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Sammanfattning 

Arbetat handlar om utvecklingssamtal. Jag har undersökt hur elever och lärare i 
grundskolans tidigare år upplever utvecklingssamtalet, samt tagit reda på vad tidigare 
forskning säger om vikten av förberedelser inför och utvärdering av ett 
utvecklingssamtal. För att få redan på elever upplevelser har jag intervjuat några 
elever. Genom att observera några utvecklingssamtal i en klass två kunde jag dra 
slutsatsen om att läraren är den som pratar mest men att även eleven och elevens 
vårdnadshavare pratar en hel del. Den välkända 2/3-dels regeln gäller även vid 
utvecklingssamtal, även om jag inte tog tid för hur mycket de olika parterna pratade 
kan jag ändå dra slutsatsen att den stämmer ganska bra. Arbetet behandlar också vad 
som kännetecknar ett bra samtal. Det som framkommit som det mest viktiga är att det 
skapas en bra stämning mellan alla de inblandade parterna. Genom att alla lyssnar på 
varandra och visar att det som någon annan säger är viktigt kan viktiga band knytas 
för ett gott framtida samarbete.  
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1. Inledning 
Betygsfrågan är något som är hett debatterat i dag. Betygens vara eller inte vara och 
när eleverna ska få betyg. I dagsläget ska alla elever få ett skriftligt omdöme, vilka får 
vara betygsliknande, men måste inte. Det är upp till varje enskild skola att utforma en 
mall för dessa omdömen. Skolan själv får alltså bestämma om det ska vara en bokstav 
eller en siffra i omdömet och vilka färdigheter som ska räknas med. Detta omdöme 
kan liknas med det muntliga utvecklingssamtalet, menar Jan Björklund.1  

Björklund säger att skriftliga omdömen inte är detsamma som betyg utan de ska 
komplettera utvecklingssamtalen. Avsikten med omdömena är att på ett tydligt sätt 
informera föräldrarna om vad eleverna är bra på och vad de behöver bli bättre på. 
Den största skillnaden mellan de gamla omdömena och de ny är att de nya får liknas 
vid betyg. Mona Salin, socialdemokraterna, säger att de nya omdömena är som att ge 
betyg redan i första klass.2 Detta är något som berör väldigt många, bland annat mig 
själv som snart är färdig lärare. Jag vill veta vad eleverna själv anser om 
utvecklingssamtal och vad de tycker om det som de pratar om där. 

I dag ska utvecklingssamtal ske se minst två gånger per läsår och bygga på jämlikhet 
och ett ömsesidigt förtroende mellan de tre inblandade parterna, lärare, elev och 
föräldrar.3 Jag har konstaterat att det har diskuterats väldigt lite om föräldrakontakt 
under utbildningen. Därför ska jag ta reda på lite mer om utvecklingssamtal för att få 
lite erfarenhet av hur det fungerar i praktiken idag. Jag tror att kontakten mellan hem 
och skola är en väldigt viktig del för elevens utveckling och att föräldrarnas roll har 
en väldigt stor del i hur det går för deras barn i skolan. 

Genom att läsa på om ämnet har jag insett hur invecklat det kan vara att hålla i ett 
utvecklingssamtal. Det kräver oerhört mycket planering både från min sida som lärare 
men också från elever och föräldrar. 

Varje termin ska lärare, elev och föräldrar mötas i ett utvecklingssamtal för att 
diskutera elevens kunskapsutveckling och den sociala utvecklingen. Alla 
utvecklingssamtal ska resultera i att eleven får en ny individuell utvecklingsplan där 
det tydligt ska framgå hur eleven ligger till i olika ämnen i relation till målen i år 3, 5 
eller 9. Det ska också framgå i elevens individuella utvecklingsplan om eleven är i 
behov av några särskilda insatser för att nå målen.4 Skolan ska i samarbete med 
föräldrarna hjälpa eleverna att utvecklas till goda samhällsmedborgare,5 vilket är en 
av många orsaker till att det är viktigt att det finns en god relation mellan hem och 
skolan. Samtalet ska utformas så att alla inblandade upplever att det är ett jämställt 
samtal där alla är lika viktiga och där allas röster blir hörda på samma villkor. 
Samtalet är till för att underlätta och hjälpa till i elevens utveckling mot ”mål att 
uppnå”. Föräldrarnas syn på skolan kan vara avgörande för hur väl deras barn lyckas i 
skolan. Genom en god relation mellan hem och skola där föräldrarna känner att deras 
insatser är viktiga och tas på allvar, kan skolan skapa en bättre arbetsmiljö för 
eleverna. Att få föräldrarna intresserade och engagerade i barnens skolarbete kan vara 
avgörande för hur väl eleverna lyckas i skolan. Under utvecklingssamtalet har lärare 

                                                 
1 GT, http://www.gt.se/nyheter/1.1194544/ord-utan-vits 
2 Sveriges radio, http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=1833650 
3 Skolverket, http://www.skolverket.se/sb/d/2222/a/12478 
4 Grundskoleförordningen, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941194.htm 
5 Skollagen, http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1985:1100&rm=1985&bet=1985:1100 
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ett utmärkt tillfälle att visa för föräldrarna att de bryr sig om eleverna genom att lyfta 
fram elevernas styrkor. Även att uppmärksamma föräldrarna och lyfta fram deras 
idéer och kompetens främjar för ett positivt fortsatt samarbete.6 

Lärarförbundet menar att skriftliga omdömen är onödiga. Istället bör lärare satsa på 
väl genomarbetade utvecklingssamtal. De betygsliknande omdömena kan lätt bli en 
rangordning av eleverna, vilket kan bidra till en missgynning av elevernas fortsatta 
utveckling.7 

Personligen tycker även jag att skriftliga omdömen är onödiga i de lägre åldrarna då 
det är viktigt att komma ihåg att alla barn utvecklas i olika takt och att det är viktigt 
att inte döma ut något barn att de är sämre än de andra eller inte kan något viket jag 
tror att det lätt kan bli med skriftliga omdömen.  

 

1.1. Syfte 
Syftet med arbetet är att få en ökad insikt i hur elever och lärare i grundskolans 
tidigare år upplever utvecklingssamtalet och hur utvecklingssamtal genomförs. Det är 
kommunikationen mellan de tre parterna, lärare, elev och föräldrar jag vill titta på. 
Vilka faktorer som spelar in, förberedelser, genomförande och utvärdering för ett bra 
samtal. Jag är intresserad av att närmare studera: 

 Vilken syn har lärare och elever på utvecklingssamtal? 
 

 Hur fördelas samtalstiden mellan de tre parterna, lärare, elev och föräldrar, 
under utvecklingssamtalet? 

 

  

                                                 
6 Kimber, Birgitta. (2008) Möte med föräldrar 
7 Folkbladet, http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/artikel.aspx?articleid=4082138 
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2. Bakgrund 
I bakgrunden ger jag en kort redogörelse för det jag läst om tidigare forskning kring 
området. Först följer en liten tillbakablick om hur utvecklingssamtalet har utvecklats 
fram tills idag. Därefter beskriver jag vad tidigare forskning säger om vikten av 
förberedelser inför utvecklingssamtalet. Detta följs av en beskrivning av syftet med 
att ha utvecklingssamtal och vikten av att alla inblandade parter känner till 
utvecklingssamtalets syfte. Avsnittet därefter behandlar föräldrarnas roll i 
utvecklingssamtalet vilket är följt av det jämbördiga trepartssamtalet. Avslutningsvis 
har jag tagit del av vikten av utvärdering och avslut av utvecklingssamtalet samt 
platsens betydelse för ett lyckat samtal. 

 

2.1. Då och nu – 1940-1990 
Organiserade samtal mellan hem och skola har inte alltid varit något självklart. I en 
undersökning som gjordes 1942 visade det sig att ungefär ¾ av föräldrar med barn i 
skolåldern aldrig hade varit i kontakt med barnens lärare. Endast 2 % av de föräldrar 
som varit i kontakt med skolan hade pratat med läraren om elevens uppfostran.8 
Sedan dess har det dock hänt väldigt mycket när det gäller kontakten mellan hem och 
skola. I grundskoleförordningen står det att det är lärarens ansvar att minst två gånger 
per läsår hålla utvecklingssamtal där information ges till eleven och dennes föräldrar 
om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling.9 

I samband med bildandet av grundskolan började också diskussionerna kring hur 
undervisningen skulle utformas och hur bedömningen skulle se ut. Utifrån 
diskussionen beslutades sedan att undervisningen inte längre skulle vara enbart 
korvstoppning i form av kunskapsförmedling från lärare till elever utan istället skulle 
elevens sociala utveckling prägla undervisningen.10 Något som också diskuterades 
under den tiden var ifall betyg var det enda sättet att bedöma elevers kunskaper, 
speciellt i de lägre årskurserna.11 Det diskuterades också under den tiden ifall samtal 
mellan hemmet och skolan kunde ge en lika tydlig bild av elevernas kunskaper, som 
betyg kunde12. 

Under 1970-talet, blev samtal mellan hem och skola mer etablerade. Samtalen mellan 
hem och skola skulle också ersätta en del av de betyg som tidigare hade informerat 
föräldrarna hur eleverna låg till rent kunskapsmässigt. Vikten av att skolan och 
föräldrarna samarbetar är något som kom starkt under 1980-talet. Föräldrar och 
läraren skulle träffas två gånger per termin under ett kvartssamtal, med undantag för 
de terminer då eleven fick betyg, för att samtala om elevens utveckling men också för 
att samtala om elevens sociala sidor.13 Detta var något nytt som inte hade funnits med 
i betygsunderlaget, det fanns dock med i läroplanen för grundskolan, Lgr 80, när den 
kom ut år 1980. I Lgr 80 står det att det är elevens tidigare prestationer som ska ligga 

                                                 
8 Oldbring, Gunnel. (2001) Möjligheternas möte? 
9 Grundskoleförordningen, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941194.htm 
10 Adelswärd, Viveka. m.fl. (1997) Samtal mellan hem och skola 
11 Ellmin, Roger. (2006) Rätt DoS för lärande 
12 Adelswärd, Viveka, m.fl. Samtal mellan hem och skola 
13 Adelswärd, Viveka, m.fl. Samtal mellan hem och skola 
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till grund i jämförelsen om eleven går framåt i kunskapsutvecklingen. Läraren får inte 
jämföra eleverna med varandra.14 

När Lgr 80 skrevs om och ersattes av Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
Lpo 94, kom också kvartssamtalet att ersättas av utvecklingssamtal.15 I och med den 
nya läroplanen, Lpo 94, blev också utvecklingssamtal obligatoriskt i grundskolan.16 
Den största skillnaden mellan kvartssamtal och utvecklingssamtal är att 
utvecklingssamtal syftar till hur eleven kan fortsätta att utvecklas, framåtsyftande, 
medan kvartsamtalet mera såg till vad eleven kunde och redan hade klarat av.17 En 
annan skillnad var tiden. Kvartsamtal syftade till att klaras av på en kvart,18 det som 
prioriterades under den korta tiden var att informera föräldrarna om elevens sociala 
liv och studieresultaten.19 

