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ABSTRAKT 

Denna systematiska litteraturstudie ämnar tolka tidigare forskningsresultat kring 

samtalsinnehåll i utvecklingssamtal. Syftet var att undersöka om det fanns bristande 

utföranden av utvecklingssamtal eller arbetet kring utvecklingssamtal, om elevens 

kunskapsutveckling var i fokus under samtalen, samt om hur samspelet mellan lärare 

och elev kan vara en faktor för hur eleven ser på sig själv. Resultatet upptäcktes genom 

att söka igenom olika databaser för att sedan identifiera, välja, värdera och analysera den 

forskning som hittades. Sedan handplockades den vetenskapliga litteratur som ansågs 

relevant till frågeställningen. Metoden följer Forsbergs och Wengströms (2013) 

instruktioner för hur en systematisk litteraturstudie bör skrivas och hur man på ett 

fördelaktigt sätt finner rätt typ av litteratur till sin studie. Resultatet påvisade sedan att 

utvecklingssamtalens samtalsinnehåll inte fokuserade tillräckligt på elevens 

kunskapsutveckling utan snarare på elevers trivsel i skolmiljön. Fortsättningsvis visade 

resultatet att anledningar till det bristfälliga arbetet kring samtalen hade stor förbindelse 

till lärares brist på tidsutrymme. Lärare saknar den tid som krävs för att förbereda 

samtalet, utföra samtalet och efterarbetet kring samtalet för att varje individ ska 

utvecklas. I slutändan kom studien fram till att anledningen för det bristande utförandet 

av utvecklingssamtal grundar sig i att lärare inte hinner med att utföra samtalen så 

grundligt som det skulle behövas för att främja elevernas utveckling.  
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1 INTRODUKTION 
I skolans verksamhet har individuella samtal mellan lärare och elev blivit en central 

del i främjandet av elevers kunskapsutveckling. Läroplanen belyser vikten av elevers 

rätt till dessa samtal (Skolverket, 2011:15). Idealet är att genom dessa samtal stärka 

elevers medvetenhet om deras egen utveckling samt att genom återkoppling ge 

elever de verktyg de behöver för att vidareutvecklas kunskapsmässigt, men även i 

utvecklingen till fungerande medborgare i samhället (a.a.15). Dessa samtal berör 

även elevers vårdnadshavare som genom samtalen ska uppdateras om hur elevens 

kunskapsutveckling och skolsituation ser ut (a.a.15). Adelswärd m.fl. (1997:108) 

beskriver att elever bör få medverka i utvecklingssamtal, i och med att de kan få sin 

röst hörd. Elever får således en chans att ta ansvar för sin utveckling och får 

möjlighet till inflytande över sin skolgång (Adelswärd m.fl., 1997:108). Genom att 

stärka både elevens och vårdnadshavarens medvetenhet om elevens utveckling 

hoppas man kunna främja vidare kunskapsutveckling samt erhålla grunder i 

bedömning och betygsättning (Skolverket, 2011:15). Enligt Adelswärd m.fl. 

(1997:108) anses det eftersträvansvärt att elever närvarar vid utvecklingssamtalet och 

att de allra flesta lärare vill att elever ska närvara vid ett lärare-elev-föräldra-samtal. 

Många elever känner dock nervositet över utvecklingssamtalen (Redegard, 

2006:55ff). I hennes studie visas exempel på hur elevernas emotionella bilder 

kopplat till utvecklingssamtalet såg ut, varav dessa i allmänhet visade sig vara 

negativa (a.a.56). Det visar sig också att de negativa emotionella bilderna inte hade 

kunskapsutveckling i fokus, elever var oroliga för att få en utskällning eller att bli 

tillrättavisade (a.a.56).  

 Med tanke på det växande intresset för individuella samtal mellan lärare och 

elev samt mellan lärare, elev och vårdnadshavare är denna litteraturstudie aktuell i 

tid (Skolverket, 2011). Det finns en nyfikenhet gällande utvecklingssamtalens 

egentliga påverkan på elevers kunskapsutveckling, alltså vad samtalsinnehållet 

egentligen berör och om det främjar denna utveckling eller inte. För att dessa 

individuella samtal ska ha en kunskapsutvecklande effekt på eleven bör vikten av 

samtalens genomförande granskas utifrån tidigare forskning. Därmed kommer denna 

studie behandla empiri beträffande eventuell problematik kring utvecklingssamtal. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att, genom tidigare empiri, undersöka eventuell 

bristfällighet kring utförandet av utvecklingssamtal, vikten av att utvecklingssamtal 

utformas och bedrivs gynnande för elevens kunskapsutveckling och huruvida lärares 

sätt att uttrycka sig kan påverka elevers självbild utifrån sociokulturella perspektiv på 

lärande. För att erhålla information om detta har följande frågeställningar 

konstruerats: 

 Vilken betydelse har utvecklingssamtalets samtalsinnehåll för elevers 

kunskapsutveckling? 

 Vilka brister i utformandet av ett utvecklingssamtal kan förekomma? 

 Vilken betydelse har samtalets utformande för elevens självbild? 

Dessa tre punkter förväntas assistera sökandet efter fördjupad kunskap inom detta 

område och utgör grunden till litteraturstudiens slutgiltiga produkt. 
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2 BAKGRUND 
Bakgrundssektionen redovisar tidigare forskning av utvecklingssamtal och dess 

utförande samt visar möjliga brister i utvecklande samtal i allmänhet. 

Fortsättningsvis beskrivs sociokulturella perspektivs betydelse och relevans gällande 

interaktion mellan människor. Detta för att klargöra hur relationer, kopplat till 

sociokulturella perspektiv, kan vara ett verktyg i reflektionen av hur man på ett 

gynnsamt sätt skapar dialog mellan lärare och elev i individuella samtal, samt hur ett 

fungerande relationsskapande kan främja elevers kunskapsutveckling.  

2.1 Utvecklingssamtal – positiv och negativ kritik 

Utvecklingssamtalet har existerat en lång tid i skolverksamheten nu men kunskapen 

om hur ett utvecklingssamtal bör utföras är låg (Lindh & Lindh-Munther, 2005:24). 

Ellmin och Josefsson (1996:28) beskriver att ett utvecklingssamtal ska vara en 

möjlighet att bygga förtroende mellan lärare, elev och vårdnadshavare samt att 

genom informationsutbyte och överenskommelser kunna diskutera och komma fram 

till hur elevens vidare utveckling i skolan kommer fortgå. Enligt Hägg och Kuoppa 

(2007:101) bör mottagaren i ett samtal med utvecklingssyfte vara öppen för både 

positiv och negativ kritik. Detta grundas i att människor omedvetet fokuserar på den 

negativa kritiken och glömmer den positiva (a.a.101). Människor tenderar att begripa 

negativ kritik bättre då den negativa kritiken är föränderlig, att de egenskaper 

kritiken syftar till är möjliga att förbättra medan den positiva kritiken är statisk 

(a.a.101). Detta kan exempelvis medföra att under ett utvecklingssamtal i skolan 

fokuserar både vårdnadshavaren såväl som eleven på de områden läraren bedömer ha 

utvecklingsmöjlighet (a.a.101). Fortsättningsvis diskuterar Steinberg (1996:35ff) hur 

man på bästa sätt kan ge och ta negativ kritik. Han förklarar att negativ kritik kan 

skapa olika reaktioner hos människor beroende på sinnesstämning, självförtroende, 

situation och så vidare (a.a.35ff). Exempel på reaktioner kan vara att mottagaren hört 

samma kritik flera gånger tidigare och får därmed svårigheter att anamma det som 

sägs eftersom mottagaren uteslutande blir påmind att hen inte löst ett tidigare 

problem (a.a.36). Under ett utvecklingssamtal är det därför viktigt att läraren känner 

till hur hen ger negativ kritik utifrån elevens individuella situation (a.a.36f).  

 Dessvärre är det även vanligt att dessa samtal inte kan ges tillräcklig tidsrymd 

för alla elever, vilket i sin tur kan leda till att samtalet enbart har fokus på negativa 

aspekter hos eleven eftersom det är de aspekter läraren anser som viktigast att hinna 

diskutera i och med att dessa kräver en förändring (Hägg & Kuoppa, 2007:101). En 

effekt av detta kan bli att elevens självförtroende blir sargat och att eleven känner en 

ångest över vidare utvecklingssamtal i framtiden då hen oroar sig för att göra fel och 

få en utskällning (a.a.101). Dock har det visat sig att en majoritet elever inte känner 

av några obehagskänslor vid ett utvecklingssamtal men resterande del elever känner 

en utsatthet och oro att bli tillrättavisad (Lindh & Lindh-Munther, 2005:24).  Ändå 

kan läraren inte enbart fokusera på positiva aspekter av elevers utveckling i och med 

att det kan leda till att både vårdnadshavaren och eleven får en förvrängd bild av 

verkligheten, vilket i sin tur kan resultera i att eleven inte tillvaratar möjligheter att 

utvecklas inom de områden det fordras (Hägg & Kuoppa, 2007:101).   

 För att utveckling skall ske vid ett utvecklingssamtal är det viktigt att både 

lärare, elev och vårdnadshavare tar ett ansvar och anländer förberedda till 

utvecklingssamtalet (Måhlberg & Sjöblom, 2002:122). Detta för att få en så grundlig 

diskussion som möjligt (a.a.122). Tanken med ett utvecklingssamtal är att bistå 
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eleven med verktyg att utvecklas genom samtal där också eleven får utrymme att 

diskutera sin utveckling (Ellmin, 2006:91). Måhlberg och Sjöblom (2002:121f) 

menar att ett lyckat utvecklingssamtal innefattar att gemensamma och personliga mål 

tas fram, dessutom ska lärare, elev och vårdnadshavare diskutera både positiva och 

negativa aspekter för att tillsammans kunna framställa en långsiktig plan för elevens 

utveckling. Därmed är det rimligt att argumentera för vikten av lärarens lyhördhet för 

elevens tankar och känslor med tanke på Steinbergs (1996:31) påstående om att en 

aktiv lyssnare assisterar talaren med att besvara dennes egna frågor enbart genom att 

lyssna. Steinberg (1996:32) diskuterar betydelsen av att beakta elevernas behov och 

intressen vilket påvisar att ett aktivt lyssnande från lärares håll gynnar elevers 

utveckling att tänka självständigt och stärker hens självkänsla, detta genom att hen 

får utrymme att påverka enbart genom att vara en del av diskussionen. Det är lärares 

plikt att öka elevers självförtroende och självbild genom att lyfta fram elevers 

förmågor och starka sidor (Måhlberg & Sjöblom, 2002:122). Steinberg (1996:85ff) 

diskuterar även ordens kraft i det som uttrycks, exempelvis är det gynnsamt att 

undvika ursäktsfraser i och med att talaren riskerar att förlora trovärdighet på grund 

av att hen ber om ursäkt för, exempelvis, sin kunskap. Alltså att det kan uppstå 

negativa tankar när en förläsare inleder med ursäkter eller problem som kan infinna 

sig under föreläsningen, till exempel ”jag blev ombedd att prata om det här med 

mycket kort varsel” (a.a.85ff). 

