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Sammanfattning 

 
Undersökningens syfte har varit att utifrån relevant litteratur granska vem som främjas bäst av 

ett utvecklingssamtal, är det eleven, vårdnadshavaren eller läraren. En frågeställning var att 

undersöka vem som får mest ut av att ha ett utvecklingssamtal. Vidare var att utifrån syftet 

granska de nationella styrdokument som finns för att se hur utvecklingssamtalet förhåller sig 

till de riktlinjer som finns uppsatta. För att undersöka frågan har som metod använts en 

litteraturstudie där ett antal artiklar baserade på avhandlingar fungerat som bas. Studien har 

även inkluderat annan relevant litteratur i form at textböcker och avhandlingar samt 

tidningsartiklar. Studien visar på att undersökt litteratur klart och tydligt visar att de flesta 

elever känner obehagskänslor och blir nervösa inför sitt utvecklingssamtal, samt att lärare 

bättre behöver få kunskap om hur ett utvecklingssamtal ska gå till samt få en större vetskap 

om vad det bör innehålla. När det gäller vårdnadshavarens roll finns mycket lite dokumenterat 

men det visade sig att många vårdnadshavare var nöjda med att gå på elevledda 

utvecklingssamtal där lärarens roll minimerades.   

 
 

 
 
Nyckelord: elev, grundskola, hem, lärare, samtal, skola, utvecklingssamtal, vårdnadshavare 
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1 Inledning 
 

I detta examensarbete är tanken att belysa vem utvecklingssamtalet främjar bäst. Är det elev, 

vårdnadshavare eller lärare som gynnas av att ha utvecklingssamtal och följer 

utvecklingssamtalet de riktlinjer som skolverket satt upp. För att ta reda på det kommer jag att 

genomföra en litteraturinventering och en analys av tre artiklar som tar upp 

utvecklingssamtalet med fokus på elevperspektivet. 

 

Utvecklingssamtalet är ett samtal där läraren tillsammans med föräldern och eleven sätter ord 

på hur det går för eleven i skolan. Läraren går igenom elevens omdömen, följer upp den 

individuella utvecklingsplanen som förkortas (IUP) och tar även upp andra viktiga frågor som 

rör eleven och skolarbetet. Enligt skolverket har lärare har idag förstått vikten av att tidigt 

skapa en god relation mellan skola och hem. Ett gott samarbete ger även trygghet och stöd åt 

elevens fortsatta utveckling och lärande i skolan. Innan läraren träffar vårdnadshavare och 

elev är det bra om läraren har tänkt igenom syftet med utvecklingssamtalet, samt fokuserar på 

vad utvecklingssamtalet ska innehålla. 

 

Det är viktigt att det skapas ett förtroende mellan lärare och vårdnadshavare samt att det finns 

en röd tråd för hur man tillsammans kan lösa olika problem som kan uppstå. Det kan till 

exempel vara att eleven inte når målen i något ämne. Idag är trycket från staten på samarbetet 

mellan hem och skola hårdare än förr och strävan att samarbetet mellan hemmet och skola ska 

fungera har förändrats i och med dagens läroplan (Lpo94) samt de styrdokument som finns 

för skolan att följa. 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med examensarbetet är att studera och granska det som finns skrivet om 

utvecklingssamtal samt undersöka om det i litteraturen framkommer vem utvecklingssamtalet 

främjar bäst.  

 

Undersökningens övergripande fråga är att granska vem som främjas bäst av 

utvecklingssamtalet, elev, vårdnadshavare eller lärare? Examensarbetet kommer även utifrån 

relevant litteratur jämföra hur elever, vårdnadshavare och lärare uppfattar att 

utvecklingssamtalet i skolan står i förhållande till de riktlinjer som skolverket satt upp 

gällande utvecklingssamtalets innehåll. 