I slutet av 1900-talet började kontakten mellan hem och skola anses som något som 
har stor betydelse. Idag däremot kan den som är intresserad läsa om hur forskare 
skriver om vikten av att barn har stöd hemifrån för att lyckas med skolarbetet.20 
Genom att skapa en bra kontakt mellan hem och skola skapas också en förutsättning 
för eleverna att lyckas bättre. Genom goda utvecklingssamtal där föräldrar ges chans 
att påverka och komma med egna idéer, kan skolan skapa denna kontakt som många 
gånger är så viktigt för barnen.21 Om föräldrarna inte bryr sig om hur det går för 
eleverna och har en dålig inställning till skolan kan det att smitta av sig på eleverna. 
Det gäller för dem som arbetar inom skolan att ge föräldrarna en positiv bild av 
skolan. Genom att ge föräldrarna möjligheter att påverka och vara delaktiga i det som 
sker i skolan kan föräldrarnas syn på skolan ändras och på så vis får eleverna också 
en positiv syn av skolan.22 

I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, framgår det att läraren 
är skyldig att informera föräldrarna om elevens situation i skolan, sociala- och 
kunskapsmässiga utveckling, samt vilka rättigheter och skyldigheter eleverna och 
deras föräldrar har. Läraren skall också informera föräldrar och elever om de krav 
som ställs från skolans sida genom att visa på tydliga mål och hur dessa mål kan nås. 
Utifrån detta ska elever och föräldrar sedan ges inflytande i form av möjlighet att 
påverka verksamheten och skolans innehåll. Denna samverkan mellan skolan och 
hemmen kan ske i form av utvecklingssamtal. I utvecklingssamtalet kan läraren också 
skapa viktiga band med föräldrarna för att sedan skapa gemensamma förutsättningar 
för elevernas utveckling och fortsatta lärande. Det framgår också i Lpo 94 att elever 
ska ges möjlighet att ta ett personligt ansvar över sin egen utbildning samt ges 
förutsättningar för att utvecklas och på så vis känna framgång över nya kunskaper.23 

I grundskoleförordningen står det att utvecklingssamtal ska hållas minst en gång per 
termin och då ska lärare, elev och föräldrar diskutera hur de tillsammans kan stödja 
elevens fortsatta kunskapsutveckling men även den sociala utvecklingen. Läraren ska 

                                                 
14 Buckhöj-Lago, Lena. (2000) Utvecklingssamtal 
15 Öhlmér, Inger. (2006) Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 
16 Buckhöj-Lago, Lena. (2000) Utvecklingssamtal 
17 Ellmin, Roger. (2006) Rätt DoS för lärande 
18 Öhlmér, Inger. (2006) Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 
19 Moreau, Helena. m.fl. (2003) Individuella utvecklingsplaner utifrån utvecklingssamtal & portfolio 
20 Andersson, Benget. (1996) Välkommen till utvecklingssamtal! 
21 Ellmin, Roger. (2006) Rätt DoS för lärande 
22 Kimber, Birgitta. (2008) Möte med föräldrar 
23 Lpo 94 
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också som komplement till utvecklingssamtalet skriftligt informera eleven och 
föräldrarna om elevens skolgång.24 

 

2.2. Förberedelser 
Förberedelser för läraren inför ett utvecklingssamtal är minst lika viktigt som att 
förbereda sig inför lektioner. Samma sak gäller också de övriga parterna, elev och 
föräldrar. Det är viktigt att alla förbereder sig inför utvecklingssamtalet. Om 
deltagarna redan innan samtalet har tänkt igenom vad de vill prata om kommer de 
inte att behöva sitta och tänka så mycket och därmed kan samtalslängden kortas ner, 
vilket kan bidra till att koncentrationen bibehålls genom hela samtalet. Skulle 
samtalsdeltagarna däremot inte vara förberedda när de kommer till 
utvecklingssamtalet kan de ha svårt för att delta på ett aktivt sätt. Då blir 
utvecklingssamtalet bara ett tillfälle för att utbyta information.25 

”Ju bättre förberedd du är, desto mer kommer du att få ut av utvecklingssamtalet.”26  

Det finns olika sätt att förbereda sig på. Det kanske vanligaste sättet för eleven att 
förbereda sig på är att på förhand fylla i ett antal frågor som sedan tas upp under 
utvecklingssamtalet. Frågor med karaktär hur eleven trivs i skolan och vad som är 
roligt och mindre roligt. Några lärare vill ha in svaren på frågorna innan samtalet, för 
att kunna förbereda sig mer, medan andra nöjer sig med att se svaren först under 
samtalet.27 De frågor som eleven har svarat på innan samtalet kan hjälpa till att 
strukturera upp samtalet. Det kan vara bra att eleven i lugn och ro hemma fått tillfälle 
att fundera igenom frågorna. Något som läraren bör fundera över ifall han/hon ska 
skicka hem frågor som förberedelse inför samtalet, är att han/hon verkligen vill ha 
svar på just de frågorna. Att det verkligen känns relevant att få redan på vad eleven 
och föräldrarna tycker.28 När eleven själv får utvärdera sin utveckling kan eleven 
också få en insikt i varför det går bra ibland och lite mindre bra andra gånger. När 
eleven själv får sätta ord på sitt lärande kan det bli lättare att tillsammans under 
samtalet prata om det som eleven upplever som svårt. På så sätt får eleven ta ett större 
ansvar om det är han/hon själv som berättat om det som är svårt.29 

Att låta föräldrar ta del av det underlag som eleven använder i förberedelsen är oftast 
naturligt, speciellt i början av grundskolan. Det är viktigt att även föräldrarna får en 
chans att förbereda sig inför samtalet. Den enda kontakten föräldrar har med skolan 
kan i vissa fall vara under utvecklingssamtalen. Därför är det viktigt att även 
föräldrarna får ta del av de dokument och mål som ligger till grund för samtalet. Det 
kan röra sig om kursplaner för olika ämnen, men även arbeten som eleven har gjort. 
Genom att alla parter tar del av detta material inklusive elevens IUP, individuella 
utvecklingsplan, samt tidigare utvärderingar från elevens utvecklingssamtal, blir det 
lättare att stå på samma startruta när samtalet ska börja.30 Det är även viktigt att 
föräldrarna får frågor som de kan fundera över, innan samtalet. Att ta reda på 
föräldrarnas syn kring hur de tycker att det går för barnet i skolan kan hjälpa till att 

                                                 
24 Grundskoleförordningen, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941194.htm 
25 Öhlmér, Inger. (2006) Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 
26 Faxhaden, Evald. (2003) Pu-samtal, (sid. 8)  
27 Steinberg, John. (2008) Professionella samtal 
28 Kimber, Birgitta. (1996) Möte med möjligheter 
29 Buckhöj-Lago, Lena. (2000) Utvecklingssamtal 
30 Moreau, Helena. m.fl. (2003) Individuella utvecklingsplaner utifrån utvecklingssamtal & portfolio 
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skapa aktivitet under samtalet. De blir mer delaktiga och tar inte bara emot 
information från läraren. Att skapa en dialog mellan hemmen och skolan är viktigt för 
elevernas utveckling. Eleverna måste få känna stöd från både hemmet och skolan och 
att dessa två viktiga delar i elevernas liv strävar mot samma mål är grundläggande för 
den fortsatta utvecklingen.31 

Det är inte bara eleven och föräldrar som ska förbereda sig, utan även läraren måste 
tänka igenom vad han/hon vill och tycker är viktigt att ta upp under 
utvecklingssamtalet. Att tänka igenom vad syftet med samtalet är och att det är till för 
att främja elevens kunskapsutveckling, men även den sociala utvecklingen kan vara 
till hjälp i planerandet av samtalet för läraren.32 

För att alla parter ska kunna vara väl förberedda när de samlas för utvecklingssamtal 
är det bra om tiden bestäms ganska långt i förväg. Förberedelse tar tid. Både samtalet 
och utvärderingen av samtalet påverkas på ett positivt sätt om alla är förberedda.33 
Samtalet kommer också att präglas av trygghet och oftast kommer det inte upp något 
som de inblandade deltagarna inte känner till och som de då inte vet hur de ska ta 
emot. Förberedelser hjälper också till att strukturera upp samtalet och tiden kan då 
läggas på det som är det mest västentliga för elevens fortsatta utveckling.34 När 
samtalsdeltagarna är förberedda och redan innan samtalet har bestämt vilket fokus 
samtalet ska ha kan de lägga mer tid till att gå på djupet inom det som anses som de 
viktigaste för den fortsatta utvecklingen istället för att bara samtala ytligt om många 
saker.35 

 

2.3. Syftet med utvecklingssamtal 
Något av det viktigaste med utvecklingssamtalet är att hjälpa fram elevens 
kunskapsutvecklings och sociala sida. Att synliggöra elevens kunskaper ger eleven 
insikt om sitt eget lärande, samtidigt får också föräldrarna en bild av vad eleven själv 
anser att han/hon är bra på och vad som behöver tränas mera på. Genom att eleven 
reflekterar över vad han/hon är bra på och vad han/hon behöver träna mera på kan 
eleven också se när utvecklingen går framåt. Efter att eleven har reflekterat över sina 
kunskaper kan läraren ge sin syn på vilka förutsättningar och behov eleven har. Det är 
viktigt att utvecklingssamtalet verkligen är ett utvecklande samtal och inte bara ett 
samtal om utvecklingen som skett fram till idag. Det är den framtida utvecklingen 
som samtalet till största del ska handla om.36 När läraren ser till framtiden går det 
också att ändra och hitta nya vägar som leder eleven till utveckling och mot skolans 
uppsatta mål. Oftast är det inte bara eleven som måste utvecklas, utan även föräldrar 
och lärare måste utveckla sina sätt att tänka för att hjälpa eleven på bästa sätt.37 Alla 
närvarande parter ska känna att det som de säger är lika viktigt som allt det andra som 
sägs under samtalet. Det är också viktigt att ge alla parter lika stort talutrymme. Det 
är om elevens framtid som samtalet ska handla och därför är det av största betydelse 
att eleven inte bara närvarar utan även deltar på ett aktivt sätt under samtalet.38 

                                                 
31 Öhlmér, Inger. (2006) Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 
32 Buckhöj-Lago, Lena. (2000) Utvecklingssamtal 
33 Öhlmér, Inger. (2006) Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 
34 Buckhöj-Lago, Lena. (2000) Utvecklingssamtal 
35 Kimber, Birgitta. (2008) Möte med föräldrar 
36 Buckhöj-Lago, Lena. (2000) Utvecklingssamtal 
37 Öhlmér, Inger. (2006) Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 
38 Andersson, Bengt. (1996) Välkommen till utvecklingssamtal! 
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Samtalet är till största delen till för eleverna, även om föräldrarnas roll också är viktig 
för att hemmet och skolan ska kunna stötta eleven mot samma mål. Samtalet är inte 
till för att informera föräldrarna hur det går i skolan för deras barn. I 
utvecklingssamtalet ska alla parter få möjlighet att sätta ord på elevens utveckling, 
samtidigt som samtalet ska fokusera på hur de tillsammans ska arbeta vidare för att 
eleven ska fortsätta att utvecklas. Genom att se till tidigare utveckling kan de komma 
fram till hur eleven lär sig bäst och dra nytta av det i den fortsatta utvecklingen.39 När 
eleven tillåts stanna upp och reflektera över sitt eget lärande kan han/hon också 
planera för ett fortsatt lärande. Det är viktigt att eleven stannar upp ibland för att bli 
medveten om hur han/hon lär sig bäst. Inför utvecklingssamtalet får eleven en 
ypperlig chans att stanna upp och fundera för att sedan på utvecklingssamtalet 
tillsammans med både läraren och föräldrarna samtala om hur fortsättningen ska 
läggas upp. Att ha fokus på elevens starka sidor och utreda varför eleven är 
framgångsrik inom just det ämnet kan hjälpa till i upplägget av det fortsatt arbetet på 
ett sätt som gynnar eleven. Genom att ha fokus på elevens starka sidor istället för 
elevens svaga sidor kan också elevens självförtroende stärkas.40 