2.2 Sociokulturella perspektiv 

Sociokulturella perspektiv redogör för tanken att människor och deras 

omsorgspersoner utvecklar ömsesidiga förväntningar på varandra, förväntningar som 

även kallas kontrakt och metakontrakt (Hundeide, 2006:7). Kontrakten kan ses som 

instinktiva förhandlingar mellan människor (a.a.47). Under ett kontrakts uppbyggnad 

sker en oreflekterad försöksprocess mellan två olika människor (a.a.47). 

Förhandlingen är en ge-och-ta-process som avslutas i ett bestämt kontrakt, en 

undermedveten bestämmelse över hur relationen mellan dessa människor ska se ut 

(a.a.47). Hundeide (2006:48) beskriver att metakontrakt snarare föreställer att 

relationen mellan människor bedriver en viss tillit och omsorg. Utvecklingen sker i 

dagliga samspel och rutiner, en del är stabila och rör förhållandet mellan personer 

medan andra är knutna till situationer och varierar mellan de outtalade 

överenskommelser man ser som lämpligt uppförande i olika situationer (a.a.7). 

 Människor föds in i ett socialt sammanhang beskriver Imsen (2006:50) som 

lyfter fram Vygotskijs teorier kring sociokulturella perspektiv, det vill säga att man 

socialiseras in i kulturen där språket och kulturen redan är bestämda. På liknande sätt 

har kulturens roll en stor betydelse i uttryck av språket för tanke och medvetenhet 

(a.a.50). Därmed lägger Vygotskij vikt på samtalsinnehåll såväl som relationer 

(a.a.50). Interaktionen mellan individ och kollektiv är alltid i fokus beträffande 

sociokulturella perspektiv (Säljö, 2000:18). Det är människors beteende som utgör 

sociokulturella perspektiv, att kommunicera och uppfatta andra format av sociala och 

kulturella erfarenheter (a.a.35). Människan är inte längre beroende av naturen 

beträffande kommunikation och tänkande, utan detta sker inom ramen för 

sociokulturella betingelser (a.a.36). Imsen (2006:335) påstår att språket har en 

individuell funktion och används som redskap för lärande och tänkande. Genom att 

man kommunicerar blir individen delaktig i kunskaper och färdigheter, även genom 

att lyssna till andra kan bistå till intresse och stärka viljan att lära (Säljö, 2000:37). 
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2.2.1 Sociokulturella perspektiv i skolmiljö 

I skolmiljö har vanligen läraren ett övertag över eleven i och med att läraren besitter 

en typ av makt i klassrummet (Hundeide, 2006:61). Alltså tillägnar sig eleven 

lärarens uppfattningar, åsikter och antydningar snarare än tvärtom. Detta bekräftas 

vanligtvis av elever och kan leda till att en utsatt elev anammar en förlorarstämpel 

(a.a.61). Vidare berättar Hundeide (2006:61f) att eleven med förlorarstämpeln också 

ser den som en självdefinition, att hen i andra sammanhang ser sig själv som en 

förlorare. Består elevens fokus på sin dåliga självuppfattning kan det bidra till att 

eleven ingår i ett kontrakt med sig själv om vem hen är (a.a.61f). Detta kan påverka 

elevens livsstrategi, livsplaner och förpliktelser (a.a.61f). Utifrån ett psykoanalytiskt 

perspektiv menar dock Aspelin (1999:23) att elever kan skapa försvarsmekanismer 

orsakat av lärares inflytande, att relationen mellan lärare och elev utvecklas utifrån 

vad läraren har för karaktär, erfarenhet, kunskap, etcetera. Exempel på sådana 

försvarsmekanismer kan vara avbildning av läraren och identifiering av sig själv 

(a.a.23). Vidare anser Aspelin (1999:23) att om läraren har en inverkan på eleven, 

sker en djupare insikt hos elevens själsliv. Styrmekanismer sker i den dolda 

läroplanen, som handlar om att skolverksamheten har olika traditioner och rutiner 

som alla känner till men inte finns nedskrivna i den faktiska läroplanen (a.a.23). 

Exempel på en sådan rutin kan vara att elever räcker upp handen när de vill framföra 

något. Aspelin (1999:23) påstår att elevers syn på lärare-elev-relationen har formats 

genom inre faktorer, som begåvning, attityder och motivation till exempel. Ju bättre 

attityd eleven har till ämnet, desto bättre kommer relationen med läraren att bli. 

Medan lärares perspektiv av en elev-lärare-relation, som tidigare nämnt, lägger vikt 

på personlighet, karaktär, kunskap och temperament till exempel (a.a.23). Alltså om 

läraren är glad och positiv, har djup ämneskunskap och bra karaktär så kommer 

relationen med eleverna att bli bättre. Individers inre styr alltså deras beteende och 

bygger deras relationer, man skapar egna föreställningar om vad som förväntas av en 

(a.a.23). Därmed styrs relationer mellan lärare och elever utifrån ”interna 

omständigheter” (a.a.23). 
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3 METOD 
Tanken med en systematisk litteraturstudie är att formulera en specifik fråga att 

besvara på ett systematiskt sätt (Forsberg & Wengström, 2013:27). Alltså att 

identifiera, välja, värdera och analysera forskning som är relevant till 

frågeställningen (a.a.27). Vidare läggs vikt vid att sortera bland studier för att finna 

forskning av kvalitet och sedan bedöma hur tillförlitligt materialets resultat är 

(a.a.27). Därefter analyseras resultatet tillsammans med bakgrundssektionen för att 

nå en slutsats kring frågeställningen. Nedan beskrivs hur den systematiska 

litteraturstudien gått till. Inom underrubrikerna beskrivs sökstrategier för att påträffa 

vetenskapliga texter och artiklar, hur urval och avgränsningar utförts, de empiriska 

studiernas syfte, metod och resultat med etiska överväganden, samt en 

metoddiskussion där litteraturstudiens metods styrkor och svagheter diskuteras. 

Metoden baseras på Forsbergs och Wengströms (2013) beskrivningar om hur man på 

ett gynnsamt tillvägagångssätt finner vetenskapliga texter och artiklar av värde till en 

systematisk litteraturstudie. Forsberg och Wengström (2013) ligger även till grund 

för strukturen av denna metodsektion och den information som valts att presenteras 

nedan. 

3.1 Sökstrategi 

För att finna vetenskapliga texter och artiklar relevanta för denna systematiska 

litteraturstudie har databaser funna på Internet varit till stöd. De databaser som valts 

att användas var OneSearch, ERIC och SwePub. Dessa databaser kan man finna på 

Internet och är gratis att använda vilket även Forsberg och Wengström (2013:74) 

belyser som ett bra alternativ för att söka vetenskapliga texter och artiklar. 

Linnéuniversitetets bibliotek har sökts igenom efter underbyggande litteratur till 

bakgrundssektionen för att stärka eller motbevisa de vetenskapliga texternas och 

artiklarnas resultat. Under sökningarna i databaserna följdes Forsbergs och 

Wengströms (2013:79) exempel på sökstrategi, att utgå från frågeställningarna och 

sedan söka på enstaka ord relevanta till dem. När sökningarna efter vetenskapliga 

texter och artiklar gjorts påträffades användbara avhandlingar till litteraturstudien. 

Sökningen via databaserna behandlade främst vetenskapliga artiklar och 

avhandlingar, varav en del av dessa avhandlingar fanns tillgängliga i bokform på 

Linnéuniversitetets bibliotek.  

 För att få reda på vilka vetenskapliga texter och artiklar som kunde vara 

relevanta till studien lästes abstrakten igenom och sedan bestämdes det om de var av 

värde till resultatsektionen (Forsberg & Wengström, 2013:84). Av dessa valdes sju 

vetenskapliga texter och artiklar ut. Därefter lästes resultat- och 

diskussionssektionerna i de utvalda vetenskapliga texterna och artiklarna.  

3.1.1 Sökmatris 

I tabellen nedan redovisas hur sökningen efter vetenskapliga texter och artiklar såg ut 

genom att presentera:  

 vilket sökningsnummer, 

 vilken databas som användes under respektive sökning,  

 vilka sökord som valdes ut under respektive sökning,  

 vilka årtal respektive sökning begränsades till, 
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 annan begränsning under respektive sökning (t ex enbart artiklar i fulltext) 

och  

 hur många träffar respektive sökning gav 

Tabell 3.1. Beskrivning av databassökningar 

Avsikten med de sökord som valts ut var att avgränsa sökningen till färre 

vetenskapliga texter och artiklar men med större relevans till frågeställningarna om 

brister kring hur lärares samtalsinnehåll påverkar utvecklingssamtalets framgång 

eller motgång. Det fanns även en strävan att begränsa sökningen till texter relevanta 

för den svenska skolan, vilket leder till att majoriteten av sökorden är på svenska. 

Sökordet ”utvecklingssamtal” har använts mest frekvent i och med att det ordet 

ansågs bäst begränsa sökningen efter relevans till den systematiska litteraturstudien. 

Dock fanns ett intresse att utforska internationella texter vilket leder till att sökorden 

”parent-teacher conference” [utvecklingssamtal], ”school” [skola] och ”formative 

assessment” [formativ bedömning] är medtagna i sökningarna. Träffarna skiljer sig 

från varandra beroende på sökord och begränsningar, vilket är synligt i tabellen.  

