
Beteckning:________________ 

 

 

 

Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 

Länken som förenar 
– en grupp lärares uppfattningar om utvecklingssamtal 

Linda Eriksson  

December 2009  

Examensarbete, 15 hp  

Didaktik  

Lärarprogrammet 

Handledare: Annika Elm & Jan Grannäs 

Examinator: Göran Fransson 



  

Eriksson, Linda (2009): Länken som förenar. Examensarbete i didaktik 15 hp. 

Lärarprogrammet. Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i 

Gävle. 

 

 

 

Sammanfattning 
 

Det här är ett examensarbete som handlar om utvecklingssamtal. Syftet med 

examensarbetet är att undersöka en grupp lärares uppfattningar om utvecklingssamtal 

som didaktisk metod. För att kunna få svar på frågeställningarna har litteratur som 

behandlar ämnet utvecklingssamtal blivit läst samt har intervjuer med åtta lärare på två 

olika skolor i Sverige skett. Arbetet beskriver även en historisk bakgrund till 

utvecklingssamtalet. I resultatet kan läsas att informanterna är eniga om att en bra 

kommunikation och ett nära samarbete mellan skola och hem skapar trygghet och en 

känsla av samhörighet för eleven. Detta anser lärarna är viktigt för elevens utveckling. 

Läraren bör därför tänka igenom vad han/hon vill säga och vad som är syftet med 

samtalet. Utvecklingssamtalet är den länk som förenar lärare, föräldrar och elever.  

 

Nyckelord: Grundskolan, kommunikation, samarbete, samtal, utvecklingssamtal 
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1 Inledning 

Det här examensarbetet handlar om en grupp lärares uppfattningar om 

utvecklingssamtal som didaktisk metod. Jag valde att skriva mitt examensarbete om 

utvecklingssamtal eftersom det är något vi som blivande lärare kommer att genomföra 

med alla våra elever och deras föräldrar. Intresset för utvecklingssamtal väcktes när 

jag under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) medverkade vid ett antal 

utvecklingssamtal. I lärarens uppdrag ingår det att hålla utvecklingssamtal. Det ligger 

i en lärares intresse att utföra utvecklingssamtal på ett sätt som gynnar eleven. En 

utgångspunkt för elevens utveckling är att samtalet blir ett viktigt redskap i elevens 

lärande och därmed behövs det mer kunskap inom detta område. Under 

lärarutbildningen har vi pratat mycket om hur skolan fungerar, hur lärare måste ta ett 

stort ansvar när man är nyutexaminerad och kommer ut till en skola. Man har inte bara 

eleverna som man ska ha ansvar för utan även över föräldrakontakten gentemot 

skolan. Jag tror att ett utvecklingssamtal som fungerar bra, även om det behandlar 

både positiva och negativa sidor, är en förutsättning för att man ska kunna hjälpa 

eleven att känna sig säker och trygg med tillvaron i skolan. 

 

I läroplanen för den obligatoriska grundskolan (Lpo 94) står det att läraren ska i 

samarbete med föräldrarna fostra eleverna samt klargöra skolans normer och regler 

som en grund för arbetet och för samarbetet. Det här betyder för oss som lärare att vi 

måste se till att ett utvecklingssamtal är just utvecklande för alla parter och ser till 

elevens/barnets bästa under hela samtalet. I läroplanen kan man utläsa att delaktighet, 

medinflytande och kommunikation är nyckelord. Jag tolkar därmed i läroplanen att 

det behövs ett bra och nära samarbete mellan skola och hem för att riktlinjerna ska ha 

möjlighet att kunna följas.  

 

I Lpo 94 betonas att det måste finnas ett samarbete mellan skola och hem. På varje 

skola bör det finnas en lokal arbetsplan som bör följas och skickas hem till varje 

vårdnadshavare. I denna ska det framgå vad som gäller när man har ett samtal och hur 

det fungerar. Det är skolans skyldighet att utforma och genomföra utvecklingssamtal 

med alla elever minst två gånger per läsår. Ett utvecklingssamtal är ett utvecklande 

samtal och det måste få ta den tid som krävs. Skolans styrdokument, läroplanerna, 

innehåller bestämmelser för skolans verksamhet vad gäller mål och riktlinjer för 

undervisningen, vad skolans värdegrund består av och vem som har ansvaret för olika 

verksamheter (Lpo 94). Ett utvecklingssamtal är ett noga förberett och regelbundet 

återkommande samtal mellan lärare, elev och föräldrar, där man utifrån dagsläget 

gemensamt planerar, sätter upp nya mål och diskuterar elevens skolsituation och 

framtida utveckling. Nytell (1996) beskriver utvecklingssamtalet på detta sätt: 

 
Utvecklingssamtal är ett förberett, planerat och återkommande möte mellan chef och 

medarbetare präglat av ömsesidighet och syftande till utveckling av individ och 

verksamhet. (Nytell 1996 s.18) 

 

Utvecklingssamtalet handlar om att ge och få information, att alla parter är engagerade 

och att alla får sin tid till att framföra sina åsikter och tankar. Samtalet ska grunda sig 
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på att alla parterna ska tro på eleven, och att eleven kan och vill utvecklas och kan ta 

ansvar för sitt eget lärande (Lpo 94). 

 

Läroplanen för grundskolan poängterar att skolan ska ge en likvärdig utbildning, 

vilket innebär att hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Den 

ska även klargöra mål och arbetsformer för elever och föräldrar. Den tar även upp 

skolans uppdrag vad gäller elevens utveckling, eget initiativ och ansvarstagande.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka en grupp lärares uppfattningar om 

utvecklingssamtal. Min undersökning tar sin utgångspunkt i nedanstående 

frågeställningar: 

 

 Hur beskriver lärarna samtalets struktur (planering, förberedelse och 

uppföljning)? 

 Vad anser lärarna om föräldrars och elevers delaktighet i utvecklingssamtal? 

 Hur ser de intervjuade lärarna på samarbetet mellan skola och hem? 

Disposition  

I kapitel två behandlas bakgrunden till examensarbetet som består av en begränsad 

historisk presentation, vad ett utvecklingssamtal är, planering av utvecklingssamtal, 

föräldrakontakten samt formella och informella samtal. I följande kapitel behandlas de 

teoretiska utgångspunkterna. Därpå följer metodavsnittet. I det nästföljande kapitlet 

presenteras resultatet från intervjuerna samt en analys av resultatet. Jag avslutar sedan 

examensarbetet med en diskussion.  
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2 Litteraturgenomgång 

I det här avsnittet presenteras en begränsad historisk bakgrund som behandlar skolans 

samtal mellan lärare, elev och föräldrar från 1940-talet till dagens obligatoriska 

utvecklingssamtal. I den historiska bakgrunden behandlas inte författarna i 

kronologisk ordning då de historiska årtalen bör komma i rätt följd. Därefter följer 

utvecklingssamtal i skolan och planering av ett utvecklingssamtal. 