För att samtalet ska bli så givande som möjligt för alla parter kan det vara bra om 
läraren inledningsvis börjar med att berätta syftet med samtalet. Det kan också vara 
en idé att läraren redan i inbjudan till utvecklingssamtalet berättar om dess syfte och 
vad som förväntas av de olika parterna. Det är bra om läraren visar att det som 
föräldrarna säger är viktigt, annars kan det lätt bli en monolog där läraren berättar och 
föräldrarna bara lyssnar och tar till sig information.41 

Det räcker inte bara med att eleven och föräldrarna får ta del av skolans mål inför 
utvecklingssamtalet. De måste också få veta hur de ska arbeta mot dessa mål. Det är 
viktigt att läraren kan sätta egna ord på målen och beskriva hur hon/han tänkt att de 
ska jobba för att nå målen. För att eleven ska kunna utvecklas och nå målen behöver 
eleven veta hur eleven ska göra för att nå målen. Vilken väg läraren har tänkt att varje 
enskild elev ska ”gå på”.42 Den vägen ska sedan finnas med i elevens individuella 
utvecklingsplan, IUP. Det är bra om alla närvarande parter vid utvecklingssamtalet 
tillsammans kan komma fram till gemensamma delmål för eleven. Genom att ställa 
frågor och tillsammans komma fram till svar kan alla, lärare, elev och föräldrar, 
sträva mot samma mål.43 Elevens IUP ska sedan följa med eleven genom hela 
grundskolan, men det är viktigt att den förnyas med jämna mellanrum. För att lyckas i 
skolan, eller inom andra aktiviteter, måste man tro på sig själv, men även de 
runtomkring oss måste tro på det vi ska göra. Lärare har därför en stor del i om elever 
lyckas eller inte. Skolan måste se till det eleverna kan och ha utgångspunkten i det 
och inte som på många skolor idag, till det eleven inte kan. Genom att utgå från det 
eleven kan, går det att hitta ett bra sätt för utveckling, men det är också viktigt att 
läraren tror att eleven kan klara av det.44 Det är viktigt att berömma när eleven gjort 
något rätt samtidigt som eleven måste kunna ta kritik för att lära sig.45 Ett annats sätt 
att stärka elevens självförtroende är att läraren undviker att se saker från ett 
bristperspektiv, t.ex. om eleven har alla rätt på ett prov väljer många lärare att säga 
inga fel istället för alla rätt. Om lärare istället såg på det från den positiva sidan skulle 

                                                 
39 Buckhöj-Lago, Lena. (2000) Utvecklingssamtal 
40 Pihlgren, Ann S. (2007) IUP och utvecklingssamtal i praktiken 
41 Moreau, Helena. m.fl. (2003) Individuella utvecklingsplaner utifrån utvecklingssamtal & portfolio 
42 Kimber, Birgitta. (2008) Möte med föräldrar 
43 Ellmin, Roger. (2006) Rätt DoS för lärande 
44 Öhlmér, Inger. (2006) Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 
45 Faxhaden, Evald. (2003) Pu-samtal® 
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många elever också kunna se till sina tillgångar och det som de är bra på istället för 
det som de inte är så bra på. Eleverna lär sig dock inte bara att se till sina egna fel, 
utan även andras fel, vilket kan medföra att eleverna underviker utmaningar ifall det 
skulle bli fel istället för att se på utmaningar som något som kan bli rätt.46 

 

2.4. Jämbördigt trepartssamtal 
Det är viktigt att utvecklingssamtalet skapar förutsättningar för eleven att fortsätta 
utvecklas. För att skapa en så bra förutsättning som möjligt är det viktigt att se vad 
eleven är bra på och utifrån det skapa möjligheter för en fortsatt utveckling. Genom 
att se till elevens starka sidor kan läraren också stärka elevens självförtroende. Detta 
är inte något som görs om utvecklingssamtalets utgångspunkt är det eleven är svag 
i.47 Genom att växla fokus från det som eleven inte kan till det eleven kan, ges läraren 
möjlighet att lättare hitta den rätta vägen för framgång och utveckling. Om läraren 
väljer det eleven är bra på och försöker ta reda på hur eleven kan vara bra på det så 
kan läraren utnyttja detta för att utveckla elevens svaga sidor.48 Någon är bra på att 
läsa, en annan är bra på att klättra i träd. Det gäller bara att hitta elevens starka sidor 
även om det kan vara svårt ibland. När samtalet har en positiv utgångspunkt är det 
lättare att se till elevens möjligheter att utvecklas inom de svagare sidorna. Det är 
viktigt att både eleven och föräldrarna känner att det finns hopp. Att lämna ett 
utvecklingssamtal utan hopp om framtiden ska ingen behöva uppleva. Det är därför 
viktigt att inte avsluta det förrän alla parter är överens om hur det framtida arbetet ska 
se ut.49 

Det är också av stor betydelse att samtalet verkligen är ett samtal och inte en monolog 
där läraren berättar om vad eleven har gjort fram till utvecklingssamtalet. Om eleven 
själv får berätta om sina upplevelser i skolan kommer det att vara ett mer utvecklande 
samtal för alla parter.50 När läraren ställer öppna frågor under samtalet bidrar det till 
att skapa en dialog vilket också kan utveckla ett mer avslappnat samtal.51 Ledande 
frågor däremot ska läraren undvika eftersom de kan föra in samtalet på fel spår. De 
kan också leda till felaktig information.52 

Utvecklingssamtalet ska vara ett samtal mellan tre jämbördiga parter, lärare, elev och 
föräldrar.53 Det är därför viktigt att läraren, som oftast är samtalsledare, ser till att 
även de andra parterna får berätta om sina upplevelser och att alla respekterar det som 
sägs. När läraren visar att det som de andra samtalsdeltagarna har att säga är viktigt 
skapas också en bra grund för samtalet.54 I de flesta utvecklingssamtal är det dock 
läraren som pratar mest, 2/3 av tiden, och de andra deltagarna får dela på den 
återstående tiden. Detta är något som går att se även i de allra flesta klassrum. Den 
välkända 2/3-delsregeln finns alltså även i klassrummet.55 Läraren måste tänka på att 
dela med sig av talutrymmet så att alla röster blir hörda. För att alla parter ska känna 

                                                 
46 Pihlgren, Ann S  (2007) IUP och utvecklingssamtal i praktiken. Fel (i) fokus – fallgropar och svarta hål, text: Johan 
Hofvendahl 
47 Pihlgren, Ann S. (2007) IUP och utvecklingssamtal i praktiken 
48 Öhlmér, Inger. (2006) Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 
49 Steinberg, John. (2008) Professionella samtal 
50 Buckhöj-Lago, Lena. (2000) Utvecklingssamtal   
51 Steinberg, John. (2008) Professionella samtal 
52 Ellmin, Roger. (2006) Rätt DoS för lärande 
53 Grundskoleförordningen, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941194.HTM 
54 Steinberg, John. (2008) Professionella samtal 
55 Grundskoleförordningen, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941194.HTM 
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att de får komma till tals är det viktigt att det inte är allt för många med på 
utvecklingssamtalet. Om läraren använder 2/3-delar av samtalstiden, ska alla de 
övriga deltagarna dela på resterande talutrymme.56 En annan orsak till att tänka över 
vilka som ska vara med på ett utvecklingssamtal är att många föräldrar kan känna sig 
i underläge om det är fler representanter från skolan än från hemmet.57 

Utvecklingssamtalet syftar till att eleven ska utvecklas. Eleven är alltså den viktigaste 
parten. Det är eleven som vet hur han/hon lär sig bäst och vad som känns möjligt när 
det gäller åtgärder för vidare utveckling. Om samtalet är utformat så att allas 
synpunkter är lika viktiga kommer det att vara ett utvecklande samtal för alla parter. 
Samtidigt är det också av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen att det finns 
tydliga mål att arbeta vidare mot. Det är också viktigt att det bestäms hur målen ska 
uppnås och att alla parter är överens om vad som ska göras och hur det ska göras.58 

Om läraren inte visar att det som eleven och vårdnadshavaren har att säga är viktigt 
kommer de att tappa förtroendet för varandra, vilket kan resultera i att eleven och 
vårdnadshavaren känner att det inte är någon idé att säga något. Då försvinner en stor 
del av den utveckling som annars sker under utvecklingssamtal. Genom att läraren 
lyssnar till det som eleven och föräldrarna har att säga kan de sedan tillsammans hitta 
en lösning som passar eleven. Det är nästan alltid bättre om alla parter tillsammans 
kan diskutera fram en lösning, än om läraren presenterar färdiga lösningsförslag.59 
När en elev själv får komma med förslag på en förändring kan han/hon känna sig mer 
delaktig och på så vis kan det också vara lättare att ta itu med problemet.60 Även 
föräldrar måste få möjlighet att komma med egna förslag om hur hemmet kan stötta 
eleven. Det är på samma sätt som med eleven som med föräldrarna, att när de själv 
får komma med förslag är det lättare att de förändrar något. Om läraren säger till 
föräldrarna hur de ska göra hemma kan det många gånger vara ett sätt som inte passar 
och då kommer inte heller en förändring att ske.61 Ellmin skriver om vikten att tala 
med varandra och inte till varandra i utvecklingssamtalet. Det är viktigt att det är en 
dialog och inte enbart ett informationstillfälle för föräldrarna för att veta hur det går 
för deras barn i skolan.62 

 

2.5.  Avslut av samtalet och utvärdering 
Utvärdering av utvecklingssamtal glöms många gånger bort, eller det läggs inte ner 
lika mycket tid på att utvärdera ett utvecklingssamtal som det görs på att förbereda ett 
utvecklingssamtal. Det är dock minst lika viktigt att utvärdera som att förbereda. Det 
är inte bara läraren som ska utvärdera, utan även elever och föräldrar borde lägga ner 
tid på att utvärdera samtalet. Tid för att utvärdera samtalet tillsammans finns sällan i 
samband med samtalet. Ett alternativ är då att be föräldrar och elever fylla i ett 
utvärderingsunderlag hemma och sedan skicka tillbaka det till läraren. Detta hjälper 
alla parter att få till ett bättre samtal nästa gång.63 

                                                 
56 Buckhöj-Lago, Lena. (2000) Utvecklingssamtal  
57 Moreau, Helena. m.fl. (2003) Individuella utvecklingsplaner utifrån utvecklingssamtal & portfolio 
58 ibid 
59 ibid 
60 Steinberg, John. (2008) Professionella samtal 
61 Buckhöj-Lago, Lena. (2000) Utvecklingssamtal   
62 Ellmin, Roger. (2006) Rätt DoS för lärande 
63 Moreau, Helena. m.fl. (2003) Individuella utvecklingsplaner utifrån utvecklingssamtal & portfolio 
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För att lärare, elev och föräldrar ska kunna jobba vidare mot samma mål efter 
utvecklingssamtalet är det av stor betydelse att alla parter har uppfattat samma saker 
under samtalet och att alla vet vilka mål som är uppsatta och hur eleven ska forstsätta 
utvecklas mot dess mål. Ett bra sätt att kontrollera detta är att hela tiden sammanfatta 
det som sagts under samtalet och att det inte bara är läraren som sammanfattar. Även 
de övriga som medverkar i utvecklingssamtalet måste ges tillfälle att sammanfatta 
emellanåt. För att alla ska arbeta mot samma mål är det också bra om det som 
beslutas skrivs ner. Ju mer konkret det är desto lättare är det att utvärdera. Exemplet 
nedan visar en väldig tydlig skillnad på att sammanfatta konkret och mindre konkret.  