3.1.2 Urval 

De vetenskapliga texter och artiklar som valts att presenteras i resultatsektionen 

handplockades utifrån relevans till frågeställningarna. Avhandlingar och 

vetenskapliga artiklar studerades utifrån abstrakten för att se om de var relevanta till 

studien (Forsberg & Wengström, 2013:84). Den forskning som ansågs relevant 

berörde den svenska skolans verksamhet. De vetenskapliga texter och artiklar som 

Sök

ning 

Databas Sökord  Årtal Annan begränsning Träff

ar 
1 OneSearch Utvecklingssamtal

/Elev/Ångest 

2005-

2013 

Fulltext/Peer reviewed/Även i 

fulltext av artiklarna 

0 

2 OneSearch Utvecklingssamtal

/Elev 

2005-

2013 

Fulltext/Peer reviewed/Även i 

fulltext av artiklarna 

1 

3 OneSearch Utvecklingssamtal 2005-

2013 

Fulltext/Peer reviewed/Även i 

fulltext av artiklarna 

9 

4 OneSearch Utvecklingssamtal 2000-

2013 

Fulltext/Peer reviewed/Även i 

fulltext av artiklarna 

10 

5 OneSearch Samtal/Gymnasiu

m 

2000-

2013 

Fulltext/Peer reviewed/Även i 

fulltext av artiklarna 

7 

6 OneSearch Skriftliga/omdöme

n 

2000-

2013 

Fulltext/Peer reviewed/Även i 

fulltext av artiklarna 

0 

7 OneSearch Parent-teacher 

conference/School 

2000-

2013 

Fulltext/Peer reviewed/Även i 

fulltext av artiklarna 

8940 

8 ERIC Formative 

assessment 

- Fulltext/Peer reviewed only 121 

9 ERIC Parent-teacher 

conference 

- Fulltext/Peer reviewed only 23 

10 ERIC Parent-teacher 

conference 

2009-

2013 

Fulltext/Peer reviewed only 10 

11 SwePub Utvecklingssamtal - Relevans: Nyast först 36 

12 SwePub Självbild/Elever - Relevans: Nyast först 6 

13 SwePub Självkänsla/Eleve

r 

/Utvecklingssamta

l 

- - 0 

14 SwePub Självkänsla/Eleve

r 

- - 3 
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ansågs ha hög relevans till studien behandlade brister med utvecklingssamtal men 

även vikten av hur dialogen mellan lärare, elev och vårdnadshavare förefaller. I 

slutändan valdes sju vetenskapliga texter och artiklar vara tillämpliga för 

resultatsektionen efter granskning av dess validitet och reliabelitet. Texter och 

artiklar som inte berörde den svenska skolan valdes bort i och med att de ansågs 

irrelevanta. Även texter och artiklar gällande övergången från kvartsamtal till 

utvecklingssamtal rensades bort för att de ansågs förlegade och behandlade inte 

nödvändigtvis samtalsinnehåll vilket var vad denna studie ville undersöka. Det 

upptäcktes att de flesta vetenskapliga texter och artiklar behandlade övergången från 

kvartsamtal till utvecklingssamtal, detta medförde att en hel del texter och artiklar 

fick väljas bort. Ahlgrens (1991) avhandling valdes att presenteras i studien trots att 

den är skriven år 1991, vilket gör att den kan anses inaktuell. Detta reflekterades över 

men i och med bristen på relevanta texter och artiklar, och att denna avhandling 

faktiskt ansågs tillämplig till studien så fick tiden för dess existens överses. Eftersom 

studien ville undersöka elevers självbild och självkänsla i anknytning till 

utvecklingssamtal sökte man även efter texter och artiklar som berörde detta. Dessa 

texter och artiklar hoppades man kunna koppla till sociokulturella perspektiv vilket 

man ville skulle genomsyra studien.  

3.2 Presentation av artiklar och avhandlingar 

Elisabeth Cederwald. (2006). Reflektion och självinsikt i ”Den kommunikativa 

pedagogiken”. Malmö: Holmbergs. 

Avhandlingens syfte är att förstå vilken betydelse den kommunikativa pedagogiken 

fått för pedagogerna. Anseendet att utvecklingssamtalen ska riktas mot individen och 

dess tankar och känslor tas upp, och meningen är att varje individ ska tänka utanför 

sitt eget perspektiv. Hennes insamlingsmetod av data utgår ifrån interjuver men hon 

har även samlat in enkäter. De etiska regler som övervägdes var att reflektionen är ett 

samtal och inte en diskussion. De intervjuade måste framföra sin subjektiva 

uppfattning. Hon belyser även förståelsen för att tolkningar enbart är förslag till 

slutsatser och att en tolkning inte är en verklig sanning, detta har hon haft i åtanke 

under sina intervjuer. Dessutom beskrivs att forskare måste ha en förbestämd tanke 

om vad som ska undersökas för att kunna samla in relevant data. 

Eva Mårell-Olsson. (2012). Att göra lärandet synligt?: Individuella 

utvecklingsplaner och digital dokumentation. Umeå: Print & Media. 

Denna avhandling inriktar sig på vad de individuella utvecklingsplanerna har för 

betydelse för lärare, elever och vårdnadshavare. Den handlar om arbetsprocessen 

som sker när lärare, elever och vårdnadshavare förbereder och genomför ett 

utvecklingssamtal. Man har även lagt fokus på att hitta stöd i olika aktivitetsteorier 

som ger förståelse för arbetsprocessen med de individuella utvecklingsplanerna. 

Materialet har samlats in genom en pilotstudie och intervjuer. I pilotstudien har hon 

använt sig av digitala verktyg under insamlingen av data. Forskaren intervjuade 

utbildade förskolelärare och högstadielärare men även vårdnadshavare med 

gymnasieutbildning som lägst och elever mellan 5-16 år. Materialet har hanterats 

aktsamt för att elevernas utvecklingsplaner har skyddats av integritetsintrång. Under 

tiden studien pågick garanterades individen fullt skydd i redovisningen av 

forskningen. Deltagarna har fått ta del av syftet och medverkan i studien har varit 

frivillig. De har även kunnat avbryta när som helst utan behov av anledning. Alla 
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medverkande elever har varit under 18 år och de har alla fått tillstånd av 

vårdnadshavare att medverka i studien. 

Gunilla Granath. (2008). Milda Makter! Utvecklingssamtal och loggböcker som 

disciplineringstekniker. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Syftet med avhandlingens studie är att erhålla en infallsvinkel över hur 

utvecklingssamtal och loggböcker formar, utvecklar och påverkar elevers 

uppfattning av sig själva och omvärlden. Metoden som använts är att spela in 

utvecklingssamtal med klasser i årskurs sex och nio. I loggböckerna undersöktes 

innehållet som presenterades, och tänkbara utvecklingsmöjligheter hos eleven. 

Forskaren använde lärarutbildningens VFU-samordnares lista för att nå ut till skolor.  

Hon skickade ut trettiofem mail till olika skolor med önskemål om att få kontakt med 

minst två skolor som förde loggböcker och arbetade kring elevers värderingar och 

det egna lärandet. Den problematik som uppkom var att hitta skolor som använde 

loggboken regelrätt. Utvecklingssamtalen dokumenterades på en skola där hon var 

allmänt bekant för att kunna vara pålitlig och för att spela in samtal. 

Johan Hofvendahl. (2006a). ”Noa har inga fel”: om bristfokus i skolans 

utvecklingssamtal. Från Utbildning & Demokrati 2006, Vol. 15, nr 3 61-81. 

Stockholm: Stockholms Universitet. 

I denna artikels studie lyfts en valsituation i skolans utvecklingssamtal där läraren 

väljer vilken metod att använda sig av för att kommentera ett provresultat. Han vill 

demonstrera hur typiska kommentarer ser ut vid redovisning av provresultat, och 

även se vilka konsekvenser de kan få i ett vidare perspektiv. Forskaren 

dokumenterade trettiofem autentiska utvecklingssamtal genom ljudinspelningar där 

samtliga elever gick i årskurs fem. Forskaren räknade ut en procentenhet av hur 

många olika kommentarer en lärare kan uttrycka när det gäller ett provresultat. 

Johan Hofvendahl. (2006b). Riskabla samtal: en analys av potentiella faror i skolans 

kvarts- och utvecklingssamtal. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 

I denna avhandling görs en studie där forskaren undersöker riskstrategier, hur talaren 

medvetet eller omedvetet hanterar potentiell problematik i samtal mellan lärare, elev 

och vårdnadshavare i skolan. Syftet med avhandlingen är att studera kommunikativa 

strategier för att hantera sitt tillvägagångssätt i dialoger. Forskaren har dokumenterat 

åttio kvarts- och utvecklingssamtal vid två olika tillfällen. Allt material är samlat via 

ljudinspelning och de inspelade eleverna var vid tillfället 12 år gamla. Samtliga 

deltagare har informerats om vad studien innefattade och vad det innebar att delta i 

studien. Varje deltagare fick medgiva att vara med i studien och man frågade även 

rektorn om det var acceptabelt att utföra studien på skolan. Alla elever som 

medverkade hade sina vårdnadshavares tillåtelse att medverka och allt material var 

konfidentiellt. 

Kent Larsson. (2007). Samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet: 

överväganden kring en deliberativ didaktik. V Frölunda: Intellecta DocuSys. 

Denna avhandling behandlar demokratifostran i skolan, med inriktning mot 

samhällsvetenskap. I studien undersöks även elevers delaktighet utifrån samtal och 

kommunikation. Fokus ligger på frågor om lärande genom samtal och elevernas 

delaktighet i samhällskunskapsundervisningen. De metoder som forskaren har använt 

sig av är en textstudie och gruppsamtal med lärare och elever. Samtalen gjordes med 
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tre olika gymnasieskolor, genom halvstrukturerade intervjuer utifrån en mall. 

Ytterligare studerade han tidigare forskning och analyserade ämnesplanerna för 

samhällsvetenskapsprogrammet. 

Rose-Marie Ahlgren. (1991). Skolelevers självvärdering. Stockholm: Almqvist & 

Wiksell international. 

Syftet med avhandlingens studie är att undersöka hur elever tolkar sitt ”skoljag”, och 

om deras omgivning påverkar deras relationer och prestationer i skolan. Forskaren 

har delat ut enkäter som innefattade en självutvärdering. Vidare gjorde hon intervjuer 

på samma elever för att se om det blev någon skillnad på elevernas svarsalternativ. 

Förarbetet för att kunna samla in data var att informera lärare, elever samt 

vårdnadshavare om att de garanterades att informationen behandlades konfidentiellt. 