Historisk bakgrund 

Under 1940-talet utvecklades en debatt om betyg verkligen var nödvändigt framförallt 

i de lägre årskurserna. Därmed började idéer kring hur bedömning utan betyg att 

utformas. 1946 års skolkommission lade bland annat fram ett förslag om att skolorna 

skulle erbjuda samtal med föräldrarna om deras barns skolgång. Detta bidrog till att 

betyget ändrades till en fem-gradig skala under 1960-talet och det infördes en 

kontaktbok där läraren skrev ner hur eleven uppförde sig och hur skolarbetet gick 

(Ellmin & Josefsson 1995; Nytell 1996). Skolans uppgift handlade med andra ord inte 

längre enbart om att utveckla eleverna kunskapsmässigt utan också socialt. Men det 

var först under 1960-talet som detta började ändras och i läroplanen 1962 står det att 

hem och skola ska ha en närmare kontakt och att de tillsammans ansvarade för elevens 

utveckling i skolan. Föräldrarna skulle också få en insyn i skolan och ha rätt till 

information om skolarbetet från läraren. Det var i början av 1970-talet som betygen i 

ordning och uppförande togs bort och dessa ersattes av individuella samtal mellan 

hem och skola (Adelswärd 1997). Syftet med de enskilda samtalen var att ersätta 

betygen för år 1-7 och att komplettera dessa i år 8 och 9. Föräldrarna skulle på det 

viset få en mer mångsidig bild av sina barn, inte bara resultatmässigt utan också 

socialt (Kärrby och Flising 1983). 

 

Enligt Adelswärd (1997) betonades värdet av en nära kontakt mellan hem och skola 

under 1980-talet och det var då de enskilda samtalen började växa fram. Betydelsen 

av att en diskussion mellan lärare, elev och föräldrar blev viktig och därmed ersattes 

kvartssamtalen med en halvtimmes samtal vilket senare resulterade i utvecklings-

samtal. Kvartsamtalet skiljer sig från utvecklingssamtalet genom att kvartssamtalet 

endast var en kontroll bakåt i tiden medan utvecklingssamtalet också är 

framåtblickande, med andra ord mer inriktad på elevens fortsatta utveckling i skolan. 

Under kvartsamtalen fokuserades det mer på orsaker till problemen än på lösningar 

och åtgärder. Det är stor skillnad på kvartsamtalets syfte och uppläggning jämfört med 

utvecklingssamtalets, men det är också upp till varje lärare att ta ansvar över sina 

samtal och att det har en fungerande effekt.  

Utvecklingssamtal 

I skolan är utvecklingssamtalet ett personligt möte mellan lärare, elev och föräldrar 

där eleven ska vara i centrum. Det är ett möte som regelbundet återkommer minst en 

gång varje termin. Utvecklingssamtalet är till för att hjälpa eleven i hans eller hennes 

individuella utveckling och är även en viktig väg till elev- och föräldrainflytande 

(Skolverket 1995).  Kihlbaum Larsson & Vingren (1995) menar att det är viktigt att 

inte jämföra utvecklingssamtalet med kvartssamtalet som var en uppföljning av det 
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som redan varit. Utvecklingssamtalet ska istället vara ett samtal som handlar om 

elevens fortsatta utveckling. Detta samtal ska vara ett samtal som engagerar lärare, 

elev och föräldrar. I utvecklingssamtalet ska alla få möjlighet att komma till tals och 

få lyssna på varandra. Ett tillfälle att utveckla en ömsesidig kontakt mellan alla tre 

parter. För att detta ska kunna ske på ett bra sätt måste alla inför utvecklingssamtalet 

få tid att förbereda sig om vad samtalet ska ta upp (Kihlbaum Larsson & Vingren 

1995). Kihlbaum Larsson & Vingren (1995) skriver i sin bok om utvecklingssamtal 

att: 

 
Utvecklingssamtalet handlar om att ge och få information om elevens utveckling och skolgång, att få 

lägga fram synpunkter och att lyssna på varandra. Det är ett sätt att positivt bidra till barnets eller 

tonåringens utveckling (Kihlbaum Larsson & Vingren 1995 s.4). 

 

Att vara lyhörd och uppmärksam på elevens och föräldrarnas tankar och åsikter är 

mycket viktigt och det ingår i en lärares yrkesprofession. Tanken med utvecklings-

samtalet är att få en bild av hur läget är och kunna sätta upp mål där det framgår vad 

som kan förändras för att eleven ska kunna utveckla både sina kunskaper och sin 

sociala situation i skolan (Skolverket 1995). Efter ett utvecklingssamtal kan elev eller 

föräldrar få skriftlig information om mötet, men bara om de önskar och frågar efter 

det. Den skriftliga informationen får inte fungera som betyg utan ska endast vara en 

sammanfattning om vad utvecklingssamtalet handlat om (Skolverket 2001).  

 

Ett utvecklingssamtal är med andra ord en dialog mellan de olika parterna som ska 

leda till utveckling för eleven. Samtalet i sig är en uppföljning av vad skolan och 

hemmet gjort för att nå de tidigare uppsatta målen och en planering för fortsatt arbete. 

Samtalet måste också vara ett ömsesidigt utbyte av information (Buckhöj-Bohman 

1995). Adelswärd (1997), professor vid Institutionen tema kommunikation vid 

Linköpings universitet, beskriver samtalet i skolan som att deltagarna utbyter 

information, diskuterar hur man värderar och ser på varandra, både uttryckligen och 

underförstått. Läraren bedöms av föräldrarna och föräldrarna bedöms av läraren. 

Utvecklingssamtalet är inte ett frivilligt samtal. Det ingår i lärarens yrkesutövning att 

genomföra dessa samtal. Det får inte medföra att samtalet blir meningslöst. Under 

samtalet så går man in på elevens privatliv och värderar elevens sociala och 

kunskapsmässiga utveckling. En lärare måste kunna utföra ett samtal utan att såra och 

läraren ska heller inte värdera föräldrarnas insatser utan endast försöka att engagera 

dem. Det krävs en förberedning av läraren på att de olika parterna kan komma att ha 

olika förväntningar på samtalet. Ett lyckat utvecklingssamtal är väldigt viktigt för att 

en elev ska få en bra skolgång såväl som att ett misslyckat utvecklingssamtal kan leda 

till försämrade relationer mellan hemmet och skolan och detta kan följa med eleven 

genom hela skolgången. 