”Då är vi överens om att jag noterar de dagar då Emelie kommer för sent för att veta om det 
är bara några enstaka tillfällen eller om det händer fler än tre gånger på en månad” är en bättre 
avslutning än ” Då är vi eniga om att Emelie skall anstränga sig att komma i tid”.64 

Genom att formulera konkreta åtgärder är det lättare att följa upp dem senare genom 
att se om det har blivit en förändring eller inte. Om det inte formuleras konkreta 
åtgärder är det lätt att problemet glöms bort och att samma saker måste tas upp på 
nästa samtal igen.65 Det bästa är om eleven själv kan komma fram till hur problemet 
ska lösas eller hur han/hon kan gå vidare i en positiv utveckling. Går inte det så får 
läraren eller föräldern komma med förslag på förändringar. Det är dock viktigt att 
eleven känner att åtgärden eller målet är rimligt och att det finns en chans att nå dit. 
Ju tydligare målet är formulerat desto lättare är det att förstå och eleven kan då oftast 
själv känna när målet är uppnått.66 Det är också bra om parterna bestämmer ett datum 
för uppföljning. Oftast träffas de tre parterna bara vid utvecklingssamtal, men ibland 
kan det vara för länge att vänta tills nästa samtal och då är det bra om det bestäms en 
tid för ett nytt möte inom en snarare framtid.67 

Även de elever som är duktiga och har lätt för sig i skolan behöver och kan utvecklas 
mera. Det är inte bara problem som ska åtgärdas. Eleven kan alltid bli bättre även om 
han/hon redan är duktig i något. Alla elever ska idag ha en individuell 
utvecklingsplan, IUP.68 Det vanligaste är att elevens IUP förnyas under eller efter 
varje utvecklingssamtal. Genom att läraren antecknar det viktigaste som kommer 
fram under utvecklingssamtalet blir det inte så svårt att uppdatera elevens IUP. 
Föräldrarna ska sedan få ta del av elevens IUP så att de också kan hjälpa eleven i den 
fortsatta utvecklingen.69 

Ett utvecklingssamtal bör inte avslutas om inte alla parter är överens om hur det 
fortsatta arbetet ska se ut och vilka som ansvarar för de olika åtagandena för att 
eleven ska lära sig så mycket som möjligt.70 

 

2.6. Platsen för samtalet 
Var ska samtalet äga rum? Det finns många olika platser att ha utvecklingssamtal på, 
men det många i första hand tänker på är någonstans i skolan. Klassrummet kan dock 
skapa osäkerhet, kanske framförallt hos föräldrarna. De kan känna sig som elever 

                                                 
64 Steinberg, John. (2008) Professionella samtal (sid. 95)  
65 Steinberg, John. (2008) Professionella samtal 
66 Buckhöj-Lago, Lena. (2000) Utvecklingssamtal 
67 Steinberg, John. (2008) Professionella samtal 
68 Öhlmér, Inger. (2006) Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 
69 Steinberg, John. (2008) Professionella samtal 
70 Buckhöj-Lago, Lena. (2000) Utvecklingssamtal   
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igen vilket kan upplevas nedvärderande. Det är bättre att välja en mer neutral plats 
där alla parter kan sitta tillsammans.71 Att tänka på från skolans håll är att samtalet 
skall bygga på jämlikhet och ömsesidighet.72 Det går också att välja andra platser än 
skolan för utvecklingssamtal. Att välja en plats där föräldrarna känner sig trygga kan 
skapa positiva relationer för framtiden. Om läraren istället för att bjuda in eleven och 
föräldrarna till samtal i skolan, besöker eleven och föräldrarna i hemmet, kan mötet 
skapa det viktiga samarbetet som gynnar elevens utveckling. Det går kanske inte att 
besöka alla elever i hemmet och alla vill inte att läraren ska komma hem till dem 
heller. Att välja ut de elever som har svårigheter i skolan kan markera att läraren 
verkligen bryr sig om dessa elever vilket kan vara en avgörande faktor för 
förändring.73 

 

                                                 
71 Steinberg, John. (2008) Professionella samtal 
72 Skolverket, http://www.skolverket.se/sb/d/830/a/8825 
73 Kimber, Birgitta. (2008) Möte med föräldrar 
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3. Metod 
Jag undersökte vad tidigare forskning skrivit om vikten av att alla parter är 
förberedda inför ett utvecklingssamtal samt vad som finns skrivet om vikten av att 
utvärdera samtalet. 

En intervju (bilaga 3) med en lärare genomfördes för att få reda på hur hon lägger upp 
utvecklingssamtalen med eleverna och föräldrarna. Även direktobservationer74 under 
några utvecklingssamtal har genomförts för att få en egen bild av hur det går till 
under ett utvecklingssamtal i en klass två samt hur kommunikationen ser ut. En 
observationsblankett (bilaga 1) fanns till hjälp under observationerna. 

För att få ytterligare information har 18 elever intervjuats genom halvstrukturerade 
gruppintervjuer på 2-3 elever per grupp. Före intervjuerna med eleverna utformades 
några frågor (bilaga 2). Frågorna är utformade utifrån mitt syfte och min 
frågeställning men jag har även tagit hjälp av det jag fick fram under observationerna, 
t.ex. om eleverna upplever att de fick lika stor plats som övriga parter under samtalet. 

Svaren från intervjuerna samt observationerna har sedan gett mig möjlighet att 
jämföra forskning och verklighet för att ta reda på vilka kännetecken det finns för ett 
bra samtal. 

3.1 Analysmetod 
Lärarintervju utgick ifrån fyra frågor. Läraren hade redan innan intervjun fått se 
frågorna för att hon skulle kunna förbereda sig. Sedan skrev jag ner svaren under 
intervjun. Läraren fick sedan läsa igenom de svar som jag skrivit för att se att jag 
hade uppfattat allt rätt. 

Observationerna av de fyra utvecklingssamtalen är endas nedtecknat. Jag valde att 
inte filma eller på annat sätt spela in samtalen då det skulle kunna påverka det som 
sas på utvecklingssamtalen. Det som hade varit bra med att filma eller spela in är så 
klart att jag hade haft möjlighet att gå tillbaka och titta/lyssna flera gånger. 

Gruppintervjuerna med eleverna spelades in med ljud. Jag valde ljudinspelning för att 
samtalet skulle flyta på bättre och för att eleverna inte skulle behöva stanna upp i sitt 
samtal när jag inte han anteckna. Jag transkriberade inte ljudinspelningarna utan 
valde istället att lyssna på de flera gånger och sedan skriva ner det som eleverna 
samtalade om och som var relevant för undersökningen. 

  

 

3.2 Urval och genomförande 
Observationerna och intervjuerna har skett vid en F-5 skola i Umeå, i en klass två. 
Anledningen till att alla observationer och intervjuer är gjorda i samma klass på 
samma skola är att jag sedan tidigare har haft kontakt med både eleverna och läraren i 
den klassen. De elever som intervjuades har jag haft kontakt med under en 
femveckorsperiod då jag hade praktik i klassen och läraren till och från under hela 
min utbildning.  

                                                 
74 Andersson, Bengt-Erik. (1994) Som man frågar får man svar 
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För att få ett mer trovärdigt resultat hade jag behövt intervjua även lärare och 
föräldrar. 

Under observationerna kändes det som om alla sa det som de ville säga även fast jag 
var där. Förhoppningsvis höll ingen av de inblandade tillbaka något som de hade 
tänkt säga.  

 

3.2.1 Observationer 

Läraren kontaktades genom mejl för att höra om hon planerat att utföra några 
utvecklingssamtal under hösten. Det hade läraren och hon hjälpte till med att kontakta 
föräldrarna för att fråga om det var någon elev och förälder som kunde tänka sig att 
jag satt med under samtalet och observerade. Jag fick klartecken att sitta med vid 
samtalet från några föräldrar. Merparten av föräldrarna har jag träffat tidigare då jag 
deltog i ett föräldramöte i början av höstterminen. 

4 observationer är genomföra under 4 olika dagar. Jag valde slumpmässigt ut fyra av 
de elever vars föräldrar hade gett klartecken att jag deltog. Samtalen tog mellan 55-90 
minuter och jag observerade hela samtalet. Jag satt vid sidan av för att inte störa eller 
ta allt för mycket plats och uppmärksamhet då jag antecknade under samtalets gång. 
Eleven, föräldrarna och lärarna satt tillsammans runt ett annat bord. Jag har 
uppskattat hur mycket varje inblandad part ha pratat under samtalet, då jag inte hade 
bett om att spela in samtalet på något sätt utan bara sitta med och observera. 

 

3.2.2. Elevintervjuer 

Intervjuerna har genomförts under två dagar. Jag tog med några elever åt gången ut 
från klassrummet till ett närliggande rum. Där pratade jag och eleverna om deras 
uppfattning kring och under utvecklingssamtal. Jag har intervjuat sammanlagt 18 
elever fördelat på 7 grupper. Samtalen varade mellan 10-20 minuter med varje grupp. 

Jag besökte klassen när nästan alla elever hade haft höstterminens utvecklingssamtal.  
De fyra elever som ännu inte hade haft utvecklingssamtal placerades i samma 
intervjugrupp. De andra eleverna delades upp i grupper om 2-3 elever/grupp. 
Grupperna sattes samman utifrån det jag känner till om eleverna, det som vägde 
tyngst var att försöka få elever som känner varandra och törs prata i varandras 
sällskap tillsammans. Sedan tidigare visste jag att några elever är väldigt blyga och 
inte skulle säga något om de hamnade med elever som tar för sig för mycket. 

Eleverna fick frågan om de ville vara med på en intervju som handlar om 
utvecklingssamtal. De elever som ville fick sedan följa med mig ut ur klassrummet 
och in i ett grupprum i närheten. Eleverna fick veta att samtalet skulle spelas in och 
samtaliga elever tyckte det var ok. De fick också information att det bara är jag som 
ska lyssna på inspelningen. Eleverna fick också lyssna lite på inspelningen när 
intervjun var klar. Frågorna som ställdes finns i bilaga 2. Det var eleverna själv som 
bestämde vem som skulle börja prata. Om det var någon elev som inte svarade 
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frågade jag om dennes åsikt eller tankar. Vartefter att eleverna berättade ställdes även 
följdfrågor och vi gled också in på de andra frågorna som förberetts utifrån mitt syfte. 
En sammanfattning av intervjuerna redovisas i punkt 4.4. Gruppintervjuer med 
elever. 