Skolsköterskorna medverkade som stöd i förebyggande syfte om trauma under 

genomförandet av studien skulle uppkomma. De vårdnadshavare som ställde sig 

negativa till studien ansåg att studien skulle vara för tidskrävande och påverka 

skolarbetet. 

3.3 Etiska överväganden 

I ovanstående presentation av de vetenskapliga texterna och artiklarna förklaras 

forskarnas etiska överväganden under deras empiriska studier. Medan detta avsnitt 

behandlar denna litteraturstudies etiska överväganden. Tanken med denna 

systematiska litteraturstudie var att finna sju stycken vetenskapliga texter och artiklar 

som var refereegranskade. De texter och artiklar som ansågs vara irrelevanta till 

syftet medförde en nödvändig sortering av materialet, vilket gjordes genom att välja 

bort de vetenskapliga texter och artiklar som publicerades innan millennieskiftet och 

de som saknade samband med studiens syfte. Enligt Forsberg och Wengström 

(2013:69f) är det bra om en systematisk litteraturstudie bearbetas genom noggranna 

etiska överväganden och presenterar samtliga texter och artiklar, även de som 

forskaren inte stödjer. Därför har det framställts en sökmatris för att tydligt återge 

hur insamlingen av material såg ut. Materialet har noggrant granskats för att 

kontrollera att det är reliabelt.  

3.4 Metoddiskussion 

Till en början var tanken att den systematiska litteraturstudien skulle behandla 

elevers ångest inför utvecklingssamtal, men under sökningen efter vetenskapliga 

texter och artiklar blev det tydligt att det var brist på forskning kring detta område 

och därmed ökade svårigheter att finna vetenskapliga texter och artiklar rörande 

ångest kring utvecklingssamtal. Därmed bytte studien riktning till samtalsinnehållets 

betydelse för eleven under utvecklingssamtal. Dock användes inte trunkering vid 

sökningarna vilket kan vara en orsak till det begränsade material som sökningarna 

gav. Under sökningen efter vetenskapliga texter och artiklar användes en sökstrategi 

där det angavs precisa sökord, utan trunkering, för att avgränsa sökningen till mer 

relevanta vetenskapliga texter och artiklar vilket ledde till färre antal träffar och 

ökade därmed svårigheten att hitta vetenskapliga texter och artiklar i allmänhet. 

Dock var det likväl en styrka att finna ett litet antal vetenskapliga texter och artiklar 

specificerade till studiens frågeställning. 

 Materialet som samlades in bearbetades genom att först läsa texternas och 

artiklarnas abstrakt samt delar ur resultatsektionerna. Detta för att värdera dess 

relevans. Texterna som ansågs ha hög validitet valdes ut och därefter granskades 
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resultatsektionerna mer grundligt. Även materialets syfte och metod behandlades för 

att avgöra om forskningen var reliabel. Under värderingen av materialet hoppades 

man avläsa ett samband mellan litteraturstudiens bakgrundssektion för att försäkras 

om att materialet skulle kunna utge en ansenlig analys i den slutgiltiga diskussionen. 

När sortering av texterna och artiklarna gjorts bearbetades dem sedan mer utförligt 

genom att alla texters och artiklars resultat lästes igenom. Därefter gjordes 

bedömningen om vilka texter som kunde besvara vilken av frågeställningarna för att 

få en anblick av vilka resultat som skulle presenteras under vilken rubrik i 

resultatsektionen. Dessutom studerades vilka texter och artiklar som kommit fram till 

liknande resultat och vilka som sa emot varandras resultat för att sedan kunna 

presentera ett tillförlitligt och relevant resultat med flera underbyggande 

forskningsresultat. 

 Sökning och bearbetning av material kunde fått ett annorlunda utfall om 

trunkering hade använts i sökningarna efter materialet. Dessutom fanns en avsikt att 

hitta specifik forskning kring ett visst område på grund av intresset för det. Vilket 

ledde till att sökningen begränsades rejält från början. Hade man haft ett mer 

mottagligt betraktelsesätt kring studiens syfte hade kanske insamlandet av material 

lett till fler vetenskapliga texter och artiklar, vilket i sin tur hade utgjort ett fylligare 

resultat med en djupare diskussion.  

 I kommande kapitel redovisas materialets resultat där avsnitt 4.1 ämnar besvara 

den första frågeställningen beträffande samtalsinnehållets betydelse för elevers 

kunskapsutveckling under utvecklingssamtal. Avsnitt 4.2 besvarar den andra 

frågeställningen om eventuella brister under utvecklingssamtal, utifrån de 

vetenskapliga texter och artiklar som påträffades. Medan avsnitt 4.3 besvarar den 

tredje och sista frågeställningen angående betydelsen av samtalets utformande för 

elevers självbild. Avsnitten har tematiserats och ämnar beskriva resultatet på ett 

utförligt och tydligt sätt. 
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4 RESULTAT 

I detta kapitel introduceras de vetenskapliga texternas och artiklarnas resultat som 

besvarar frågeställningarna i litteraturstudien. I de olika underrubrikerna utmålas om 

hur samtalsinnehållet berör elevens kunskapsutveckling, möjliga brister kring 

samtalens utförande samt lärares tidspress inför, under och efter ett 

utvecklingssamtal och hur tidsramens påverkan på utförandet av samtalet framkallar 

olika känslor hos de inblandade. Resultatdelen behandlar även betydelsen av 

relationen mellan lärare och elev gällande elevens självvärdering.  Slutligen belyses 

skolmiljöns inverkan på elevens utveckling. Underrubrikerna i detta kapitel utgår 

från frågeställningarna för att tydligt redovisa resultatet tematiskt. De texters och 

artiklars resultat som är relevant för respektive frågeställning redovisas ett flertal 

gånger under olika underrubriker för att kategorisera och på så vis stärka resultatet 

tillförlitlighet. 

4.1 Samtalsinnehåll för kunskapsutveckling 

Utvecklingssamtal bör baseras på en längre tidsperiod och bygga på elevers dagliga 

utveckling i vardagen (Granath, 2008:183). Utvecklingssamtalets syfte är att främja 

utveckling, vilket medför att elever uppmanas till att utvecklas i det dagliga arbetet 

då läraren kan uttrycka sig likt ”detta kan vi arbeta med tillsammans för att nå en 

utveckling” (a.a.183). Dock nämner Granath (2008:183) också att det som 

uppmärksammas under utvecklingssamtalet ofta är negativa aspekter, som till 

exempel när elever presterat dåligt på ett prov, men hon menar även att 

utvecklingssamtalet ska fostra eleven gällande beteende och attityd. Hofvendahl 

(2006a:77f) förklarar dock också att lärare tenderar att fokusera på elevens fel och 

brister även när läraren ska ge positiv kritik. Läraren kan till exempel säga ”Här hade 

du nåt enstaka fel” istället för ”Här har du nästan alla rätt” (a.a.77). Hofvendahl 

(2006a:78) visar exempel där elever blivit missnöjda över att ha fått två fel på ett 

prov. Alltså bygger lärare upp en rädsla att göra fel hos eleven, en rädsla för att 

misslyckas som hämmar elevens utveckling (a.a.78). 

 Dessutom menar Mårell-Olsson (2012:220) att informationen och 

kommunikationen under utvecklingssamtalen var fungerande men att elevens 

kunskapsutveckling inte var i fokus, utan att det lades mycket tid att diskutera 

elevens motivation till ämnena och trivsel i skolan. Cederwalds (2006:207) 

intervjuobjekt fastställer att konfliktlösning elever emellan har mycket hög prioritet i 

arbetslaget. När konflikter uppstår läggs andra saker åt sidan för att lösa dessa 

(a.a.207). Anledningen är att man lägger stor vikt på elevers trygghet, att de ska 

känna sig trygga i skolan (a.a.207). Vilket kan vara en faktor till varför många 

utvecklingssamtal innehåller långa diskussioner kring trivsel. Utvecklingssamtalet 

ska vara rikt på positiva anknytningar, då mötet speglar ett positivt löfte som ska ta 

eleven framåt i utvecklingen (Granath, 2008:183). Trots detta fokuseras 

samtalsinnehållet på elevens trivsel snarare än kunskapsutveckling. Granath 

(2008:176) menar att samtalet, bland annat, startas med att diskutera hur eleven 

uppför sig, hur eleven skaffar nya kamrater samt vilken attityd eleven har till 

skolarbeten. 

 Utvecklingssamtalen har redan en negativ stämpel och elever förbereder sig på 

att få negativ kritik under samtalet. Mårell-Olsson (2012:210) förklarar att elever 

snabbt lär sig hur de ska uttrycka sig om sina prestationer, likaså hur de ska förhålla 

sig till lärarens skriftliga omdömen. Som Granath (2008:185) nämner lär sig elever 
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hur de ska framhäva sin bästa sida under ett utvecklingssamtal. Detta beteende kan 

ha att göra med att elever vill slippa en utskällning. En del uttryckssätt som lärare 

använder kan indikera att hen är i benägenhet att berätta något negativt (Hofvendahl, 

2006b:229). Enligt Hofvendahl (2006b:229) är ”eh” ett exempel på en sådan 

indikator. Fortsättningsvis talar han om detta som ett problemmoment gällande 

samtalet mellan lärare och elev (a.a.228ff). Som förklaring ger han att skiftningar i 

tempo, tonläge och ordval är varningstecken som indikerar att talaren kommer att 

lyfta ett problem (a.a.228ff). Enligt Hofvendahl (2006b:228) ändras kontext, tonläge 

och tempo när någon börjar diskutera problem. Det innebär att lärare kan få 

störningar, upphakningar, indirekta påståenden och förmildrade uttryck när 

problematiseringar ska uttryckas (a.a.228). Vidare belyser Granath (2008:184) att 

lärare som har en kritisk åsikt att framföra om en elev vanligtvis försöker tillägga 

något positivt för att likställa kritiken i ett försök att inte sänka elevens 

självförtroende. Dock diskuterar Hofvendahl (2006a:77) att fokus ändå hamnar på 

elevens brister, att läraren letar fel istället för att understryka de framsteg eleven har 

gjort. Läraren ska kunna leda eleven mot utveckling, men för att det ska lyckas måste 

läraren kunna motivera eleven istället för att döma hen (a.a.77). 