 

Det nutida utvecklingssamtalet innebär att eleven till stor del ska ta ansvar för sin 

egen målsättning. Föräldrarna ska få information om hur eleven ligger till i 

förhållande till delmålen och sedan få information om vad skolan anser att det beror 

på och vad som kan göras för eleven i form av stöd. Föräldrarna, eleven och läraren 

kommer tillsammans överens om vad som kan göras för eleven för att den ska komma 

vidare i sin kunskapsutveckling (Buckhöj-Bohman 1995). 
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Kihlbaum-Larsson & Vingren (1995) skriver om att elevens utveckling innebär att 

han/hon förbättrar sina kunskaper. Utvecklingssamtalet är en del av den stöttning 

eleven får av läraren och detta kan leda till att de olika parterna får olika skyldigheter 

och ansvarsområden och detta gör att samarbetet mellan skola och hem växer. 

Utvecklingssamtalet handlar om att eleven får en insikt om sina egna resurser och 

vilka möjligheter han/hon har att utvecklas. Eleven får under samtalet chans att 

uttrycka vad han/hon tycker och vilken avsikt eleven har med det fortsatta arbetet i 

skolan. 

Planering av utvecklingssamtalet 

För att utvecklingssamtalen ska kunna fungera måste de utföras kontinuerligt under 

hela elevens skoltid. De ska vara en grund och hjälp för att eleven ska få möjligheten 

att nå så långt som möjligt i sin utveckling. Ett utvecklingssamtal kan man säga består 

av tre delar; förberedning, genomförande och efterarbete (Ellmin & Josefsson 1995). 

Inför ett utvecklingssamtal bör läraren förbereda sig väl då det inger alla tre parter en 

trygghet under samtalet. Den tryggheten är viktig så att alla känner sig bekväm i att 

framföra sina åsikter. Läraryrket är ett yrke som kräver en bra relation mellan hem och 

skola för att kunna göra ett bra arbete. Därför är det av stor vikt att läraren har 

förmågan att skapa en bra kommunikation till elever och föräldrar. Läraren behöver 

därför reflektera över sin förmåga att kommunicera och kontinuerligt fortbilda sig 

inom ämnet (Ellmin & Josefsson 1995). 

Föräldrakontakt 

Enligt Buckhöj-Bohman (1995) är kontakten mellan hem och skola ett måste för att 

föräldrar, elever och lärare ska kunna trivas och göra ett bra arbete tillsammans. Det 

som upplevs som viktigt i kontakten mellan hem och skola enligt Kylèn (1996) är att 

lärarna bör känna ett stöd från föräldrarna och att hemmet och skolan känner en 

trygghet att lösa problem tillsammans. Att ha en kontakt mellan hem och skola ska 

vara en självklarhet. Likaså att läraren bör ha kännedom och förståelse om elevernas 

hemsituation för att kunna ge den hjälp som eleverna behöver. Buckhöj-Bohman 

(1995) beskriver de spontana kontakterna som sker vid lämning, hämtning och 

telefonkontakt, som tecken på samarbetsvilja från föräldrarna. Däremot upplever 

Buckhöj-Bohman (1995) att de organiserade kontakterna, det vill säga föräldramöten 

och utvecklingssamtal, är mer krävande av alla parter. Vid dessa organiserade 

kontakter fordras det en noga förberedning och engagemang av de involverade 

parterna. Här är det viktigt att initiativtagaren, i det här fallet läraren, förklarar för 

föräldrarna och eleverna vad mötet har för syfte och vad det kommer att innehålla. 

Detta gör att föräldrarna blir mer motiverade att deltaga och mer trygga och säkra 

inför mötet med skolan. För att få struktur på ett utvecklingssamtal och för att 

innehållet ska uppfattas som relevant är det viktigt att man inte bara precis före 

samtalet funderar över elevens utveckling. Läraren bör kontinuerligt se över elevens 

arbete och sociala situation (Buckhöj-Bohman 1995). 

 

Kihlbaum-Larsson & Vingren (1995) menar att läraren under ett utvecklingssamtal 

skapar sig en bild av elevens stöd hemifrån. Då föräldrastödet skiljer sig från elev till 
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elev kan det många gånger kännas svårt för läraren att veta hur de ska hantera elever 

med otillräckligt stöd från hemmet. Kihlbaum-Larsson & Vingren (1995) anser att 

läraren endast bör ta upp detta problem när eleven börjar fara illa av familjens sociala 

situation.  

Formella och informella samtal 

Enligt Backlund (1991) används det formella samtalet för att uppnå objektivitet. 

Samtalet ska då flyta mer korrekt och logiskt än vid ett informellt samtal. Många 

gånger intar samtalet en formell grund på grund av osäkerhet. Den formella 

samtalssituation är en situation där vi ofta känner oss uttittade och obekväma. I den 

informella talsituationen känner sig parterna trygga och säkra då de inte behöver 

anstränga sig. När ett samtal pågått en stund anser Liljeqvist (1977) att det är lättare 

för parterna att närma sig varandra och då blir samtalet mer informellt. Ett informellt 

samtal innehåller öppenhet, här välkomnas känsloyttringar och upplevelser. Parterna 

har då en god kontakt och vågar säga vad de tycker och tänker.  

 

Samtal har olika stor samtalskvalitet, det kan röra sig från sakfrågor till djupa 

värderingsfrågor och från innersta tankar till skvaller. Ronthy-Östberg & Rosendahl 

(1992) menar att ett samtal kan röra sig fram och tillbaka över kurvan och innehålla 

olika mycket samtalskvalitet. Det finns en gräns som markerar när samtalet blir 

besvärligt och känsligt. Denna gräns är mycket individuell beroende på personlighet 

men också på vem parterna samtalar med och hur väl parterna känner varandra. Ett 

utvecklande samtal innebär att samtalsdeltagarna vågar öppna sig och bjuda på sig 

själv. I ett samtal kan det finnas risk för att välja bort det som är jobbigt att prata om, 

men de samtal som går över gränsen upplevs oftast som de mest givande. Liljeqvist 

(1977) antyder att inleda ett samtal på rätt sätt kan vara avgörande för resten av 

samtalet. Går det snett från början kan samtalet låsa sig. Kan man från början skapa en 

trivsam atmosfär mellan parterna så har en plattform byggts för det fortsatta samtalet.  

Samtalets uppbyggnad 

Maltén (1998) anser att det är viktigt att samtalet har en tydlig struktur för att 

samspelet mellan samtalsdeltagarna ska fungera. Samtalsstrukturen innehåller tre 

delar:  

 

 förhållningssätt  

 strategi  

 taktik  

 

Med förhållningssätt menar Maltén (1998) samtalsdeltagarnas attityd gentemot 

varandra. Samtalets taktik anser Maltén är hur planeringen och genomförandet av 

utvecklingssamtal går till. Den sista delen av samtalsstrukturen är strategi och med 

den menar han hur viktigt det är med att ha genomtänkta frågor.   