 

3.3 Metoddiskussion 

Direktobservationer valdes som metod för att skapa en egen bild av hur 
utvecklingssamtal fungerar idag. Det var den metod som passade bäst även om det 
finns fördelar och nackdelar med observationer då jag var ensam observatör. 
Fördelarna är att jag får en direkt bild av situationen och att det känns mer naturligt 
än en inspelning. Enkäter kunde ha använts men jag ville få en direkt och kanske 
också en mer sann bild av utvecklingssamtal. Jag skulle kunna ha använt mig av både 
direktobservationer för att få min bild av samtalet samt enkäter för att få de 
inblandade parternas syn på samtalet och sedan jämfört om de skiljde något mellan 
det som jag såg och det som elev, lärare och förälder såg och kände. 

Med direktobservationer menas att den som observerar med egna ögon studerar 
processen direkt när den sker75. Andra typer av observationer kan vara videofilmat 
material. Observationer tar ofta mer tid än att bara fråga parterna, men 
förhoppningsvis få den som observerar en sannare bild av verkligheten. Risken med 
observationer är dock att den som observerar stör det naturliga händelseförloppet 
vilket kan ge en osann bild76. Om bara observatören är medveten om detta kan 
han/hon dock reflektera över om det stör så mycket att resultatet blir fel. En fördel 
med observationer är att den som observerar inte behöver förlita sig på vad andra 
säger utan med egna ögon kan se händelseförloppet. Ibland kan det vara svårt för de 
inblandade parterna att se det som de själva är mitt uppe i. När någon vill studera 
sociala samspel är observationer den bästa metoden eftersom det kan vara väldigt 
svårt att beskriva sociala samspel med ord. Att använda observationer som 
forskningsmetod är särskilt lämpligt när någon vill ta reda på något som han/hon inte 
vet så mycket om sedan tidigare, men det kan också handla om någon företeelse som 
annars är dolt för allmänheten. För att få reda på om de observationer och tolkningar 
som gjorts stämmer överens med vad de som har observerats känner kan 
samtalsintervjuer eller gruppintervjuer genomföras77. 

Jag har också valt att använda mig av muntliga halvstrukturerade intervjuer, s.k. 
samtalsintervjuer, för att få veta vad elever och lärare anser om utvecklingssamtal. 
Intervjuer valdes framför enkätundersökning för att få en djupare kunskap om elevers 
tankegångar kring utvecklingssamtal.  

I en halvstrukturerad intervju är det inte på förhand är bestämt i vilken ordning som 
de olika frågorna ska tas upp under intervjun. Det är heller inga på förhand exakta 
formuleringar på frågor att ställa till den som intervjuas. Frågorna formuleras utifrån 
hur intervjun tar form. Det är viktigt att tänka på att utforma halvstrukturerade 
intervjuer så att de känns som ett naturligt samtal och inte som en utfrågning där den 

                                                 
75  Andersson, Bengt-Erik. (1994) Som man frågar får man svar 
76 Andersson, Bengt-Erik. (1994) Som man frågar får man svar 
77 Esaiasson, Peter, m.fl. (2003) Metodpraktikan 
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som intervjuar läser upp frågorna ordagrant utifrån ett på förhand bestämt mönster. 
Något som dock kan ske om samtalet är alltför ostrukturerat är att det kan bli svårt att 
avgöra om all önskad information kommit fram78. 

Genom muntliga intervjuer där intervjuaren träffar den som ska intervjuas kan 
intervjuaren läsa av kroppsspråket för att se vad personen säger. När gruppintervjuer 
utförs kan de intervjuade personerna påverkas av varandra, både positivt och negativt. 
Det är dock viktigt att tänka på att i alla grupper finns en ledargestalt som de andra 
deltagarna ser upp till, en person som tar mer plats än de andra och vars åsikter 
kanske ses som de ”rätta”.  

En positiv sida av intervjuer är att den som intervjuar kan förtydliga sina frågor och 
ställa följdfrågor om det kommer upp något intressant som den som intervjuar skulle 
vilja ha ett mera utvecklat svar på. Under en intervju är den tillfrågade ganska utsatt 
och kommer inte alltid att svara ärligt på frågan utan ibland svarar personen med det 
svar som han/hon tror att den som intervjuar vill att han/hon ska svara79. En fördel 
med att använda sig av gruppintervjuer istället för enskilda intervjuer är att de som 
blir intervjuade kan känna stöd hos varandra och på så vis kan ett samtal mellan de 
intervjuade komma fram80.  

Det går inte att säga att studien är generell eftersom alla intervjuer är med elever från 
samma klass. Resultatet speglar bara dessa elever just nu och det är svårt att dra några 
slutsatser utifrån det jag kommit fram till.  

 

3.4 Etiska riktlinjer 
Alla forskare måste ta hänsyn till yrkesetik. Med det menas att forskningen styrs av 
olika normer, både uttalade och outtalade. Dessa normer handlar om vad som är god 
vetenskap. Det är forskaren själv som i yttersta grad själv måste ansvara för att 
forskningen följer de etiska principerna. Inom forskning med människor måste 
forskaren alltid ta hänsyn till uppgiftslämnaren. Denna person har friheten att när som 
helst dra sig ur projektet och samtidigt begära att dennes svar inte publiceras. 
Uppgiftslämnaren ska själv kunna bestämma vad han vill delta i och vilken 
information som ska lämnas ut.81 

Alla som medverkar i ett forskningsprojekt har rätt till det krav som Vetenskapsrådet 
kallar individskyddskravet.  Med det menas att de personer som medverkar aldrig får 
utsättas för psykisk eller fysisk skada, de får heller inte förödmjukas eller kränkas på 
något vis.82 

Inför observationerna hade alla deltagare fått information om på vilket sätt de 
medverkar i mitt projekt samt att de när som helst kunde säga att de ville avbryta eller 
att någon information inte fick användas i projektet. Detta enligt Vetenskapsrådets 
informationskrav om att forskaren alltid måste informera uppgiftslämnaren och 

                                                 
78 Andersson, Bengt-Erik. (1994) Som man frågar får man svar 
79 ibid. 
80 Esaiasson, Peter, m.fl. (2003) Metodpraktikan 
81 Codex, http://www.codex.vr.se/ 
82 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning 
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undersökningsdeltagarna att allt deltagande är frivilligt och att de när som helst har 
rätt att avbryta sin medverkan.83 

Med samtyckeskravet menas att de som deltar i forskningsprojektet alltid har rätt att 
bestämma vilka uppgifter som han/hon vill dela med sig av. De medverkande ska 
också alltid kunna avbryta sin medverkan i forskningsprojektet utan negativa 
påtryckningar från forskaren.84 

För att alla deltagare ska kunna känna att de deltar anonymt i projektet så används 
inga namn på personer eller skolans namn. Det är viktigt att alla inblandade 
uppgiftslämnare kan känna sig säkra på att ingen kan identifiera deras svar, vilket de 
fick information om innan de deltog helt i enighet med Konfidentialitetskravet.85 

De uppgifter som är insamlade från ett visst forskningsprojekt får inte användas för 
något annat bruk. De får heller inte säljas vidare enligt Nyttjanderkravet. Uppgifterna 
får bara användas för det som de medverkande har fått informationen om.86 
Deltagarna i mitt projekt informerades därför också om att deras svar enbart kommer 
att användas i mitt projekt och att jag efter avslutat projekt kommer att förstöra allt 
material där det på något vis framkommer personlig information som inte får och ska 
komma vidare.  

 

4. Resultat 
I resultatet presenteras det som jag observerat och det som jag anser är väsentligt av 
det som framkom i intervjuerna med elever, samt intervjun med läraren. 

Innan läraren började med utvecklingssamtal denna termin intervjuade jag henne. Då 
berättade hon det som redovisas under punkten 4.1. Intervju med läraren inför 
utvecklingssamtal. Sedan följer en beskrivning av det som framkom under 
observationerna av de fyra utvecklingssamtalen. 

 

4.1. Intervju med läraren inför utvecklingssamtal 
Läraren berättade att alla elever har en egen mapp med alla test som gjorts, stegblad87 
och elevens IUP. Inför utvecklingssamtal skickar läraren hem ett brev för att eleven 
och föräldrarna tillsammans ska kunna förbereda sig. Önskemålet är sedan att läraren 
ska få tillbaka det som eleven och föräldrarna har diskuterat för att ha en chans att 
förbereda sig inför samtalet. Detta ifall att det är något som eleven eller föräldrarna 
tycker/tänker som läraren inte delar åsikten om. 

Läraren påpekade hur viktigt det är att poängtera att det är eleven som står i fokus 
under utvecklingssamtalet. Det är också viktigt att skapa en bra stämning så att eleven 
och föräldrarna känner sig delaktiga och viktiga.  När samtalet ska börja är det viktigt 

                                                 
83 ibid. 
84 ibid. 
85 ibid. 
86 ibid. 
87 Stegbladen är utformade med bakgrund i de mål och kursplaner från skolverket. För varje ämne, Svenska, Matte, engelska, 
Sociala, finns ett anta stegblad med kunskaper som eleverna ska uppnå i olika år. 
Zetterström, Agneta. (2006) Att arbeta med IUP 
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att läraren påpekar att det är eleven som först ska få berätta hur den upplever olika 
saker innan läraren själv och föräldern säger något. 

Läraren använder sig av kort som eleven får dra och sedan går de igenom det som står 
på kortet. På varje kort finns en bild och ett ord som beskriver bilden. Några exempel 
är matte, skriva, läsa, räcka upp handen, vänta på sin tur, läxor, kompisar/trivsel, 
motorik, engelska, kreativitet. Eleven får sedan lägga kortet på ett grönt, gult eller rött 
papper som symboliserar att det går bra, att eleven måste träna mera eller att det inte 
alls går bra. Sedan kan läraren, eleven och föräldrarna tillsammans diskutera utifrån 
var eleven har lagt kortet. Läraren visar också på stegbladen vart eleven ligger i 
utvecklingen. 

Tycker läraren olikt eleven/föräldern lägger de kortet åt sidan för att sedan 
återkomma till dem när alla parter har tänkt igenom situationen igen. Det är dock 
sällan det är nödvändigt. Eleverna är väldigt ärliga när det gäller att bedöma sina 
kunskaper. Korten får sedan ligga kvar under hela samtalet för att sedan ligga till 
grund för den individuella utvecklingsplanen, IUP. De går sedan igenom vad eleven 
är bra på. Det är eleven själv som får bestämma och berätta tre saker som han/hon är 
bra på. Sedan vad han/hon behöver och vill träna mer på. Då kan det vara bra att se 
vilka kort som ligger på grön och vilka kort som ligger på gul och röd. Sedan skriver 
de hur de ska kunna träna vidare för att bli bättre och vem som ska hjälpa och stötta 
eleven i utvecklingsarbetet. Det är också bra att komma överens om det tillsammans 
för då kan alla parter känna att det är med och att deras insats är viktig.  

 

4.2 Observationer 
Observationerna av de fyra utvecklingssamtal redovisas separat här nedan. 
 

4.2.1. Utvecklingssamtal med Elev 1 
Vid utvecklingssamtalet deltog eleven, elevens mamma, klassläraren, en personal 
från fritidshemmet som också arbetar mot klassen. Rektors rum användes vid 
utvecklingssamtalet. Alla satt runt samma bord på lika stolar. Samtalet varade ganska 
precis i en timme. Rektor kom in en gång under samtalet. Eleven tog mycket 
talutrymme under samtalet. 