 Hofvendahls (2006b:221) material framställer att utvecklingssamtal i allmänhet 

presenterar information till elev och vårdnadshavare snarare än att ge eleven 

utrymme till att diskutera sina reflektioner. Elever i grundskolans senare år och 

gymnasiet får, i relativt stor utsträckning, föreslå och bestämma sin egen 

utvecklingsplan medan utvecklingssamtalen med elever i grundskolans tidigare år 

tenderar att omfatta kommunikation mellan enbart lärare och vårdnadshavare 

(Mårell-Olsson, 2012:141). Kanske har elever svårigheter att uttrycka sina 

reflektioner när de får möjlighet till det, i till exempel gymnasiet, om de saknat 

möjligheten tidigare i grundskolan. Skolverksamheten för grundskolans senare år har 

många gånger tätare kontakt med vårdnadshavare till elever som producerar låga 

betyg och detta tenderar att påverka elevens självvärdering negativt (Ahlgren, 

1991:163). Att vårdnadshavare och elever är närvarande vid utvecklingssamtal blir 

därför essentiellt. I dessa fall är skolans roll att ge elever och vårdnadshavare chans 

att bidra till deras barns utveckling (Mårell-Olsson, 2012:217).  

4.2 Bristande omständigheter 

Resultatet påvisar tre övergripande bristfälliga situationer, vilka är lärarens makt och 

kontroll över utvecklingssamtalet, att samtalet inte blir individanpassat till eleven 

och dessutom lärarens tidsbrist under pågående utvecklingssamtal samt för- och 

efterarbete kring samtalet. 

4.2.1  Lärarens makt och kontroll 

Hofvendahl (2006b:231) skriver att vårdnadshavare känner osäkerhet och frasen ”jag 

har en fråga, men den är inte viktig” är återkommande. Många vårdnadshavare är 

medvetna om sin okunskap kring kunskapskraven och undviker gärna att ställa 

frågor kring kunskapsutvecklingen och de krav som ställs på eleven (a.a.231). Dock 

anser Mårell-Olsson (2012:219) att det finns möjlighet för lärare att konstruera de 

individuella utvecklingsplanerna så eleven och vårdnadshavaren förstår kraven i 

dem, vilket ger dem större möjlighet att påverka utvecklingssamtalet. Dessutom kan 

samtalsinnehållet möjligen påverkas av elevens och vårdnadshavarens strävan att 

utöva inflytande på elevens utveckling. Mårell-Olsson (2012:216) konstaterar att det 

finns svårigheter för elevers och vårdnadshavares delaktighet och inflytande i och 
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med att de inte är tillräckligt insatta i läroplanens och kursplanens krav. Detta leder 

till att elever och vårdnadshavare inte har kunskap om vilka mål som skolans 

verksamhet styrs av (a.a.216). Ideligen är det läraren som innehar makten och 

kontrollen över utvecklingssamtalet (a.a.216). Larsson (2007:167f) påtalar att man 

hellre bör låta eleven vara delaktig än att ha inflytande. Han menar att det finns en 

skillnad mellan delaktighet och inflytande (a.a.167f). Delaktighet innebär att eleven 

får arbeta fram målen tillsammans med läraren, medan inflytande syftar till att 

läraren ger eleven färdigställda förslag att välja mellan (a.a.167f). Dock kan somliga 

elever avvisa den extra arbetsbörda som delaktighet kräver (a.a.168). 

Vårdnadshavare har en vilja att kunna påverka undervisningens innehåll men de 

saknar kunskaperna som krävs (a.a.216). Vidare anser vårdnadshavaren att 

målformuleringen sker tillsammans med lärare, elev och sig själv men att lärarens 

åsikter ändå är mycket betydande (a.a.142). Således finns det många vårdnadshavare 

som accepterar bedömningen läraren har gjort på elevens utveckling utan att 

reflektera över den (a.a.217).   

4.2.2  Individanpassning  

I inledningsfasen av ett utvecklingssamtal vill lärare bemöta eventuell oro och ångest 

som kan infinna sig vid detta tillfälle (Hofvendahl, 2006b:228). Det finns en risk att 

samtalsinnehållet inte anpassas utifrån individen, utan utifrån lärarens egengjorda 

mall (a.a.227). Enligt Mårell-Olsson (2012:142) kan samtalet verka inövat med 

utgångspunkt i förberedelserna inför utvecklingssamtalet. Lärare vill dock 

avdramatisera samtalet för elev och vårdnadshavare genom att påpeka att det är ett 

vanligt samtal som båda parterna ska ta del av (Hofvendahl, 2006b:228). Under 

utvecklingssamtal sker en typ av överenskommelse mellan lärare, elev och 

vårdnadshavare där alla parter önskas erhålla förståelse för elevens mål och på vilka 

villkor målen ska uppnås (Mårell-Olsson, 2012:216). Hofvendahl (2006b:227) menar 

att ett utvecklingssamtal vanligen inleds med att läraren använder yttranden som ”då 

ska vi se”, detta gör läraren för att eleven och vårdnadshavaren ska bli medveten om 

att utvecklingssamtalet inleds och att kallpratet är över. Återigen visar läraren vem 

som har kontrollen över samtalet. Dessutom assisterar denna fras läraren att upptäcka 

eventuell nervositet hos eleven (a.a.227). Ytterligare belyser Hofvendahl 

(2006b:227) att lärare vill avlägsna nervositeten från utvecklingssamtalet och det 

utgörs genom att läraren ”vanliggör” utvecklingssamtalet genom att använda sig av 

olika frågeinledningar som till exempel ”nu gör vi som vi brukar”, detta görs för att 

skapa trygghet hos eleven. Men det kan även vara en indikator till att läraren 

använder sig av en mall och att samtalet inte är individanpassat. Ser läraren 

fortfarande tecken på att nervositeten finns kvar hos eleven börjar hen vanligtvis med 

att ställa frågor om hur eleven trivs i skolan och så vidare (a.a.227). Vårdnadshavare 

vill helst att undervisningen ska bli individanpassad så att vårdnadshavare själva kan 

påverka och få inflytande i arbetsprocessen (Mårell-Olsson, 2012:210). Detta 

inflytande kan även appliceras på utvecklingssamtalen, att vårdnadshavaren får chans 

till inflytande genom att läraren bjuder in till det. Lärares uppdrag under 

genomförandet av utvecklingssamtal innefattar att driva samtalet i en viss riktning 

(Granath, 2008:184). På angivet sätt bedömer Mårell-Olsson (2012:210) att lärare 

strävar efter en effektiv arbetsprocess där de kan formulera och anpassa elevmålen 

till den egna undervisningen. 
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4.2.3  Tidsbrist för- och efterarbete 

Till skillnad från lärarens fokus menar Mårell-Olsson (2012:142) att de flesta 

vårdnadshavare vill disponera tiden till att diskutera det som de anser viktigt. 

Vanligen är vårdnadshavares krav på skolverksamheten att eleven ska prestera bättre 

och få en positiv inställning till skolan (Ahlgren, 1991:164). Vidare anser Mårell-

Olsson (2012:216) att en enkel lösning är att bjuda in elever och vårdnadshavare till 

diskussion för att sätta kortsiktiga mål. Dock placeras vanligen frågor utöver de 

förberedda diskussionsfrågorna i slutet av samtalet. Hofvendahl (2006b:230) 

beskriver att lärare ofta ger elev och vårdnadshavare en chans att lyfta egna tankar, 

funderingar och frågor, men läraren kan utsända signaler av ointresse för en 

fortsättning av samtalet. I vissa fall är det läraren som lägger orden i elevens mun 

genom att säga ”jag har inget mer att säga, inte du heller va?”. I denna situation har 

läraren nästintill börjat plocka ihop sina saker och är på väg att resa sig (a.a.221). 

Lärarens kroppsspråk avslöjar att hen är färdig med samtalet trots att hen frågar elev 

och vårdnadshavare om viljan att lyfta övriga frågor finns (a.a.221). Det mynnar ut i 

att både elev och vårdnadshavare svarar nej på frågan även om de kan ha haft en 

önskan till fortsatt samtal (a.a.230).  Det är alltså lärarens sätt att erbjuda förlängning 

av mötet som tvingar samtalet till ett avslut (a.a.221). 

 En anledning till samtalets abrupta avslut kan grundas i tidsbrist. 

Utvecklingssamtalens samtalsinnehåll blir lidande på grund av lärares arbetsbörda 

vilken sedan leder till tidsbrist. En lärare bör kunna utnyttja de individuella målen för 

att stärka elevernas kunskap och kunna utvärdera prestationerna som eleverna 

åstadkommer (Ahlgren, 1991:168). Men utvecklingssamtal medför att vissa lärare 

ibland måste hantera upp till trettio olika beslut som har tagits vid de olika 

samtalstillfällena (Mårell-Olsson, 2012:220). I praktiken innebär detta att en lärare 

måste hantera trettio olika elever och vårdnadshavare som har kommit fram till olika 

önskemål och viljor på hur klassrumsmiljön ska se ut (a.a.219). Planeringen av 

undervisningen ska baseras på vad som sägs på varje elevs utvecklingssamtal och 

Mårell-Olsson (2012:220) bedömer att lärare sitter i en situation som är omöjlig att 

lösa. I elevers individuella utvecklingsplaner formuleras mål utifrån 

utvecklingssamtalets överenskommelser, men de förblir oftast verkningslösa i 

praktiken (a.a.220). 

 I Mårell-Olssons (2012:215) intervjuer berättar lärarna att de anser att de inte 

har tillräckligt med tid att skriva de individuella utvecklingsplanerna. Lärare 

uttrycker att de behöver mer tid att lägga på reflektion, planering och genomförande 

för att kunna utveckla arbetsprocessen med de individuella utvecklingsplanerna 

(a.a.214). De flesta skolorna försöker oftast lösa det mest akuta för att lärarna ska 

kunna uppfylla kraven i skolförordningen och det påverkar hur formuleringarna blir 

på de skriftliga omdömena (a.a.215). Ytterligare finns det inte någon utarbetad 

praktisk strategi för hur läraren ska dokumentera ner elevernas kunskaper och 

lärande (a.a.215). Även skolan saknar en tillräckligt utarbetad strategi för hur 

eleverna ska nå de individuella målen och hur man ska samverka mellan elever och 

vårdnadshavare (a.a.216).  