Förhållningssätt 

Den första delen, förhållningssätt, innebär att deltagarna bör tänka på sin attityd 

gentemot de andra deltagarna, de måste ta de andra samtalsdeltagarna på allvar och 
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visa dem intresse fast det råder delade åsikter. Nedvärdering och utfrysning får 

därmed inte förekomma under samtalet. Maltén hävdar även att det endast är sju 

procent av det verbala språket, det vill säga tal- och skriftspråket som förmedlar 

innebörden av ett samtal. De återstående nittiotre procenten av budskapet överförs via 

de icke verbala signalerna, med andra ord kroppsspråket, talets tonläge och betoning. 

Maltén menar att det inte bara är det verbala språket som är betydelsefullt i samtalet, 

utan även det icke verbala signalerna. Det är inte bara vad som sägs utan även hur det 

sägs som har betydelse i samtalet. Även gester och skiftande ansiktsuttryck är en del 

av det talande kroppsspråket. De symboliska signalerna innebär bland annat 

samtalsregler och hälsningsmönster samt klädsel och utseende. Att vara medveten om 

de verbala, icke verbala och symboliska signalerna är en förutsättning för en bra 

kommunikation för alla samtalsdeltagarna. Oldbring (2001) hävdar att många lärare 

visar stort engagemang och entusiasm inför sitt arbete, vilket de visar genom sitt 

arbete med eleverna. Lärarnas arbetsglädje byggs upp av bland annat föräldrarnas 

intresse för sitt barns skolgång. Det är viktigt med att kommunikation mellan alla 

inblandade parter fungerar. Att föräldrarna överför en positiv bild av skolan och visar 

intresse och engagemang är betydelsefullt för att ge eleverna en trygg och stabil 

skolgång. 

Strategi 

Den andra delen är enligt Maltén strategi, vilket innebär att samtalet måste ha en 

tydlig avsikt och en planering av samtalets uppläggning. Det vill säga i vilken ordning 

de olika ämnena kommer att behandlas och givetvis hålla samtalet flytande. Det är 

viktigt med struktur av samtalet för att läraren, eleven och föräldrarna ska kunna 

känna sig trygga under samtalets gång anser Oldbring (2001). Alla tre parter måste bli 

bemötta med hänsyn och respekt. Att många lärare känner sig osäkra och oroliga inför 

att möta föräldrarna öga mot öga tror Oldbring (2001) beror på att det finns för lite 

utbildning inom ämnet för lärarna och kunskap om samtalsstrukturens tre delar 

saknas. I många fall har helt enkelt lärarna inte de kunskaper som krävs för att hålla i 

ett utvecklingssamtal i skolan. Eftersom det är läraren som håller i samtalet och i 

många fall behandlar tunga ämnen är kunskaper om samtalsmetodik viktigt i 

lärarrollen. Dessutom är lärarna tvungna att skriva genomtänkta och kortfattade 

omdömen om varje elev inför varje utvecklingssamtal utöver sin undervisning och 

egna planering. Det blir då en mycket tidskrävande uppgift som ofta upplevs som 

arbetsam av läraren. Detta kan läsas i Hofvendahls (2004) rapport där 

utvecklingssamtalets baksida består av pappersarbete, eller som Hofvendahl uttrycker 

det ”förpappring”. Det vill säga att läraren måste granska, läsa högt och jämföra 

papper. Därmed har utvecklingssamtalet mist sitt levande och öppna samtal. En äkta 

dialog mellan samtalsdeltagarna uteblir. Lärare har i många fall skrivit ner förslag om 

hur eleven ska fortsätta sin utveckling i skolan för att nå skolans mål. detta medför att 

det inte utvecklas ett öppet samtal och det blir då svårt att gemensamt komma fram till 

elevens fortsatta utveckling.  

Taktik 

Den tredje och sista av de tre delarna av samtalets struktur är enligt Maltén (1998) 

samtalets taktik. Med det menar Maltén att läraren bör ställa de rätta frågorna under 
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samtalet för att samtalet ska bli meningsfullt. Det är viktigt att bekräfta det den andre 

samtalsdeltagaren har sagt och ställer frågorna när, var, hur och varför. Att visa 

respekt för varandra är viktigt och även se till att alla får en chans att tala till punkt. 

Under samtalets gång bör man hålla sig till ämnet och inte tappa den röda tråden. 

Även miljön där samtalet ska äga rum bör vara igenomtänkt poängterar Maltén 

(1998). Möbleringen och en lugn miljö kan göra stor skillnad för samtalets 

utformning. Oldbring (2001) beskriver att föräldrar och elever bjuds in till skolan för 

utvecklingssamtal. De träffas då oftast i klassrummet oavsett om de är lämpligt eller 

ej.  

Sammanfattning 

I det här avsnittet har jag tagit upp den historiska bakgrunden till utvecklingssamtalet. 

Där förklarades hur progressionen från betyg till utvecklingssamtal fortskred. En 

debatt under 1940-talet bidrog till att skolan började erbjuda samtal mellan lärare och 

föräldrar utöver de obligatoriska betygen. Därefter (1980-talet) utvecklades dessa 

samtal till kvartsamtal då även eleven fick närvara. Kvartsamtalen behandlade elevens 

utveckling i skolan. Under 1990-talet började fokuseringen förflyttas från vad eleven 

redan gjort till hur eleven ska kunna fortsätta att utveckla sig. Därmed ersattes 

kvartsamtalet av utvecklingssamtalet. Avsnittet behandlar även vad ett 

utvecklingssamtal är. Utvecklingssamtalet är ett återkommande möte mellan lärare, 

vårdnadshavare och elev där elevens individuella utveckling är i centrum. Läraren bör 

därför vara noga med att samtalet håller en kvalitet vilket kräver en noga planering 

och struktur. I samtalets uppbyggnad menar Maltén (1998) att det är viktigt med en 

tydlig struktur i samtalet för att det ska bli ett bra utvecklingssamtal. I 

samtalsstrukturen är det främst tre delar som Maltén poängterar: förhållningssätt, 

taktik och strategi. Förhållningssättet innebär samtalsdeltagarnas attityd gentemot 

varandra medan samtalets taktik är hur planering och genomförande av 

utvecklingssamtal går till. Med samtalsstrukturens strategi menar Maltén hur viktigt 

det är med att ha genomtänkta frågor och kunna läsa av situation till situation. 
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3 Metod 

I det här avsnittet kommer jag att redovisa för vilken metod jag har använt mig av 

samt vilket urval jag gjort bland informanterna.  