Samtalet inleddes med att läraren visade den IUP som de skrev under vårteminens 
utvecklingssamtal. De pratade om vad eleven själv tyckte hon var bra på då o vad hon 
ville träna mera på. De utvärderad hur eleven utvecklats i de mål som sattes upp då, 
för att sedan gå vidare med att eleven själv fick tycka till om sin situation idag inom 
de olika områden som räknades upp tidigare. Efter att eleven fått berätta om varför 
kortet ligger på den färg det ligger fick mamman och sedan läraren säga sitt. Till stor 
del stämde det överens med vad eleven själv tyckte. 

Elevens mamma kom med tips och idéer vad de ska göra hemma för att hjälpa eleven 
att träna och utvecklas inom vissa överenskomna områden. Eleven satta sig lite emot 
de förslag som mamman kom med, eftersom hon inte vill träna på det som är svårt. 
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I slutat av samtalet skrevs elevens nya IUP. Eleven fick då själv börja med att säga tre 
saker som hon tycker att hon är duktig på följt av tre saker som hon vill kunna bättre. 
Här är både korten som eleven lagt ut under samtalet till hjälp, men även mamman 
och läraren var med och tyckte till om vad eleven kunde skriva i IUP att hon vill 
kunna bättre. De diskuterade sedan tillsammans hur de ska göra för att eleven ska bli 
bättre på hon bestämt och vem som ska hjälpa och stötta henne. 

Fritidspedagogen sa inte så mycket under samtalet men nickade instämmande till det 
som läraren sa om elevens utveckling. Fritidspedagogen hade innan 
utvecklingssamtalet intervjuat eleven om hur hon trivs på fritids och vad som är roligt 
att göra där och om hon har många kompisar etc. Eftersom eleven under 
utvecklingssamtalets gång hade varit inne på hur hon trivs i skolan var det inte så 
mycket att tillägga från fritidspersonalens sida. 

 

4.2.2. Utvecklingssamtal med Elev 2 
Med vid utvecklingssamtalet var eleven, elevens pappa, klassläraren och en personal 
från fritidshemmet som också arbetar mot klassen. Vi satt i ett rum intill 
klassrummet. Det är ett ganska litet och trångt rum. Alla satt runt samma bord på lika 
stolar. Samtalet varade i nästan en och en halv timme. Eleven sa nästan inget under 
utvecklingssamtalet och hade även svårt att bestämma vart de olika korten skulle 
ligga. Eleven ligger långt fram i utvecklingen när det gäller läsa, skriva och räkna. 
Det är något som både läraren och föräldern påpekade under samtalet. Läraren fick 
under hela samtalet kämpa med att dra ord ur eleven, vilket resulterade i att det var 
läraren som pratade mest under samtalet.  

Samtalet inleddes med att läraren visade den IUP som de skriv under vårteminens 
utvecklingssamtal. De pratade om vad eleven själv tyckte hon var bra på då o vad hon 
ville träna mera på. De utvärderade hur hon utvecklats i de mål som sattes upp då, för 
att sedan gå vidare med att eleven själv fick tycka till om sin situation idag inom de 
olika områden som räknades upp tidigare. Efter att eleven fått säga sitt om de olika 
områdena fick pappan och sedan läraren säga sitt. Till stor del stämde det överens 
med vad eleven själv tyckte. I det här fallet sa eleven inte så mycket men till största 
delen höll läraren och pappan med om att kortet låg på rätt färg. 

I slutet av samtalet skrevs elevens nya IUP. Eleven fick då själv börja med att säga tre 
saker som hon tycker att hon är duktig på följt av tre saker som hon vill kunna bättre. 
Här var korten, som eleven lagt ut under samtalet till hjälp men läraren tipsade även 
om vad eleven kunde skriva att hon vill kunna bättre på i sin IUP. Eleven, pappan och 
läraren diskuterade sedan tillsammans hur de ska göra för att eleven ska bli bättre på 
det hon bestämt och vem som ska hjälpa och stötta henne. 

 

4.2.3. Utvecklingssamtal med Elev 3 
Med vid utvecklingssamtalet var eleven, elevens mamma, klassläraren, en personal 
från fritidshemmet som också arbetar mot klassen. Vi satt i speciallärarens rum. Alla 
satt runt samma bord på lika stolar. Samtalet varade strax över en timme. 
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Specialläraren kom in en gång under samtalet. Läraren samtalade med specialläraren 
en kort stund men återgick sedan till utvecklingssamtalet. Det var ingen som visade 
att det skulle ha stört. Eleven tog ganska mycket talutrymme under samtalet, dock 
pratade hon bara om frågor som läraren ställde. Hon pratade inte om något som hon 
själv kom på eller funderat över. Även elevens mamma pratar och frågar ganska 
mycket under samtalet. 

Samtalet inleddes med att läraren visade den IUP som de skriv under vårteminens 
utvecklingssamtal. De pratade om vad eleven själv tyckte hon var bra på då och vad 
hon ville träna mera på. De utvärderade hur eleven utvecklats i de mål som sattes upp 
då. Sedan går de vidare med att eleven själv fick tycka till om sin situation idag inom 
de olika områden som räknades upp tidigare, t.ex. matte, skriva, engelska etc. Efter 
att eleven berättat varför kortet ligger på den färg det ligger berättade mamman och 
sedan läraren hur de ser på situationen. Till stor del stämde det överens med vad 
eleven själv tyckte. 

I slutet av samtalet skrevs elevens nya IUP. Eleven sa direkt tre saker som hon tycker 
att hon är duktig på, när hon sedan skulle välja tre saker som hon vill bli bättre på fick 
hon lite hjälp av läraren och mamma, men eleven var ändå medveten om sina 
svagheter. 

 

4.2.4. Utvecklingssamtal med Elev 4 
Med vid utvecklingssamtalet var eleven, elevens mamma och pappa, klassläraren, en 
personal från fritidshemmet som också arbetar mot klassen. Vi satt i ett rum intill 
klassrummet. Det är ett ganska litet och trångt rum. Alla satt runt samma bord på lika 
stolar. Jag satt på en stol lite bakom de andra eftersom det var ett väldigt litet bord. 
Samtalet varade i nästan en och en halv timme. 

Elevens mamma och pappa väntade utanför rummet i 15 minuter eftersom samtalet 
innan drog ut på tiden. Detta resulterade i att elevens pappa inte hade tid att vara med 
på hela utvecklingssamtalet utan avvek innan. 

Samtalet inleddes med att läraren visade upp elevens IUP och berättade om det som 
eleven tyckte att han var bra på vid förra utvecklingssamtalet. De pratade också om 
vilka mål de hade satt upp då och hur det hade gått. Läraren ställde många frågor till 
eleven under samtalet. Eleven svarade på frågorna men kom sällan med något eget. 
Ibland ställde läraren flera frågor åt gången innan hon lät eleven svara. Eftersom 
eleven inte pratar så mycket kan det vara svårt att tolka vad eleven egentligen tycker. 
Elevens mamma och pappa pratade inte så mycket under samtalet. 

När elevens skull välja ut tre saker som han är bra på och tre saker som han vill kunna 
bättre till nästa gång fick han lite hjälp av läraren som pekar på korten som ligger på 
den gröna lappen och korten som ligger på den gula lappen. 

Eleven blev lite orolig mot slutet av samtalet eftersom han hörde när klasskamraterna 
var på väg ut på rast. 
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4.3 Gruppintervjuer med elever 
Här nedan redovisas gruppintervjuerna med de 18 elever som genomförts. 
 

4.3.1 Elevernas upplevelser av utvecklingssamtal 
Majoriteten av eleverna tycker att det är bra att ha utvecklingssamtal. Då får de 
chansen att berätta om det är något de vill förändrar. Det kan vara allt ifrån 
matsalsmiljön till att få svårare uppgifter i matte. Några säger att det är tråkigt att ha 
utvecklingssamtal för att de måste gå ifrån undervisningen i klassrummet eller leken 
på fritids. 

 

4.3.2 Utvecklingssamtalets genomförande 

Eleverna berättar att läraren börjar med att visa upp något som de gjort, en text de 
skrivit eller något annat arbete och sedan berättar hon vad eleverna är bra och dåliga 
på. Någon elev säger att det inte känns så bra när läraren berättar vad de måste träna 
mera på. Sedan får eleven säga om det är något som han/hon vill ändra på. De brukar 
också prata om hur det går i skolan och om eleverna har många kompisar eller om 
han/hon känner sig ensam. De berättar att de får dra kort och lägga dem på rött, gult 
eller grönt papper. ”Om man är bra på det så tar man på grönt, om man är så där tar 
man på gult” berättar en elev under en intervju. Eleverna säger att det är de själva 
som får bestämma vart korten ska placeras och att läraren och föräldrarna oftast håller 
med om att kortet ligger på rätt färg. 

4.3.3 Förberedelser inför utvecklingssamtal 

Endast en elev berättar att han/hon förberett sig på något sätt inför samtalet. Eleverna 
berättar att de inte vet vad samtalet ska handla om innan. Några berättar att de inte 
behöver förbereda sig eftersom alla utvecklingssamtal ser lika ut. De säger också att 
det är läraren som har bestämt vilka arbeten de ska visa för föräldrarna och att det 
ibland kan vara lite pinsamt när läraren visar ett arbete eftersom eleverna har slarvat 
på det arbetet. De berättar att de inte fått något papper med frågor som de kan fundera 
över innan samtalet. En elev berättar dock att läraren har tagit med henne till ett 
närliggande rum där de tillsammans pratat om hur utvecklingssamtalet kommer att 
vara. 

Elevernas åsikter om hur det känns när de ska gå på utvecklingssamtal är lite skild. 
Några tycker att det känns spännande för att de inte vet vad de ska prata om, några 
tycker att det känns tråkigt. Några säger att det känns bra för att de brukar få fika. För 
några elever känns det pirrigt. En elev tycker att det känns dåligt eftersom det brukar 
vara jobbigt på utvecklingssamtalet, men eleven tycker ändå att det brukar kännas bra 
efteråt. En elev säger ”Jag skulle inte vilja ha utvecklingssamtal, men känner att det 
är bra att vi har det.”  



21 

 

4.3.4 Kommunikationen under utvecklingssamtal 

När jag frågade eleverna vad de tycker är viktigt att prata om på utvecklingssamtalet 
kom det fram en hel del viktiga saker. Bl.a. vill de prata om hur de trivs i skolan, vad 
de är bra på och om det är något som de vill ändra på. En elev säger: ”De behöver 
inte berätta om vi är bra på nått, för det vet man ju själv.” Eleverna tycker också att 
det är viktigt att prata om att alla har det bra och trivs i skolan. De tycker att det är 
viktigt att prata om allt som rör skolan. De säger att det är viktigt att lyssna på 
varandra så att alla får en chans att prata. Så är det dock inte alltid på 
utvecklingssamtalet berättar många av eleverna. 

Alla elever berättar att de oftast säger till om det är något läraren eller föräldrarna 
säger som de inte håller med om. De berättar också att de sällan är så att läraren eller 
föräldrarna kommer med något förslag eller idé som eleverna inte håller med om. En 
elev berättar att han inte alltid säger till eftersom det känns jobbigt att kritisera (mitt 
ordval) läraren. 

Samtliga elever säger att det är läraren som är den som pratar mest under samtalet. 
Den som pratar näst mest är oftast föräldrarna och eleverna är de som pratar minst 
under samtalet enligt dem själva. En elev säger att hon försökte säga något, men fick 
inte chansen eftersom de andra pratade så mycket. Hon säger också att hon skulle 
vilja prata mera på utvecklingssamtalet. 