4.3 Samspelets betydelse för elevers självbild 

Kommunikativ pedagogik beskrivs som ett sätt att lära sig lyssna till andras tankar, 

driva fram ens egna uppfattningar och lära sig genom reflektion (Cederwald, 

2006:142). Vikten av att vara lyhörd ger sig till känna när intervjuade pedagoger 

beskriver att de signaler de sänder ut kan påverka andra (Cederwald, 2006:202). 
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Utifrån ens kroppspråk och attityd kan andra i ens närhet ändra uppfattning om en 

men även om sig själva utifrån vilken typ av attityd som uttrycks (Cederwald, 

2006:202). Hofvendahl (2006b:229) nämner att sättet lärare talar till elever påverkar 

elevers emotionella bilder. Lärares kunskap om samspel med elever måste öka för att 

stärka svaga elevers självvärdering, av det blir undervisningen mer individualiserad 

(Ahlgren, 1991:168). Ahlgren (1991:167) menar att lärare anses ha stort inflytande 

på elevers självvärdering och hur elever ser på skolverksamheten. Utifrån en tolkning 

av en pedagogs känslor kring den kommunikativa pedagogiken säger sig pedagogen 

se den kommunikativa pedagogiken som ett möte mellan människor med gemensam 

respekt gentemot varandra men Cederwald (2006:203) förstår att detta är byggt på ett 

ideal snarare än en verklighetsuppfattning. Detta för att hon anser att pedagogen 

närmast upplever en yttre trygghet via det samtalsklimat hen är delaktig i, istället för 

en inre trygghet vilket pedagogen själv förmodar sig känna (a.a.203). Detta är även 

applicerbart på elevers självbild under samtalen, utan gemensam respekt saknas den 

inre trygghet som behövs för ett lyckat samtalsklimat vilket kan göra att elever inte 

tar till sig av informationen som ska främja kunskapsutveckling. 

 Elever som är positiva till skolverksamheten har högre självvärdering än de 

elever som har en negativ inställning (Ahlgren, 1991:157). Positiv självvärdering kan 

utspela sig genom att eleven har höga betyg i skolan, eller att omgivningens 

gradering höjer självvärderingen hos eleven (a.a.159).  Däremot behöver inte elever 

med låga betyg ha dålig självvärdering eftersom omgivningens värdering kan vara 

mer betydelsefull i olika situationer, men elever kan även förbise de låga betygen 

genom att tillfredsställas av bra resultat i andra ämnen (a.a.161f). Granath (2008:184) 

påstår att eleven försöker att planera hur hen kan skapa en rimlig elevposition. Hur 

eleven betraktar sitt vetande och bilden av sig själv i skolmiljö är viktigt för hen 

(Ahlgren, 1991:156).  

 I Cederwalds (2006:202) studie medverkade drygt hundra personer, varav tre 

fjärdedelar av dessa stod fast vid att den kommunikativa pedagogiken hade erbjudit 

dem bättre självkänsla och/eller självförtroende. Dock ansåg resterande av de 

medverkande att vare sig självkänslan eller självförtroendet hade stärkts (a.a.202).  

4.3.1 Arbetslagsmiljöns relevans 

Tanken att elevers självbild kan påverkas genom utvecklingssamtalens 

samtalsinnehåll kan även ses ha en koppling till hur arbetsmiljön för lärarna ser ut, 

att en skadlig arbetslagsmiljö kan vara en faktor för hur lärare samtalar med sina 

elever. Som nämnt ser ett av Cederwalds (2006:204) intervjuobjekt den 

kommunikativa pedagogiken som något positivt medan ett annat intervjuobjekt är 

negativ till det hela. Det andra intervjuobjektet har arbetat länge och Cederwald 

(2006:204) menar att hen inte är intresserad av att ändra förhållningssätt eller 

arbetssätt i och med att pensionen stundar och det leder till att det inte ses som 

relevant. Dessutom kan det tyckas att Cederwald (2006:204) ser detta intervjuobjekt 

som en högfärdig person med uppfattningen att hens metoder är de bästa och ingen 

annan kan uppnå samma färdighet. Intervjuobjektet tycks irriterad över 

reflektionssamtal, hen menar att de är onödiga för att samtal är överflödiga så länge 

samtalet inte bjuder på något vettigt att reflektera kring (a.a.204). Cederwald 

(2006:204f) fortsätter att tolka det andra intervjuobjektets åsikter och kommer fram 

till att förbittringen kring reflektionssamtalen inte är det befintliga problemet för hen, 

utan att hen egentligen känner irritation över den arbetsplatsförlagda tiden som dessa 

samtal ska disponeras under och det är inte denna pedagog nöjd över, i och med att 
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hen hellre vill ta hem administrativt arbete än att stanna kvar på arbetsplatsen 

(a.a.204f). Pedagogen ogillar alltså den arbetsplatsförlagda tid som nu måste läggas 

på reflektionssamtal (a.a.204f).  

 Det tredje intervjuobjektet ställer sig positiv till den kommunikativa 

pedagogiken (Cederwald, 2006:206f). Pedagogen lyfter fram ett exempel med en av 

hens elever som hen lyckats nå fram till på ett revolutionerande sätt när hon förstått 

avsikten med den kommunikativa pedagogiken (a.a.207). Pedagogen beskriver dock 

att det är betungande för hen att hen innan inte kunnat begripa elevens attityd och 

behov, att i efterhand känna en besvikelse över hur hen skött situationen tidigare 

(a.a.207). Den kommunikativa pedagogiken kan därmed ses som ett nydanande sätt 

att arbeta och som en gynnsam arbetsmetod i utvecklandet av elevers kunskaper, 

samt fördelaktig i arbetet kring elevers delaktighet under utvecklingssamtal såväl 

som i skolmiljö i allmänhet. 
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5 DISKUSSION 

Denna systematiska litteraturstudie behandlar brister i samtalsinnehåll och utförande 

av utvecklingssamtal, samt utifrån sociokulturella perspektiv diskuterar hur 

relationsskapandet mellan lärare och elev är betydande för elevers självbild. I 

diskussionen används teori för att diskutera resultatet av studien i avsikt att besvara 

frågeställningarna. Dessutom innefattar diskussionen tolkningar av dessa. Detta 

kapitel följer samma kategorisering som resultatsektionen för att förtydliga 

innehållet.  

5.1 Avsaknad av kunskapsutvecklande diskussioner 

Utifrån resultatet kan man se att samtalsinnehållet under utvecklingssamtal lägger 

stor vikt på att diskutera elevers trivsel och trygghet i skolan. Mårell-Olssons 

(2012:220) studie visade att man i de flesta fall diskuterade elevens attityd och trivsel 

i skolan, och därmed var inte kunskapsutveckling i fokus under samtalet. Vidare 

menar Granath (2008:176) att diskussioner kring elevens uppförande var mycket 

vanliga. Att se till att elever trivs och mår bra i skolan är viktigt med tanke på elevers 

osäkerhet på sig själva. Elever i högstadiet och gymnasiet befinner sig i en ålder då 

de försöker hitta sig själva och lista ut vilka de är som individer, därför har miljön 

kring eleverna ett stort inflytande på hur de ser på sig själva och hur de mår psykiskt. 

Utifrån sociokulturella perspektiv påverkas människors beteende och självbild 

genom hur de fungerar i samspel med andra (Hundeide, 2006:7). Redegard 

(2006:55ff) fann att elever känner oro inför utvecklingssamtalen. Hon kom fram till 

att många elever hade negativa känslor kopplade till utvecklingssamtal (a.a.56). 

Även hon påvisar att dessa negativa känslor inte var anslutna till kunskapsutveckling 

utan att elever främst inte ville utsättas för en utskällning (a.a.56).  

 Det är vanligt att lärare väljer att diskutera de problem som måste lösas med 

tanke på att kunskapskrav ska uppnås (Hägg & Kuoppa, 2007:101), alltså att det 

diskuteras vad eleven inte har uppnått eller klarat av att göra. Enligt Hofvendahl 

(2006b:229) finns det uttryckssätt som indikerar att något negativt ska tas upp, ordet 

”eh” kan vara en sådan indikator. ”Eh” används vanligen när man ska berätta något 

som inte är bra och när läraren uttrycker sig på det sättet växer oron hos eleven 

(a.a.229). När fokus läggs på negativa aspekter kring elevers utveckling kan det få 

dem att framställas som dåliga och vårdnadshavare kanske inte uppfattar elevernas 

positiva utveckling. Det finns även en risk att en utsatt elev anammar en 

förlorarstämpel efter mycket kritiserande (Hundeide, 2006:61). Även detta kopplas 

till sociokulturella perspektiv då det påvisar att samspelet med andra påverkar synen 

på sig själv (Hundeide, 2006:7). Det kan anses viktigt att ta upp elevers 

begränsningar och problem för att lösa dessa (Hägg & Kuoppa, 2007:101), och det 

skulle därmed kunna vara gynnsamt för elevers utveckling att få diskutera saker som 

inte fungerar. Men om samtalet enbart handlar om det som inte fungerar kan detta 

göra att eleven känner ett misslyckande (Hofvendahl, 2006a:78). Men lärare har en 

benägenhet att lägga fokus på elevers fel och brister trots att det är positiv kritik som 

ska läggas fram (a.a.77f). ”Här hade du nåt enstaka fel” istället för ”Här har du 

nästan alla rätt” är en återkommande kommentar som lärare använder när de ska ge 

kritik (a.a.77). Detta kan bygga upp en rädsla att misslyckas hos eleven vilket sedan 

håller tillbaka eleven i sin utveckling (a.a.78). Hundeide (2006:61f) belyser att 

eleven som tagit på sig förlorarstämpeln ser sig själv som en förlorare och på så vis 

kan det bli en självdefinition. Sett ur sociokulturella perspektiv gällande individers 
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självbild bör det vara minst lika viktigt att belysa elevers positiva utveckling i 

främjandet av vidare utveckling och utvecklandet av en positiv självbild. Hägg och 

Kuoppa (2007:101) menar dock att människor omedvetet fokuserar på den negativa 

kritiken och glömmer den positiva. Man har lättare att förstå negativ kritik eftersom 

den syftar på något som är föränderligt och möjligt att förbättra medan den positiva 

kritiken är oföränderlig (a.a.101). Resultatet tycks därmed påvisa svårigheter för 

lärare att hitta en bra balans mellan att ge positiv och negativ kritik och det kan anses 

viktigt att inte glömma någon av dem eftersom båda tycks främja utveckling. 