 

Intervjun är ett mycket vanligt förekommande forskningsinstrument som kan 

genomföras på många varierande vis. Jag valde att använda mig av den 

semistrukturerade metoden som är ett mellanting av strukturerad och ostrukturerad 

intervjumetod som Stukát (2005) beskriver. Enligt Repstad (1999) bidrar en 

semistrukturerad intervju till att få fram mer djup och bredd i själva intervjun än vad 

en strukturerad intervju vanligtvis ger. Att genomföra intervjun likt ett informellt 

samtal kan innebära att informanterna känner sig mer avslappnade och trygga. 

Informanterna får även en större frihet att utforma svaren på sitt eget vis.  

 

Anledningen till att jag valde att använda mig av intervjuer (bilaga 1) var att få reda 

på lärarnas uppfattningar och syn på utvecklingssamtalet. I en semistrukturerade 

intervju har forskaren oftast en lista över de områden som ska beröras men 

informanten har ändå en stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. De frågor som 

ställs behöver heller inte komma i samma ordning som man har skrivit dem på listan. 

Kommer forskaren på frågor under intervjuns gång kan han/hon ställa dessa om 

intervjuaren anknyter dessa frågor till något som informanten har sagt. Men i stort sett 

utgår intervjuaren från sin lista och följer ordningen som står där. Intervjuprocessen är 

alltså ganska flexibel och tonvikten måste ligga på hur informanten förstår och 

uppfattar frågorna (Bryman 2001). Med den strukturerade metoden menas att 

intervjuaren i förväg har bestämt hur frågorna ska formuleras och i vilken ordning de 

ska ställas. Denna intervju kräver en neutralitet från intervjuaren så att inte 

informanten, omedvetet eller medvetet, kan ledas fram till ett svar vilket betyder att 

svaren inte blir informantens egna. I den strukturerade intervjumetoden måste alla 

intervjuer följa samma mönster. I den ostrukturerade metoden däremot har 

intervjuaren i förväg bestämt ett tema för intervjun, till exempel utvecklingssamtal, 

och ett antal huvudfrågor. Denna intervju form är mer som ett samtal där man ställer 

frågor efter vad situationen kräver. Frågorna kan även omformuleras för att göra dem 

lättare att förstå för informanten. Ostrukturerade intervjuer ger många gånger en mer 

omfattande och djupare intervju då intervjuaren kan följa upp intressanta svar. Den 

strukturerade intervjumetoden är lätt att använda för den ovane då det gäller att vara 

neutral och endast ställa de förutbestämda frågorna. Den ostrukturerade 

intervjumetoden däremot kräver en viss vana eftersom intervjuaren är mer involverad 

i intervjun på grund av det fria samspelet mellan intervjuaren och informanten. 

Urval 

Då jag i detta arbete är intresserad av lärarnas syn på utvecklingssamtal och hur de 

anser att man genomför ett utvecklingssamtal, valde jag att intervjua åtta lärare som 

arbetar som tidigare lärare på två F-6 skolor (förskolan till år sex). Anledningen till att 

jag valde att använda mig av två skolor var att jag trodde att det skulle bli större 

variationer i informanternas svar. Jag valde att intervjua sju kvinnor och en man. Det 
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fanns endast en manlig lärare tillgänglig vid intervjutillfället. Informanterna hade 

varierande yrkesverksamma år inom skolan. 

Genomförande (mer om semi strukturerade) 

Jag började med att personligen kontakta lärarna genom att besöka dem på deras 

arbetsplats. Där informerade jag dem om min undersökning och frågade om de var 

villiga att medverka. I några fall var en första personlig kontakt på arbetsplatsen 

omöjlig och därför kontaktades dessa lärare via telefon. Informanterna delgavs 

intervjufrågorna i förväg för att de på det viset skulle kunna ge mer utförligare svar 

samt för att de skulle kunna förbereda sig och känna sig bekväma inför 

intervjusituationen.  

 

Intervjuerna hölls på respektive skola i enskilda rum. Intervjusvaren antecknades 

mycket noggrant under själva intervjun. Alla intervjuer inleddes med att 

informanterna än en gång fick veta vad undersökningen skulle handla om. De fick 

också en beskrivning om mig, vilken jag är och varför jag valt att göra denna 

undersökning. De fick även veta att deras svar kommer att behandlas konfidentiellt. 

Därefter började bearbetningen av intervjuerna. Först renskrevs intervjuerna, sen blev 

alla utskrifter noggrant lästa och granskade.  Det är viktigt att vara noga vid utskriften 

så att inte innehållet ändras. Svaren får emellertid redigeras till sin språkliga form 

(Bjurwill 2001). Jag var mycket noggrann efter intervjuerna med att gå igenom med 

alla åtta om jag uppfattat rätt och om de ville tillägga något, därav blev informanternas 

svar utförliga. Informanterna underrättades även om de forskningsetiska principerna 

enligt Vetenskapsrådets forskningsprinciper. Jag hade bett lärarna att beskriva och 

motivera på de olika frågorna vilket alla gjorde.  

 

När jag arbetade med resultatdelen började jag med att utforma en tabell för att 

presentera informanterna. Där valde jag att använda fiktiva namn på informanterna då 

de är garanterade anonymitet i min undersökning. Jag har valt att redovisa 

informanterna från båda skolorna i en och samma tabell. Därefter analyserades 

informanternas utsagor genom att klippa ut svaren och placerade dem under tre 

kategorier: förhållningssätt, strategi och taktik. Till slut sammanfattades 

informanternas svar och några utvalda återgivningar i form av citat från informanterna 

redovisas i resultatdelen. Detta för att läsaren ska få en djupare förståelse och för att 

han/hon ska kunna bilda sig en egen uppfattning av vad som sagts.  

Forskningsetik 

Det finns en hel del aspekter man bör ta hänsyn när forskning bedrivs. 

Forskningskravet innebär att kunskaper ska utvecklas och fördjupas och att metoder 

förbättras. Inom forskning är det väldigt viktigt att se till att individer inte på något 

sätt utsätts för förödmjukelse, utnyttjande eller fysisk skada. Detta kallas 

individskyddet och är ett viktigt hänsynstagande inom de forskningsetiska 

principerna. Individskyddskravet kan delas upp i fyra krav på forskningen: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
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Informationskravet innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för 

deras medverkan. De ska även upplysas om att det är frivilligt att medverka och om 

att de har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Forskaren ska beskriva vilket 

syfte undersökningen har och även förklara hur den kommer att genomföras. 

Samtyckeskravet innebär att deltagaren har rätt att själv bestämma över sin medverkan 

i undersökningen. Om deltagaren känner att han/hon inte längre vill medverka i 

undersökningen kan denna person dra sig ur när han/hon känner för det. 

Konfidentialitetskravet handlar om att de personer som deltar i undersökningen ska få 

vara anonyma och att deras personuppgifter ska förvaras otillgängliga för obehöriga. 