 

4.4 Sammanfattning av inhämtat material 
Utifrån det material som jag samlat in kan jag se att lärarens och elevernas syn på 
utvecklingssamtal skiljer sig en hel del. 

Syftet var att ta redan: 

 Vilken syn har lärare och elever på utvecklingssamtal? 

Läraren säger att utvecklingssamtalet är väldigt viktigt och att det är ett samtal för 
alla. Eleverna däremot berättar att det är tråkigt med utvecklingssamtal och att det är 
de vuxna som pratar mest. Läraren berättar också att hon förbereder eleverna inför 
samtalet för att de ska veta vad de ska prata om. Eleverna däremot tycker inte att de 
förberett sig på något speciellt sätt. 

 
 Hur fördelas samtalstiden mellan de tre parterna, lärare, elev och föräldrar, 

under utvecklingssamtalet? 
 
Direktobservationerna visade att läraren var den som pratar mest, men att det till stor 
del beror på att det är läraren som är samtalsledare och att vissa elever bara svarar 
kort på frågor och inte pratar på och berättar så mycket. I de samtalen där lärare, elev 
och förälder alla pratar och kommer med kommentarer och förslag så är samtalstiden 
mer jämt fördelad. 
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5. Diskussion och analys 
Diskussionen kommer att inledas med en analys av hur förberedelserna ser ut i min 
studie samt vad forskning och litteratur säger som förberedelser inför ett 
utvecklingssamtal. Detta följs av hur utvecklingssamtal avslutas och utvärderas, både 
vad de intervjuade personerna säger samt vad som går att läsa i litteraturen. Vidare 
kommer jag att diskutera hur fördelningen av samtalstiden ser ut och om det finns 
några viktiga komponenter för vad ett bra samtal är. Avslutningsvis en liten 
sammanfattning om vad jag kommit fram till i min studie. 

 

Det positiva med att intervjua elever som känner mig kan vara att de svarade ärligare 
på de frågor som de fick eftersom de då också har ett förtroende och vi har pratat 
tidigare. Eftersom resultatet inte är generellt utan bara speglar en klass går det inte att 
säga att resultatet är generellt för alla utvecklingssamtal i skolan. Jag kan dock tänka 
mig att många elever kan känna igen sig i det som de intervjuade eleverna sa. 

 

 

 

Förberedelser 
När det gäller förberedelser inför utvecklingssamtal visar tidigare forskning av bl.a. 
Öhlmér, Steinberg och Moreau på vikten av att vara väl förberedd inför ett 
utvecklingssamtal. Det finns mycket som pekar på att samtalet blir bättre om alla 
parter är förberedda. Öhlmér88 nämner bl.a. att det blir ett bättre flyt i samtalet om 
alla vet vad de vill prata om och har tänkt igenom det innan. Steinberg89 skriver att 
det vanligaste sättet för elever och föräldrar att förbereda sig på är att de får hem ett 
antal frågor från skolan som de ska fundera över och svara på innan samtalet. När 
eleverna och föräldrarna i lugn och ro innan samtalet kan fundera över hur de 
upplever olika saker i, och med skolan kan de gagna ett bra samtal med mer ärliga 
och genomtänkta svar. Några av de intervjuade eleverna säger att de inte förbereder 
sig, varken i skolan eller hemma, på något sätt inför samtalet. Några elever sa att det 
är onödigt att förbereda sig eftersom alla samtalen är utformade på samma sätt. De 
menade att de redan vet vad de ska prata om. Det var bara en elev av de intervjuade 
som berättade att hon och läraren tillsammans hade pratat om vad 
utvecklingssamtalet skulle handla om. Läraren hade då också visat eleven vad de 
skulle visa för föräldrarna. 

Ett vanligt sätt, enligt Moreau90, för föräldrarna att förbereda sig är att de tar del av 
det underlag som eleverna funderar över och fyller i inför utvecklingssamtalet. Hon 
skriver att det är viktigt att föräldrarna även får ta del av andra dokument och de mål 
som eleverna strävar mot för att de ska kunna vara väl förberedda inför 
utvecklingssamtalet. Ju mer förberedd parterna är inför utvecklingssamtalet desto mer 
trygga kan de känna sig när de kommer dit. Om alla är förberedda kommer sällan 

                                                 
88 Öhlmér, Inger. (2006) Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 
89 Steinberg, John. (2008) Professionella samtal 
90 Moreau, Helena. m.fl. (2003) Individuella utvecklingsplaner utifrån utvecklingssamtal & portfolio 
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något nytt och jobbit upp som någon av parterna inte känner till sedan tidigare. Det 
var även något som den intervjuade läraren påpekade. Hon berättade att hon brukar 
skicka hem ett brev för att eleven och föräldrarna tillsammans ska kunna förbereda 
sig. Önskemålet är sedan att hon ska få tillbaka det som eleven och föräldrarna har 
diskuterat för att ha en chans att förbereda sig inför samtalet. Detta ifall att det är 
något som eleven eller föräldrarna tycker som läraren inte har samma åsikt om.  

Genom att alla inblandade parter redan före utvecklingssamtalet fundera över vad 
som är viktigt att prata om kan det bli lättare att verkligen lägga tiden på det som 
anses viktigt istället för att prata om allt som rör eleven och skolan. 

Det hade varit intressant att även intervjua elever i andra klasser och i olika åldrar för 
att se om vad de har för åsikter om förberedelser inför utvecklingssamtal.  

Läraren som jag intervjuade tycker att det är viktigt att förbereda alla parter inför 
utvecklingssamtalet genom att skicka hem frågor som eleverna och föräldrarna får 
fundera över. Det var synd att jag inte kunde intervjua läraren också efter att hon haft 
alla utvecklingssamtalen för att se om det som hon sa i intervjun innan samtalen 
också stämmer överens med hennes upplevelser efter. Det hade också varit intressant 
att se om läraren och eleverna har samma uppfattning av vikten av förberedelser, 
samt att ta reda på vad de berörda parterna anser att förberedelser är för något. 

Något som kom fram under en av observationerna var att fritidspedagogen berättade 
att han hade intervjuat eleven inför utvecklingssamtalet om fritidssituationen. 
Intervjun hade handlat om hur eleven trivs på fritids och vad som är roligt att göra där 
och om hon har några kompisar etc. Detta var något som fritidspedagogen hade gjort 
med alla eleverna inför utvecklingssamtalen. Ingen av eleverna nämnde dock detta 
när jag sedan intervjuade dem om förberedelserna inför utvecklingssamtalet. 

 

Avslut och utvärdering 
Som Öhlmer och Steinberg skriver så är det viktigt att få ett bra avslut på 
utvecklingssamtalet är viktigt. Det är inte bra om samtalet avbryts bara för att tiden är 
slut, men det är heller inte positivt om samtalet är jättelångt eftersom de inblandade 
parterna, kanske främst eleven, då lätt kan tappa koncentrationen. Genom att vara väl 
förberedd inför samtalet och ha tänkt igenom vad som känns viktigt att prata om kan 
detta undvikas. Samtidigt som samtalet inte ska hålla på för länge är det viktigt att 
inte avsluta samtalet om inte alla parter är överens. Det är viktigt att alla är medvetna 
om vad som lagts fram under samtalet så att alla parter kan hjälpas åt för att eleven 
ska nå det uppsatta målet. För att alla ska arbeta mot samma mål är det bra om det 
viktigaste som framkommit under samtalet skrivs ner. Detta är något som jag kan dra 
parallell till när eleven tillsammans med läraren och föräldrarna skriver/uppdaterar 
elevens IUP. I samtliga observationer observerade jag att det var eleverna själv som 
fick bestämma vad som skulle finnas med i deras IUP. Deltagarna verkade ändå nöjda 
med det som kom att stå i elevens IUP, vilka mål de ska jobba mot, hur det ska gå till 
och vem som ska stötta och hjälpa eleven i arbetet mot att nå målet.   

Eleverna berättade att de inte utvärderar samtalet på något sätt, inte heller läraren 
nämnde något om utvärdering i intervjun. Dock frågade jag henne inte om och i så 
fall hur hon gör när hon utvärderar samtalen. Efter att ha läst att tidigare forskning 
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säger att utvärdering är lika viktig som förberedelser så hade det varit intressant att 
även höra vad läraren säger. Moreau91 påpekar att utvärdering av samtalet många 
gånger glöms bort. Hon skriver också att det är viktigt att alla parter får en chans att 
vara med och utvärdera samtalet, det tjänar alla på till nästa samtal. Vidare skriver 
Moreau att alternativ ifall det inte finns tid i samband med samtalet för utvärdering är 
att eleven och föräldrarna får skriva eller fylla i ett utvärderingsunderlag hemma. 
Genom att berätta vad som fungerade bra och vad som fungerade mindre bra kan det 
bli ett bättre samtal nästa gång. 

 

Fördelning av samtalstiden 

Steinberg92 skriver om den välkända 2/3-regeln. Med den menas att läraren pratar 2/3 
av tiden och de övriga deltagarna får dela på den återstående tiden. Detta är något 
som speglades i utvecklingssamtalen som jag observerade. Läraren var den som 
pratade mest. En orsak till detta kan vara att det var läraren som agerade 
samtalsledare under de samtalen som jag observerade. Steinberg93 skriver att det 
oftast är läraren som är samtalsledaren och att det då är viktigt att läraren ser till att 
även de andra parterna får berätta om sina upplevelser och att alla respekterar det som 
sägs. Under observationerna kunde jag se att läraren försökte få eleverna att prata, 
men de svarade mest på frågorna som läraren ställde. Det var sällan, om ens någon 
gång, som någon elev tog initiativ till något eget område under samtalen. Det var 
alltid eleven som fick börja med att kommentera efter att han/hon lagt ett kort på 
något av de färgade papperen. Efter att eleven berättat var det föräldrarna och sist 
läraren som fick tycka till om kunskapsområdet. Jag upplevde att alla parter väntade 
på sin tur och att de inte pratade i munnen på varandra eller avbröt varandra på något 
vis. Steinberg94 skriver också att när läraren visar att det som de andra 
samtalsdeltagarna har att säga är viktigt skapas en bra grund för samtalet. Föräldrarna 
väntade in sin tur att få kommentera det som eleverna berättade om. De var 
deltagande under samtalen och kom med egna erfarenheter, tips och idéer på hur de 
kan hjälpa eleven att träna hemma på något. De var också mottagliga av tips som 
läraren kom med. 