 Mårell-Olsson (2012:210) fann att elever redan vet vad de ska säga och hur de 

ska uppföra sig under utvecklingssamtalet. Detta ses som en försvarsmekanism för 

att skydda sig mot negativ kritik, som är anledningen till elevens nervositet inför ett 

samtal (Aspelin, 1999:23). Även Granath (2008:185) påvisar detta genom att 

beskriva att elever vet hur de ska bete sig under samtalen för att komma undan 

lindrigt. Aspelin (1999:23) utgår från ett psykoanalytiskt perspektiv när han 

beskriver att elever skapar försvarsmekanismer orsakade av lärares inflytande. 

Relationen mellan lärare och elev utvecklas utifrån vad läraren har för karaktär, 

erfarenhet, kunskap, etcetera (a.a.23). En vanlig försvarsmekanism kan vara 

avbildning av läraren i ett försök att vinna lärarens förtroende (a.a.23). Det är därmed 

synligt att utvecklingssamtal ur elevers perspektiv är ett stressmoment snarare än en 

chans till utveckling. Under ett samtal med utvecklingssyfte är det viktigt att 

mottagaren är öppen för både positiv och negativ kritik (Hägg & Kuoppa, 2007:101). 

Utifrån sociokulturella perspektiv bör lärare vara medvetna om den inverkan lärares 

beteende och utstrålning har på elever och deras relation till elever. Därför kan inte 

utvecklingssamtalet utesluta diskussioner kring trivsel och trygghet. Det är därmed 

viktigt att tänka på ordens kraft i det som uttrycks (Steinberg, 1996:85ff). Imsen 

(2006:335) belyser språkets individuella funktion gällande lärande, och genom 

kommunikation blir individen delaktig i kunskaper och färdigheter (Säljö, 2000:37). 

Under kommunikation kan det vara tillräckligt att lyssna på vad andra har att säga för 

att väcka ett intresse och en vilja att lära (a.a.37). Men Hofvendahl (2006a:77) påstår 

att läraren är dålig på att belysa framgångar i elevers utveckling och lägger istället 

fokus på felaktigheter. För att utvecklingen ska gå framåt måste läraren motivera 

eleverna och därmed inte glömma att lyfta elevernas goda resultat på ett lämpligt sätt 

(a.a.77). 

 Med detta sagt verkar det inte gynnsamt att låta ett utvecklande samtal enbart 

fokusera på utveckling av individens självständighet utan dessa samtal borde även 

inkludera kunskapsutveckling. Dock skulle det kunna bedömas att utveckling berör 

både personlig utveckling såväl som kunskapsutveckling, och med hänsyn till 

sociokulturella perspektiv kan det tyckas att den personliga utvecklingen bör vara 

minst lika viktig. Möjligen bör lärare därför lägga lika mycket fokus på dessa. 

Måhlberg och Sjöblom (2002:121f) menar att ett lyckat utvecklingssamtal innefattar 

att gemensamma och personliga mål tas fram, dessutom ska lärare, elev och 

vårdnadshavare diskutera både positiva och negativa aspekter för att tillsammans 

kunna framställa en långsiktig plan för elevens utveckling. Lärares uppdrag är att 

förbereda elever till vidare studier och till att klara sig som samhällsmedborgare 

(Skolverket, 2011:15f). Detta innefattar även kunskapsutveckling. Lärare bör ha en 

strävan att få varje elev att utvecklas inom varje ämne. Det är möjligt att denna 

strävan finns men den tycks verka dold under utvecklingssamtalen. Många 

utvecklingssamtal tycks även koncentreras kring brist på utveckling hos eleven, detta 

är förståeligt eftersom det kan handla om krav som behöver uppnås men även att 

elever lättare förstår den negativa kritiken (Hägg & Kuoppa, 2007:101). Under 
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utvecklingssamtalet ligger ofta fokus på negativa aspekter, som till exempel dåliga 

prestationer på uppgifter (Granath, 2008:183). Men hon anser även att samtalet ska 

diskutera beteende och attityd i och med att detta anses fostrande och fostran bör 

genomsyra samtalet (a.a.183). Med mycket fokus på negativa aspekter är det dock 

möjligt att vidare utveckling inom de områden eleven har klarat sig bra i kan 

glömmas bort (Hägg & Kuoppa, 2007:101). Elever bör få chansen att fördjupa sina 

kunskaper även i ämnen de inte saknar kunskapskrav inom.  

 

5.2 Försummandet av utvecklingssamtalets värde 

Under punkten 5.2.1 bearbetas hur lärarens makt och kontroll kan påverka utförandet 

av utvecklingssamtalet. Punkt 5.2.2 behandlar individualisering av utvecklingssamtal 

och hur samtalet framkallar oro och ångest. Medan 5.2.3 diskuterar hur tidsbrist för 

läraren påverkar utvecklingssamtalets innehåll och för- och efterarbete kring 

samtalet. 

5.2.1 Styrda samtal 
Det finns diskussioner kring vårdnadshavares okunskap gällande kunskapskraven 

och Hofvendahl (2006b:231) menar att vårdnadshavare själva är medvetna om detta. 

Han tycks ha upptäckt att vårdnadshavare hellre undviker att ställa frågor om elevens 

kunskapsutveckling och de krav som ställs på eleven i och med att de inte anser sig 

veta så mycket om området (a.a.231). Därför är det svårt att fastställa om 

utvecklingssamtalen främjar kunskapsutveckling. Elever kan genom diskussioner ta 

ansvar för sin utveckling och ges möjlighet till inflytande över sin skolgång 

(Adelswärd m.fl., 1997:108). Om både elevens och vårdnadshavarens medvetenhet 

stärks kan vidare kunskapsutveckling ske (Skolverket, 2011:15f).    

 Resultatet visar att läraren innehar en sorts makt över eleverna, att hen är den 

som bestämmer och har det slutgiltiga ordet. Både Hundeide (2006:61) och Mårell-

Olsson (2012:216) står fast vid att läraren har kontrollen över eleverna i 

skolsituationer. I dessa fall har läraren ingått i ett sociokulturellt kontrakt med 

eleverna som tydliggör för eleverna att hen bestämmer (Hundeide, 2006:47). Att 

elever har bristande inflytande i skolan kan bero på att lärare har svårt för att lämna 

över ansvaret till elever och vårdnadshavare eftersom de inte är lika insatta i 

läroplanen och kursplanen som läraren är (Mårell-Olsson, 2012:216). Tanken är att 

utvecklingssamtalet ska bistå uppbyggnaden av relationen mellan lärare, elev och 

vårdnadshavare (Ellmin & Josefsson, 1996:28). Samtalet ska även inrymma ett 

informationsutbyte och överenskommelser om elevens vidare utveckling (a.a.28). 

Dock lägger lärare stor vikt vid att eliminera elevers ångest och nervositet under 

utvecklingssamtalet (Hofvendahl, 2006b:227). Elevers och vårdnadshavares brist på 

förståelse av kunskapskraven skulle kunna vara en anledning till varför många 

utvecklingssamtal främst behandlar elevers trivsel i skolan än deras 

kunskapsutveckling, då lärare vet att en diskussion mellan alla parter förmodligen 

kommer ta form när man pratar om trygghet och trivsel. 

5.2.2 Förbestämt samtalsinnehåll 

Det finns en risk att samtalsinnehållet inte anpassas utifrån individen, utan utifrån 

lärarens egengjorda mall (Hofvendahl, 2006b:227). Enligt Mårell-Olsson (2012:142) 

kan samtalet verka inövat med utgångspunkt i förberedelserna inför 

utvecklingssamtalet. Detta kan även medföra att elevens delaktighet i samtalet 
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försvinner eftersom läraren inte har individualiserat samtalen (Hofvendahl, 

2006b:227). Därmed kan utvecklingssamtalen verka inövade och förutsägbara. En 

anledning till att utvecklingssamtalen kan verka förutsägbara är för att lärare vill 

undanröja eventuell nervositet hos eleven, vilket kan ske genom att ”vanliggöra” 

utvecklingssamtalet med försäkran om att samtalet kommer att gå till som det 

tidigare gjort (Hofvendahl, 2006b:227). Detta leder också till att många av samtalen 

innefattar diskussioner kring elevens trivsel i skolan (a.a.227). Dock är det vanligt att 

läraren ger samma kritik som vid tidigare utvecklingssamtal, vilket kan leda till att 

kritiken inte anammas i och med att eleven känner att läraren tjatar på hen 

(Steinberg, 1996:36). I och med att lärare använder sig av en färdig mall under 

samtalen utförs de på liknande sätt trots olika elever (Hofvendahl, 2006b:227).  

5.2.3 Kamp mot klockan 

Dessutom kan samtalen vara schemalagda att pågå mellan trettio till fyrtiofem 

minuter men i vissa fall gå över tiden av olika anledningar och som Hofvendahl 

(2006b:221) säger så känner läraren en press att avsluta samtalet med tanke på att 

nästa elev och vårdnadshavare står utanför dörren och väntar. Vidare beskriver han 

att lärare försöker ge elev och vårdnadshavare tillfälle att lyfta egna frågor, men att 

lärare samtidigt sänder signaler av ointresse för en fortsättning av samtalet (a.a.230). 

Genom att utge sådana signaler skapar läraren ett sociokulturellt kontrakt med elev 

och vårdnadshavare där det blir underförstått att läraren styr samtalet (Hundeide, 

2006:47). I dessa fall kan samtalet få ett abrupt slut och tanken att elev och 

vårdnadshavare ska få sina röster hörda kan elimineras (Hofvendahl, 2006b:230).  

 Förarbetet inför utvecklingssamtal kan bli lidande med tanke på lärares 

problem kring tidsbrist. Att hantera trettio olika elever innebär även att hantera minst 

trettio olika vårdnadshavare som tillsammans med eleven har olika mål för elevens 

utveckling och skolgång (Ahlgren, 1991:219). Dessutom har lärare i dag många 

andra plikter än enbart undervisning vilket kan leda till att det saknas tid till att 

förbereda utvecklingssamtalen på ett rimligt sätt (Mårell-Olsson, 2012:142). Lärare 

har förklarat att de saknar den tid som krävs för att skriva de individuella 

utvecklingsplanerna (a.a.215). De tycker sig vara i behov av mer tid att lägga på 

reflektion, planering och genomförande av dem (a.a.214).  För att främja utveckling 

har både lärare, elev och vårdnadshavare ett ansvar att anlända förberedda till ett 

utvecklingssamtal, detta för att få en så grundlig diskussion som möjligt (Måhlberg 

& Sjöblom, 2002:122). Detta kan ge elever stimulans inom alla ämnen oavsett om de 

har lätt eller svårt för att lära sig i dem.  