Tystnadsplikt måste kunna garanteras. Man ska inte kunna utläsa vem de 

medverkande är. Nyttjandekravet betonar att de forskningsresultat man har fått fram 

inte får användas i kommersiellt bruk eller för något annat icke vetenskapligt syfte. 

Forskaren bör fråga de medverkande om de är intresserade att ta del av vad man 

kommit fram till. Forskaren bör då ge dem en sammanfattning av deras medverkan 

och av undersökningen i allmänhet (Vetenskapsrådet 2002).  
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4 Resultat 

Syftet med arbetet var att undersöka en grupp lärares uppfattningar om 

utvecklingssamtal som didaktisk metod. Här nedan presenterar jag resultatet som jag 

kommit fram till efter att ha studerat informanternas svar. 

 
Tabell 1, presentation av informanter 

Lärare Yrkesverksamma år Undervisar i årskurs 

Anna 14 3 

Berit   2 F-2 

Carin   3 F-2 

Doris 31 3 

Erik   8 5-6 

Frida   8 2 

Gunilla 41 1-2 

 

Förhållningssätt 

Med förhållningssätt menas samtalsdeltagarnas attityd gentemot varandra samt en bra 

kommunikation i ett utvecklingssamtal.  

 

Utvecklingssamtalet är ett led i barns fortbildning och gör att han/hon känner sig 

sedda och bekräftade. Vårdnadshavarna får en inblick i skolarbetet och får en relation 

till skolan. Samtliga 7 lärare tycker att det har en stor betydelse att alla tre parter är 

närvarande och delaktiga i samtalen. De anser att man bör vara överens om 

problematiken för att kunna koncentrera på åtgärder som bidrar till att eleven 

utvecklas. Tillsammans med vårdnadshavare och elev går läraren igenom elevens mål 

och utveckling. Ett utvecklingssamtal ska vara en dialog mellan alla parter. Ingen ska 

känna att de inte kan ta upp någonting de vill samtala om.  

 

”Jag tänkte att när jag gick min utbildning och läste om utvecklingssamtal så pratade 

vi om att det inte bara är läraren som är viktig utan det ska vara ett samspel mellan 

lärare, elev och förälder.” (Lärare Berit) 

 

Lärarna anser att det är viktigt att alla har samma syn vad gäller skolans roll i 

samhället. De menar att utan en fungerande kommunikation är det svårt att komma 

vidare.  

 

”Det är vanligt att man (som förälder) inte vill erkänna problemen och letar fel och 

brister hos skolan, då är inte alltid dessa samtal meningsfulla. Det är också bra om 

eleven är delaktig och inte bara sitter tyst.” (Lärare Erik) 

 

”Jag tror att eleverna påverkas väldigt mycket av samarbetet mellan skola och hem, 

om föräldrarna har en positiv attityd gentemot skolan så får även eleverna det” 

(Lärare Anna) 
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Attityden mellan de tre parterna är viktig anser lärarna. Detta för att om eleven ser att 

alla parter tycker samma sak så kan han eller hon inte spela ut läraren mot föräldrarna. 

Det kan resultera i att eleven kan koncentrera sig på skolarbetet istället för att gå in i 

konflikter med läraren.  

”Det är viktigt att inte hemmet pratar illa om skolan så att eleven hör detta.” (Lärare 

Erik) 

 

Två av lärarna har svarat att ett samarbete mellan skola och hem påverkar eleven 

positivt. De menar att föräldrarnas inställning till skolan överförs till eleven. Det vill 

säga om föräldrarna har en positiv inställning till skolan kommer även eleverna att bli 

positiva 

”Det ska vara givande för barnet att vara med på ett samtal, man ska inte prata ”över 

ryggen” på denna utan prata med denna. Det ska vara positivt för både barnet och 

för föräldern, även om man måste ta upp negativa saker.” (Lärare Carin) 

 

”Jag märker i ettan hur barnen reagerar när de förstår att man pratar med deras 

föräldrar om deras uppförande. De ger genast effekt och jag hoppas att föräldrarna 

tycker att det är viktigt med skolan för då gör också barnen det.” (Lärare Anna) 

Strategi 

Planeringen och uppläggningen av utvecklingssamtalet, uppföljning 

 

När lärarna ska planera inför ett utvecklingssamtal beror det mycket på vilken elev 

samtalet ska hållas med. För en del elever anser lärarna att de inte behöver planera 

utvecklingssamtalet så noga, utan man kontrollerar av de eventuella målpapperen och 

om eleven eventuellt behöver arbeta mer med någonting 

 

”Men liksom allt så kan detta också bli bättre, det blir aldrig helt som man vill. På 

våran skola så har man ca 2 utvecklingssamtal per elev och termin, men finns det 

särskilda anledningar så har man fler.” (Lärare Frida) 

 

Några lärare anser att man bör skicka hem utvärderingspapper med alla elever. Dessa 

utvärderingsspapper ska eleven tillsammans med sin vårdnadshavare gå igenom för att 

de lättare ska kunna förbereda sig inför utvecklingssamtalet. Detta papper anses av 

några lärare vara en grund för utvecklingssamtalet.  

 

”Jag förbereder genom att skicka ut en trivselenkät som barnen får ta hem, jag 

diskuterar även barnet med andra vuxna som arbetar med dem. Man kan även testa 

av barnet gentemot målen.” (Lärare Frida) 

 

Läraren ska alltid stödja och hjälpa eleven att nå målen som blev satta vid 

utvecklingssamtalet. Läraren får ”tjata” på eleven att arbeta för sin egen skull och 

arbeta efter målen.  
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”Jag vet att en av lärarna här, hon har satt upp en lapp som hon skrivit upp målen på 

och satt den på elevens bänk. De har kommit överens om att de ska träna på detta tills 

nästa gång, och det kanske inte är så dumt.” (Lärare Berit) 

 

Uppföljning av ett utvecklingssamtal sker oftast vid nästa samtal. Men om något av 

större vikt skulle inträffa kontaktas alltid hemmet utöver skolans obligatoriska 

utvecklingssamtal. Några av lärarna svarade att de använder sig av IUP-papper 

(individuella utvecklingsplanen) när de planerar inför ett utvecklingssamtal eller gör 

en uppföljning. Man checkar även av eventuella frågetecken (ämneskunskaper) 

tillsammans med eleverna 

”Jag kollar alltid först av trivsel och hur det fungerar med raster, skolarbete, 

matsalen, idrotten och badet. Sedan måste man gå igenom målen och se hur det ligger 

till för denna elev. Detta brukar fungera bra för mig.” (Lärare Frida) 

 

”Varje barn har en mapp från förskolan, där ligger uppnåendemål-papper som ska 

fyllas i. Om inte detta fungerar så måste man ta fram åtgärdsplaner.” (Lärare Doris) 

 

Taktik 

Med samtalsstrukturens taktik menar Maltén (1998) hur viktigt det är med att ha 

genomtänkta frågor och att samtalet följer en röd tråd 

Utvecklingssamtalet ska vara ett möte som ger en möjlighet att bilda en bra kontakt 

mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Samtliga lärare använder sig av förtryckta 

underlag inför ett utvecklingssamtal., men de poängterar även att det är viktigt att 

samtalet inte bara handlar om skolarbetet utan att det även kan röra sig om mer privata 

angelägenheter 

”Som lärare får man göra en sammanfattning och se framåt vad som ska åtgärdas. 