Buckhöj-Lago95 nämner vikten av att samtalet är ett samtal och inte en monolog där 
läraren berättar vad eleven har gjort fram till utvecklingssamtalet. Om eleven själv får 
berätta om sina upplevelser i skolan kommer det att vara ett mer utvecklade samtal 
för alla parter. Även Ellmin96 skriver om vikten att föra en dialog under samtalet och 
inte se tillfället som enbart en informationsträff. Jag anser att läraren fördelade 
samtalstiden bra mellan de olika parterna. Även om det var läraren som pratade mest 
tycker jag ändå att alla parter fick säga det de ville och läraren lät alltid eleven berätta 
först om sina upplevelser. De två elever som pratade mest under de fyra 
observationerna tycker jag tog stor plats under samtalet. Det var bra eftersom det är 
eleven som bäst känner sig själv och som bäst vet hur han/hon lär sig. Läraren 
berättade i intervjun vikten av att påpekade att det är elevens samtal och att det därför 
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92 Steinberg, John. (2008) Professionella samtal 
93 ibid. 
94 ibid. 
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96 Ellmin, Roger. (2006) Rätt DoS för lärande 
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är viktigt att ge eleven talutrymme och plats under samtalet. Även om vissa elever tog 
mycket mer talutrymme än jag hade förväntat mig så svarade de bara på lärarens 
frågor. Vad detta berodde på vet jag inte, men det kanske hade varit annorlunda om 
eleverna hade förberett sig inför samtalet. Om de hade fyllt i diskussionsunderlag 
hade de redan innan samtalet funderat över vissa saker. Kan det ha varit så att 
eleverna fick lov att fundera över det som sades innan de svarade. De kanske inte fick 
den tiden utan någon av de andra samtalsdeltagarna tog ordet istället. Detta kan vara 
en anledning till att eleverna inte pratade så mycket. Samtliga elever säger att det är 
läraren som är den som pratar mest under samtalet. Den som pratar näst mest är oftast 
föräldrarna och eleverna är de som pratar minst under samtalet enligt dem själva. En 
elev säger att hon försökte säga något, men fick inte chansen eftersom de andra 
pratade så mycket. Hon säger också att hon skulle vilja prata mera på 
utvecklingssamtalet. 

För att sammanfatta observationerna tycker jag att eleverna fick ganska stort 
talutrymme och att de var väldigt ärliga när de skulle uppskatta sig själva och sin 
kunskapsnivå inom olika områden. I observationen med elev 1 och med elev 3 tycker 
jag att samtalet präglades av en dialog mer än i de andra utvecklingssamtalen som jag 
observerade. Detta tror jag till största delen berodde på att elev 1 och elev 3 också i 
vanliga fall pratar mycket och är delaktig i diskussioner i klassrummet. 

Vad är ett bra samtal? 
När jag intervjuade läraren inför utvecklingssamtalen påpekade hon att det är viktigt 
att poängtera för alla parter att det är eleven som ska vara i fokus under samtalet. Hon 
tycker också att det är viktigt att skapa en bra stämning så att alla kan känna sig 
delaktiga. Många av de intervjuade eleverna berättade att de tycker att det är viktigt 
att de pratar om hur eleverna trivs i skolan och vad eleverna är bra på. Några elever 
berättade också att det är viktigt att det finns tid för att prata om förändringar under 
utvecklingssamtalen. En elev påpekade hur vitigt det är att alla respekterar när någon 
vill prata så att alla får en chans att prata. Han berättade också att det inte alltid var så. 
Ibland pratade de övriga parterna för mycket och han fick inte chansen att säga det 
han ville. Det är inget som jag upplevde under observationerna, dock observerade jag 
inte just denne elevs utvecklingssamtal. Läraren berättade också att hon i inledningen 
av utvecklingssamtalet brukar framhålla att det är eleven som först ska berätta om 
sina upplevelser kring de olika korten. Om eleven först får prata så kan det vara 
lättare att sätta egna ord på upplevelserna och inte bara hålla med om det som läraren 
eller föräldrarna har sagt.  

Steinberg97 framhåller betydelsen av att välja en någorlunda neutral plats att ha 
utvecklingssamtalet på. Han skriver att det ibland kan kännas jobbigt för föräldrar att 
komma till skolan för att ha utvecklingssamtal och sedan bli placerade i klassrummet, 
i någon elevs bänk. Han menar att föräldrarna då kan känna sig som elev igen och det 
skapar ingen jämlik utgångspunkt för samtalet. När alla inblandade parter kan sitta 
tillsammans, på samma villkor, skapas ett mera jämställt samtal. Observationerna 
visade att alla parter satt tillsammans under utvecklingssamtalet. Det är en bra start 
för ett jämbördigt samtal. Jag hade aldrig tänkt på detta innan jag läste det i Steinberg 
bok, men ju mer jag tänker på det desto mer förstår jag vad han menar. Om det ska 
vara ett jämbördigt samtal är det viktigt att alla inblandade parter befinner sig på 
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samma nivå från början. Inte bara vad gäller placering i rummet utan det kan också 
handla om att ha fått ta del av samma material inför samtalet. 

Något som jag tror är en dålig start på ett utvecklingssamtal och som bör undvikas i 
störst mån är att någon part, framförallt föräldrarna, får vänta utanför klassrummet 
innan samtalet. Något som inträffade när jag skulle observera ett av samtalen var att 
samtalet innan drog ut på tiden. Eleven som skulle ha samtalet stördes nog inte så 
mycket eftersom han var i klassrummet och arbetade. Elevens föräldrar däremot 
tvingades vänta utanför klassrummet i 15 minuter. Detta ledde till att elevens pappa 
inte hade tid att vara med på hela utvecklingssamtalet utan avvek innan. Det kändes 
som ett störande moment när elevens pappa packade ihop sina saker för att ge sig 
iväg. Även att pappan hade suttit och tittat på klockan ett antal gånger innan han gick 
kändes som ett stressmoment. Det hade varit bättre om samtalet hade kommit igång 
den tiden det var avtalat istället. Något att tänka på är att inte lägga 
utvecklingssamtalen för tätt ifall något oväntat skulle inträffa. Eftersom samtalet blev 
att dra över den utsatta tiden blev eleven lite orolig mot slutet av samtalet när han 
hörde att klasskamraterna var på väg ut på rast. Han ville gärna iväg då och samtalet 
tappade fokus. 

Något som Buckhöj-Lago98 skriver som en viktig del i ett bra samtal är att läraren 
låter föräldrarna komma med egna förslag om hur hemmet kan stötta eleven. 
Buckhöj-Lago anser att det är på samma sätt som med eleven som med föräldrarna, 
att när de själv får komma med förslag är det lättare att de förändrar något. Om 
läraren säger till föräldrarna hur de ska göra hemma kan det många gånger vara ett 
sätt som inte passar och då kommer inte heller en förändring att ske. Detta fick jag 
stöd i under ett av de utvecklingssamtal som jag observerade kom elevens mamma 
med många tips och idéer om hur de hemma kan hjälpa eleven att träna på olika 
saker. Hon berättade också hur de hade tränat samma saker med elevens äldre bror. 
Under ett annat av de utvecklingssamtal som jag observerade föreslog istället läraren 
för eleven och pappan hur de skulle kunna göra för att nå ett av de uppsatta målen. 
Varken eleven själv eller elevens pappa verkade intresserade av att arbeta på det 
sättet som läraren föreslog. Genom att läraren låter eleven och föräldrarna själva 
komma med lösningar kan det vara lättare att hitta motivationen. 

Några avslutande ord 
Sammanfattningsvis tror jag att det som krävs för att det ska bli ett bra utvecklings-
samtal är att alla parter har fått ta del av material som kommer att ligga till grund 
under utvecklingssamtalet. Om alla parter är väl förberedda och redan innan samtalet 
har tänkt igenom vad de vill prata om kan mycket tid sparas och samtalet blir då mer 
effektivt. Jag tror också att det är viktigt att samtalet har en utgångspunkt där alla 
parter befinner sig på ett jämbördigt plan. Eleverna som intervjuades ansåg inte att de 
behövde förbereda sig inför samtalet men det som forskare tidigare har kommit fram 
till pekar i stor utsträckning på att förberedelser inför samtalet har positiva effekter. 

För att alla inblandade parter ska få ut så mycket som möjligt av samtalet tror jag att 
det är viktigt att alla har förberett sig. Det är också betydelsefullt att alla parter visar 
att det som de andra har att säga också är viktig. Genom att lyssna på varandra och ta 
in och diskutera, får alla parter känna att det som de har att säga är av betydelse. 

                                                 
98 Buckhöj-Lago, Lena. (2000) Utvecklingssamtal 



27 

Detta är något som kom fram, dels i intervjuerna med eleverna men även tidigare 
forskning pekar på det. 

Min undersökning visade på att det är läraren som pratar mest under 
utvecklingssamtalet. Detta tror jag beror en hel del på att alla deltagare inte är 
förberedda ordentligt och inte heller vet vad de ska prata om. Samt att många 
föräldrar och barn inte vet fullt ut vad syftet med utvecklingssamtalet är. För bara 15 
år sedan, innan Lpo94 kom, innebar samtalen mellan hem och skola att det var skolan 
som skulle informera om vad eleven hade klarat av fram till samtalet. Eleverna och 
föräldrarna förväntades inte komma med några invändningar då. Idag är det skillnad, 
samtalet ska handla om den fortsatt utvecklingen för eleven om det är därför av stor 
vikt att alla parter inför utvecklingssamtalet får ta del av underlag och att syftet 
tydligt framgår. 

Framtida forskning 
Det vore intressant att göra en ny undersökning och då ta del av föräldrarna syn på 
utvecklingssamtal. Hur de ser på vikten av förberedelser samt vad de tror och vill att 
samtalet ska och borde handla om. Genom att intervjua en större mängd föräldrar för 
att höra om de vet vad syftet med utvecklingssamtal är kan kanske många lärare, 
föräldrar och elever blir hjälpta till ett bättre samtal i framtiden. Om alla är medvetna 
om syftet samt att alla är väl förberedda och vet vad samtalet kommer att handla om 
och vad som förväntas av alla parter så kan mycket tid sparas och ingen behöver 
känna sig osäker inför samtalet. 

Det vore också intressant att ta reda på om föräldrar känner att de har möjlighet att 
vara med och påverka och komma med egna förslag för hur alla ska kunna hjälpas åt 
att arbeta mot samma mål, alltså att eleven utvecklas på bästa sätt.  
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Bilaga 1. 
Observationsblankett 

Datum och tid:_________________________________________________________ 

Lokal:_______________________________________________________________ 

Närvarande personer:___________________________________________________ 

Min placering:_________________________________________________________ 

Hjälpmedel:___________________________________________________________ 

 

 

Hur är de tre parterna placerade i rummet:___________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Hur inleds samtalet:_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Vem bestämmer vilka nya mål som ska sättas upp:____________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Tips och idéer på hur målen ska nås:_______________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Hur fördelas samtalstiden mellan de tre parterna:______________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Övrigt:_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________





Bilaga 2. 
Frågeunderlag till gruppintervjuer med elever 

 

Tycker du att det är bra att ha utvecklingssamtal? 

Vad är bra? 

Vad är mindre bra? 

 

Förbereder du och läraren utvecklingssamtalet innan?  

Hur gör ni? 

 

Förbereder du och dina föräldrar er för samtalet hemma? 

Hur gör ni? Frågeformulär? Exempel. 

Hur känns det att gå till utvecklingssamtalet? 

 

Vad pratar ni om på utvecklingssamtalet? 

Vad tycker du är viktigt att ni pratar om på utvecklingssamtalet? 

Starka sidor? 

Svaga sidor? 

 

Vågar du säga ifrån om de andra säger något som du inte håller med om? 

 

Vem är det som pratar mest, näst mest osv. under utvecklingssamtalet?





Bilaga 3. 
Frågeunderlag till intervju med läraren 

Hur arbetar du med utvecklingssamtal? 

Hur förbereder du dig själv och eleverna? 

Vilka deltar i utvecklingssamtal? 

Hur går ett utvecklingssamtal till? 

 

 

 