5.3 Relationsskapande mellan lärare och elev 

En brist på kommunikation mellan lärarkolleger kan också ha ett stort inflytande på 

elevers utveckling och självbild (Cederwald, 2006:230ff). Självbilden påverkas i och 

med att elever känner sig misslyckade när de inte klarar av det lärarna kräver av dem 

(Hundeide, 2006:61). Vilket kan klarlägga att sociokulturella samspel har stort 

inflytande på elevers självbild i skolan. Detta i sin tur kan ha betydelse för hur elever 

sköter sina studier. De påverkar varandra och lärare-elev-relationen påverkar även 

deras beteende i anknytning till studierna. Därför är den kommunikativa 

pedagogiken ett användbart verktyg för att stärka relationen mellan lärare och elev 

(Cederwald, 2006:230ff). Detta påvisar Cederwald (2006:203ff) när hon redovisar 

sina intervjuobjekts åsikter kring kommunikativ pedagogik. En av de pedagoger som 

ställde sig positiv till den kommunikativa pedagogiken anser sig ha lyckats nå fram 
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till elever på ett revolutionerande sätt när hon förstått avsikten med den 

kommunikativa pedagogiken (a.a.207). Detta sätt att arbeta verkar ses som en 

gynnsam arbetsmetod i utvecklandet av elevers kunskaper, men också som 

fördelaktig i arbetet kring elevers delaktighet under utvecklingssamtal såväl som i 

skolmiljön.  

 Det är viktigt att samspelet mellan lärare och elev fungerar för att kunna stärka 

svaga elevers självvärdering, detta görs genom att lärare får bredare kunskap kring 

relationsskapande och i och med detta kan undervisningen sedan bli mer 

individualiserad (Ahlgren, 1991:168). Enligt Ahlgren (1991:167) har lärare stort 

inflytande på hur elever värderar sig själva. Utifrån detta skulle självvärdering kunna 

ses som ett nyckelord i sociokulturella perspektiv då man fokuserar på hur andra ser 

på en. Det är lärares plikt att öka elevers självförtroende och självbild genom att lyfta 

fram elevers förmågor och starka sidor (Måhlberg & Sjöblom, 2002:122). 

 Det finns flera faktorer som påverkar lärare-elev-relationen. Delvis handlar det 

om lärares inställning till eleven som individ och som elev i utvecklingsfas. Men det 

bör även belysas att lärare-elev-relationen är tvåsidig, att elevens inställning spelar 

roll. Enligt elever bygger lärare-elev-relationen på elevens inre omständigheter, dit 

räknas till exempel begåvning, attityd och motivation (Aspelin, 1999:23). Om eleven 

lever upp till dessa omständigheter på rätt sätt kommer relationen med läraren att bli 

bra. Men utifrån lärares perspektiv är det omständigheter som personlighet, karaktär, 

kunskap och temperament som bygger relationen med eleverna (a.a.23). Relationen 

med eleverna kommer att bli bättre om läraren är glad och positiv, har djup 

ämneskunskap och bra karaktär till exempel. Dock är det, som tidigare nämnt, 

läraren som innehar kontrollen över klassrummet vilket ger denne ett större ansvar 

för att relationen ska fungera på ett gynnsamt sätt för elevens utveckling (Mårell-

Olsson, 2012:216). Detta skulle kunna ses som en utopi med tanke på att lärare kan 

behöva ansvara för många elever på en och samma gång och det kan vara svårt att 

bygga bra relationer till alla elever (a.a.220). Problematiken kvarstår och lärare 

påverkas lika mycket av miljön som elever.  

5.3.1 Kollegiets ambivalens 

Lärare ingår i ett arbetslag där alla medverkande lärare ska skapa en bra miljö 

tillsammans, och fungerar inte den miljön kan detta påverka eleverna både negativt 

och positivt. De olika arbetslagen ska arbeta ihop för att lära sig de nya metoderna 

som skolverksamheten tillägnar sig kontinuerligt. En dålig arbetsmiljö med 

utgångspunkt i stämningen i arbetslaget påverkar hur läraren ser på sig själv och kan 

hämma dennes vilja eller strävan att utveckla nya metoder i undervisningen. En 

positiv självbild i sociokulturellt syfte är alltså en viktig faktor även för läraren. I 

skolverksamheten finns det lärare från äldre generationer som ibland kan verka 

negativa till nya metoder, vilket gör att elevernas undervisning blir föråldrad 

(Cederwald, 2006:204f). Det finns en tendens hos äldre lärare som är nära sin 

pension att uppvisa en negativitet till att förnya undervisningen (a.a.204). Vidare 

nämner hon att metoder som vissa lärare använder anses av dem själva vara bättre 

och mer lyckade (a.a.204). I och med det verkar det svårt för dessa lärare att ändra 

upplägg efter att ha gjort samma sak under en längre tid. Med detta visar Cederwald 

(2006:204f) att lärare som motarbetar den kommunikativa pedagogiken kan i sin tur 

påverka att eleverna inte får den undervisning som de förtjänar. Undervisningen från 

lärare som tänker på sig själva i första hand kan missgynna elevernas 

kunskapsutveckling. Vidare kan en skadlig arbetslagsmiljö medföra att lärare inte 
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samarbetar inom arbetslaget. Hundeide (2006:7) förklarar att vissa samspel mellan 

människor knyts till situationer och kan se olika ut beroende på outtalade 

överenskommelser människor emellan, vilket sedan ses som lämpligt uppförande av 

de inblandade. Om samspelet lärare emellan inte fungerar kan detta också påverka 

eleverna och deras utveckling. Om en lärare känner sig otillräcklig eller inte trivs på 

arbetsplatsen på grund av kollegerna kommer detta synas i dennes undervisning och 

därmed ha inverkan på eleverna och hur eleverna ser på undervisningen. Detta 

kopplas alltså till att individers inre styr deras beteende och bygger deras relationer, 

vilket påverkar människorna omkring dem (Aspelin, 1999:23). 

5.3.2 Slutsats 
Resultatet av studien har visat att det finns en rad olika omständigheter som påverkar 

hur utvecklingssamtal utförs. Dels kan samtalsinnehållet beröra diskussioner kring 

angelägenheter som inte är kunskapsutvecklande vilket gör att syftet med samtalet 

försvinner. Dessutom är relationen mellan lärare, elev och vårdnadshavare av vikt i 

och med att samtalen ska bygga på diskussion och detta ska lärare bjuda in till. 

Sociokulturella perspektiv talar om vikten av kommunikation och fungerande 

samspel vilket även gör sig gällande under samtalens diskussioner (Säljö, 2000:37). 

Men den bärande orsaken till problem och brister gällande utvecklingssamtalen 

verkar vara tidsbrist för lärare (Mårell-Olsson, 2012:214). Tidsbristen kan kopplas 

som orsak till flera av bristerna i utövandet av samtalen. Lärare upplever tidsbrist i 

förberedelserna inför samtalet, under samtalets gång, såväl som efter samtalet. I 

förberedelserna anses många lärare inte hinna förbereda sig utförligt inför varje 

samtal (Mårell-Olsson, 2012:214). Gällande samtalets gång kan det mycket väl dra 

ut på tiden och fokus kan hamna fel med tanke på brister i förberedelser. Medan efter 

samtalet kan det hända att efterarbetet och besluten som tagits under samtalen inte 

efterföljs i praktiken (Ahlgren, 1991:219). Därför kan det anses att tidsbrist är den 

faktor som har störst påverkan på utvecklingssamtalens utförande och 

utvecklingsmöjlighet.  
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6 PEDAGOGISKA IMPLIKATIONER 
Under insamlandet av data upptäcktes att forskning kring utvecklingssamtal var 

bristfällig vilket var en besvikelse eftersom det fanns en föreställning om att ämnet 

skulle vara rikt på forskning. Den tidigare forskning som upptäcktes handlade 

mestadels om övergången från kvartsamtal till utvecklingssamtal under mitten av 

nittiotalet, vilket ansågs som irrelevant och föråldrat material.  

 Medan litteraturstudien gjordes fann vi att utvecklingssamtalet verkar vara ett 

bra koncept och bör fungera bra för elevers utveckling i teorin men med tanke på 

tidigare forskning har det visats tydligt att detta inte överensstämmer i praktiken. 

Resultatet visar att det finns flera faktorer som påverkar utförandet av 

utvecklingssamtal och därmed elevers kunskapsutveckling. Det som anses vara roten 

till att utvecklingssamtal inte gynnar elever som de ska är lärares tidsbrist för att 

förbereda, utföra och efterarbeta kring samtalen. Tack vare att lärare ges för lite tid 

till att arbeta med utvecklingssamtalen tvingas de använda annan arbetsförlagd tid 

vilket i sin tur påverkar planeringen av undervisningen och därmed elevernas 

kunskapsutveckling. Det kan tyckas bli en ond cirkel av olika faktum som påverkar 

varandra.  

 Denna litteraturstudie har förstärkt kunskap kring utvecklingssamtalets syfte i 

teorin men även påvisat hur samtalen fungerar i praktiken. Det har blivit tydligt att 

dessa typer av samtal verkar bli förbisedda på grund av flera olika anledningar. 

Dessa samtal anses vara av stor vikt och det är beklagligt att de inte ges rätt utrymme 

i skolverksamheten. Trots denna besvikelse finns förståelse för att lärarna inte hinner 

med på grund av andra plikter, vilka också är av stor betydelse i lärarens arbete. I 

grund och botten kan man anse att problematikens bas ligger hos rektorer och 

politiker som beslutar om fler arbetsuppgifter för lärare utan förståelse för hur 

mycket pappersarbete som redan ingår i tjänsten. Tyvärr är det eleverna som blir 

lidande i slutändan. 

 Med tanke på Hofvendahls (2006b) tidigare forskning kring hur samtalets 

utformning påverkar individerna är det relevant att undersöka hur dessa typer av 

samtal utförts tidigare och därmed få en tydligare bild av misslyckade och lyckade 

typer av samtal, samt få en möjlig indikation av olika riktningar för hur framtida 

forskning kring detta skulle kunna se ut. En annan framtida forskningsfråga skulle 

kunna beröra möjliga lösningar på lärares tidsbrist. Eftersom detta är en faktor för 

flera problem och brister i skolverksamheten.  
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