Jag tycker också att den sociala biten är viktig vid ett utvecklingssamtal. Att prata om 

väder och vind, semester och den övriga familjen är saker att ta upp. (Lärare Frida) 

 

För att få vårdnadshavarna att bli involverade i utvecklingssamtalet är det upp till 

läraren att försöka få dem med i samtalet. Det kan vara svårt för vårdnadshavaren att 

veta vad han/hon ska fråga om, om man inte är insatt i skolans värld. Det underlättar 

för läraren om utvecklingssamtalet är noga förberett med genomtänkta frågor. 

 

”Kontroll av nuläget. Hur går vi vidare? Samtalet ska ha en positiv ton!”(Lärare 

Carin) 

Resultat  

Mitt syfte med detta examensarbete var att undersöka en grupp lärares uppfattningar 

om utvecklingssamtal som didaktisk metod. Mina frågeställningar är: Vad anser 

lärarna om samtalets struktur (planering, förberedelse och uppföljning)? Vad anser 

lärarna om föräldrars och elevers delaktighet i utvecklingssamtal? Vad lärarna anser 

om ett samarbete mellan skola och hem?  
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Utifrån mina teoretiska utgångspunkter analyseras här resultatet. Resultatet delades in 

i tre underrubriker; förhållningssätt, strategi och taktik. Utifrån dessa presenteras här 

min analys.  

 

Informanterna var överens om att en bra kommunikation mellan skola och hem är 

viktigt för eleven. Detta skapar en trygghet och känsla av samhörighet. Oldbring 

(2001) anser att det är viktigt att kommunikationen mellan alla parterna fungerar för 

att eleven ska få en bra skolgång. Vidare anser Oldbring att lärarnas arbetsglädje till 

viss del beror på föräldrarnas intresse och engagemang för sitt barns skolgång. Några 

av informanterna ansåg att utvecklingssamtalet var ett tillfälle att möta alla parterna på 

ett annat plan och skapa en mer personlig kontakt. Informanterna finner att 

föräldrakontakten har en bra inverkan i de allra flesta fall, det vill säga att föräldrarnas 

inställning till skolan överförs till eleverna och detta kan resultera i både positiva och 

negativa effekter. De ansåg att föräldrars inställning till skolan överförs till eleven 

som i sin tur påverkar elevens vilja att utföra sitt skolarbete. Maltén (1998) hävdar att 

det inte bara är det verbala språket som är av vikt utan även att kroppsspråket och 

attityden gör skillnad.  

 

Enligt mina informanter är utvecklingssamtalet ett led i elevernas fortbildning. Under 

själva utvecklingssamtalet får den enskilda eleven ett tillfälle att bli bekräftade och 

sedda. Delaktighet av alla involverade parter är ett måste för att utvecklingssamtalet 

ska kunna fortskrida. Utvecklingssamtalet bör vara uppbyggt som en dialog och alla 

får tala till punkt. Ingen ska känna att de inte ska kunna ta upp något de vill prata om 

och man bör hela tiden tänka på att detta samtal ska vara ett stöd för elevens 

utveckling. Att bli bemött med respekt är något som Oldbring (2001) förespråkar.  

 

Informanterna anser att planeringen av utvecklingssamtalet oftast går ut på att först se 

till vilken elev som samtalet ska handla om. Eftersom att alla elever är olika individer 

behöver lärarna förbereda sig olika mycket. En grund för utvecklingssamtalet enligt 

några av lärarna är att man skickar hem utvärderingsspapper och målpapper. Dessa 

ligger senare till grund till utvecklingssamtalet. Enligt Hofvendahl (2004) är detta en 

del av utvecklingssamtalets baksida. Han menar att utvecklingssamtalet till stor del 

ägnas åt pappersarbete och därmed mister samtalet sin levande och öppna dialog. 

Fokuseringen på papperen sker redan innan samtalet, därför anser Hofvendahl (2004) 

att alla skolor borde ha en gemensam struktur av hur ett utvecklingssamtal ska vara. 

Majoriteten av informanterna ansåg att utvärderingsspapper var en grund för 

utvecklingssamtalet och detta underlättar i många fall planeringen av 

utvecklingssamtalet. Maltén (1998) anser att utvecklingssamtalet måste följa en tydlig 

struktur och samtalet bör hållas flytande.   

 

Några av lärarna anser att eleverna bör ha en egen lapp med mål på bänken för att 

kunna hålla detta uppdaterat. Även trivselenkäter kan skickas ut till eleverna där de får 

en chans att ventilera sina åsikter. Maltén (1998) anser att strukturen av ett samtal 

kräver en noga förberedelse. Man bör tänka igenom vad man vill med samtalet, vilka 

förväntningar man har och hur man ska disponera tiden. Enligt Maltén (1998) spelar 

miljön en stor roll för samtalet och en sådan enkel sak som möbleringen kan göra stor 
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skillnad för hur samtalet fortskrider. Informanterna delgav att de flesta 

utvecklingssamtal genomfördes i klassrummen. Oldbring (2001) anser att detta är 

vanligt vare sig det är lämpligt eller ej. Enligt informanterna ska ett utvecklingssamtal 

vara noga förberett med noga genomtänkta frågor och samtalet bör hålla en positiv 

ton. Maltén (1998) menar att man bör ställa de rätta frågorna och se till att samtalet 

blir meningsfullt. Med de rätta frågorna menar han att man som lärare bör läsa av 

situationen och formulera frågor efter varje enskild individ. 

Sammanfattning 

Lärarna var överens om att ett utvecklingssamtal är viktigt och man måste ha ett 

fungerande samarbete med både elever och föräldrar. Majoriteten av lärarna hade 

ordnat med ”checklistor” och noggranna samtal med eleven innan och efter ett 

utvecklingssamtal. På skolorna förbereder sig lärarna med hjälp av utvärderingspapper 

som eleverna och föräldrarna fyller i tillsammans och tar med till utvecklingssamtalet. 

Lärarna fyller i IUP (individuella utvecklingsplanen) och checkar av eventuella 

frågetecken. Eleverna har på sitt ansvar att fylla i trivselenkäter innan ett 

utvecklingssamtal. Ett nära samarbete mellan skola och hem är viktigt för eleven och 

påverkar i de flesta fall eleven positivt.  

 

Utifrån mitt resultat har jag kunnat utläsa att samtliga lärare jag intervjuat tycker att 

det är viktigt med utvecklingssamtal och samarbete mellan skola och hem. För att 

kommunikationen mellan människor ska fungera måste alla parter vara öppna och visa 

förståelse och empati. Man måste också vara medveten om att givare och mottagare 

har olika referensramar och därför tolkar budskap på olika sätt. En bra samtalspartner 

har detta i bakhuvudet och försöker att förstå hur den andra parten tänker och kan läsa 

mellan raderna. En bra lyssnare måste lyssna, inte bara till det som sägs, utan också 

hur det sägs. Kroppsspråket har stor inverkan på mänsklig kommunikation (Maltén 

1998). För att läraren ska kunna agera samtalsledare är det viktigt att hon eller han 

känner till reglerna för kommunikation, ex. Hur olika människor tolkar olika budskap. 

Det är också viktigt att läraren är medveten om att hon eller han undermedvetet 

förmedlar budskap med hela sin kropp (Maltén 1998).  
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5 Diskussion 

I detta examensarbete har jag undersökt en grupp lärares uppfattningar om 

utvecklingssamtal. Med hjälp av mina frågor ville jag ta reda på hur lärare beskriver 

samtalets struktur, vad lärarna anser om föräldrars och elevers delaktighet i 

utvecklingssamtalet samt hur lärarna ser på samarbetet mellan hem och skola.  

 

Utifrån mitt resultat kunde jag utläsa att samtliga lärare ansåg att utvecklingssamtal 

var viktigt och att föräldrarna får en detaljerad inblick i sitt barns skolgång. Detta 

anser jag är viktigt för att öka förståelsen mellan skola och hem. Får föräldrarna en 

förklaring om hur och varför eleven arbetar på det vis han eller hon gör, bidrar det till 

att föräldrarna kan hjälpa och stötta sitt barn på bästa sätt. I resultatet kommer det 

fram hur viktigt det är med en positiv syn på skolan även i hemmet. En stor betydelse 

av skolans inverkan på eleven har föräldrarna. Detta tror jag kan grunda i att om en 

förälder har en negativ attityd gentemot skolan så överförs detta på eleven. Att 

samtalet är förberett är viktigt för att de ska kunna bli ett meningsfullt möte. Läraren 

måste fundera över vem det är hon eller han ska möta på samtalet, vad den vill säga 

och vad som är syftet med samtalet. Jag anser att dagens lärare har ett stort ansvar 

gentemot eleverna, eftersom det inte bara är ämneskunskaper de ska lära ut utan även 

behärska samtalets gåva i till exempel utvecklingssamtalet. Något som jag reagerade 

på efter våra intervjuer var att det inte var någon av lärarna som sade sig sakna 

utbildning i att hålla utvecklingssamtal. Det verkade så självklart att det var något som 

ingick i deras arbetsuppgifter och att det inte var en alltför stor arbetsbörda. Utifrån 

den litteratur vi hade läst innan intervjuerna fick jag det intrycket att lärare ansåg det 

var mycket arbetsamt att hålla i utvecklingssamtal och att de behövde mer utbildning i 

samtalsmetodik.  

 

Majoriteten av lärarna använder sig i någon form av förberedelsepapper som de 

skickar hem till elever och föräldrar att fylla i tillsammans. Dessa papper tar de sedan 

med till utvecklingssamtalet och verkar fungera som en grund för själva 

utvecklingssamtalet. Detta, tror jag, underlättar utvecklingssamtalet för läraren 

eftersom underlaget ger ledtrådar om vad elever och föräldrar tänker och tycker. Att 

lärarna ofta bygger utvecklingssamtal på olika papper tror jag beror på att de inte fått 

någon utbildning i hur ett utvecklingssamtal ska genomföras. Det kan vara de enda 

stöd de har. Men jag som blivande lärare tycker att Hofvendahl har en poäng när han 

menar att papperen tar över i skolan och samtalen blir styrda utifrån dessa. Han saknar 

den levande dialogen som blivit lidande på grund av hans nya begrepp ”förpappring”. 

Jag hoppas att efter mina avslutade studier inom lärarutbildningen kommer att våga 

ställa krav på utvecklingssamtalets betydelse. Det är viktigt att vi som dagens lärare 

fortbildar oss i ämnet och lägger ner tid på att utveckla oss själva .  

 

Enligt min uppfattning är det viktigt att läraren kontinuerligt följer upp eleven och 

dess utveckling för att inte få en allt för stor arbetsbörda vid utvecklingssamtalen. 

Läraren måste också fundera på vad samtalet kan resultera i men får inte fastna i sina 

egna tankar utan måste vara förberedd på att ändra åsikt under samtalet (Buckhöj-

Bohman 1995). Enligt Buckhöj-Bohman (1995) är en utvärdering viktigt för att 
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utvecklingssamtalet inte bara ska bli ett vanligt samtal. Jag anser att om syftet med 

samtalet är att stödja elevens utveckling är det även viktigt att följa upp de mål som 

satts upp under samtalet. Att tydligt skriva ner målen gör det dessutom lättare att 

utvärdera målen. Alla elever har rätt att få ett skrivet utvecklingsprogram där det 

framgår vilka målen är och hur man kan få hjälp att uppnå dem. Elever med särskilda 

svårigheter har även rätt till ett åtgärdsprogram. Buckhöj-Bohman (1995) berättar 

vidare att de på hennes skola har inrättat en föräldrahörna. Där finns skolans 

arbetsplan och måldokument, kommunens skolplan och läroplanen. Där finns också 

pedagogiska tidskrifter som speglar skolans gemensamma kunskapssyn. Föräldrarna 

har där tillgång till alla dokument och får därigenom en ökad insyn i skolans uppgift 

och arbetssätt. Detta tror vi leder också till ett ökat engagemang från föräldrarna.  

 

Jag vill avsluta mitt examensarbete med några väl valda ord av Oldbring (2001)  

 
Att mötas, se och bli sedd, att uppleva att andra lyssnar, att hjälpa och stötta varandra, att 

ömsesidigt få känna respekt för den jag är oavsett ålder eller position i samhället, är viktigt 

för varenda en av oss. Det vill alla barn och föräldrar och lärare vara med om. Känns det 

dessutom tillåtet att vara glad och stolt över att man är den man är, att man duger trots att 

inte allt kanske blivit som man trodde eller att inte alla mål uppnåtts, då tror jag att 

utvecklingssamtalet kan bli ett möjligheternas möte för alla som deltar (Oldbring (2001)s. 

190). 
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