 

Bakgrund 

 

Det här examensarbetet kommer att behandla utvecklingssamtalets innehåll, vad lärarens 

uppgift är, vad ett omdöme är, vad en individuell utvecklingsplan (IUP) är samt vad ett 

åtgärdsprogram är. Jag kommer även att beskriva de riktlinjer för utvecklingssamtal som 

skolverket satt upp. Jag kommer därför att förklara begrepp i styrdokumenten som är viktiga 

för förståelsen av arbetet. Varför detta ämne är intressant att studera är att jag under min tid 

som både praktikant och vikarierande lärare sett alltför många fall där samtalet mellan elev, 

vårdnadshavare och lärare inte har fungerat. Jag har även läst avskräckande omdömen, där 

man till mesta del fokuserat på personlighet istället för att fokusera på kunskapsmålen i 

ämnena. Det är även intressant att studera detta ämne utifrån vad forskningen säger. 
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2 Litteraturinventering och tidigare forskning 

 
I följande avsnitt kommer utvecklingssamtalets resa genom tiderna att beskrivas samt vilket 

innehåll ett utvecklingssamtal bör ha. 

 

Historisk bakgrund 

 

Utvecklingssamtalet i skolan har under åren förändrats. Idag heter det utvecklingssamtal och 

inte kvartsamtal. Enligt Nationalencyklopedin infördes den obligatoriska nioåriga skolan 

genom ett riksdagsbeslut 1962. Med det menas att alla elever fram till årskurs 9 har skolplikt. 

I den nya grundskolan även kallad enhetsskolan från 1962 skulle årskurserna 7 och 8 ha ett 

stort antal tillvalsämnen inom organisatoriskt sammanhållna klasser. Årskurs 9 skulle delas 

upp på nio linjer, en gymnasieförberedande och åtta allmänna och yrkesförberedande 

linjer. Detta omfattande system visade sig dock vara alltför omfattande och krångligt.  

 

Under 1940-talet fick man enligt Ellmin och Josefsson (1995) endast skriftliga omdömen om 

man som elev lämnade skolan på grund utav byte av bostadsort eller flytt till högre studier. 

Eleverna fick omdöme i ämnena samt uppförande och ordning. Under 1950-talet när 

enhetsskolan ersatte parallellskolan fattade man under Tage Erlanders ledning beslut att 

skolorna skulle erbjuda samtal i så kallade ”samtalsrum” (s.13).  I Ellmin och Josefsson 

(1995) kan man läsa vad (SOU 1961:30,s.577) förespråkade. Utredarna skrev följande om hur 

hemmen skulle kunna informeras om elevernas studieresultat, 

 

Att lämna meddelande från skolan till hemmet kan och bör ske även på annat sätt 

än genom betyg. De har ofta framhållits, att man borde få fram en mera ömsesidig 

kontakt mellan skola och hem. Vid en sådan kontakt mellan skola och hem borde 

verksamheten även mera inriktas på information och diskussion i anslutning till 

elevernas anpassning inom och utom skolan, deras speciella svårigheter samt val 

av studieväg. Man måste därför söka nya metoder och vägar för att ge elever och 

målsmän en mera nyanserad information, vilket bör ske även vid andra tidpunkter 

än vid slutet av termin eller läsår (s.14). 

 

På 1960-talet satsade skolan på direktkontakt mellan lärare och vårdnadshavare. Kontakten 

skulle ske i form av kontaktbok samt ett frånvarokort. Under 1970-talet och 1980-talet ökade 

intresset för samtal och enligt Ellmin och Josefsson (1995) ändrade Skolöverstyrelsen formen 

för betyg, man tog bort betyg på låg och mellanstadiet och förde in muntlig kontakt istället. 

Betyg som fanns i ordning och uppförande togs helt bort. Under (Lgr80, 1980) infördes 

kvartsamtalet, där läraren under en kvart talade om vad eleven hade presterat. 

 

I läroplanen från 1980 behöll regeringen högstadiet och under 1990/1991 års riksdagsbeslut 

kommunaliserades grundskolan. Läroplanen från 1994 fick titeln Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (1994), och förkortas (Lpo94). 

I (Lpo94) har betygssystemet ändrats från det tidigare relativa systemet till ett målrelaterat 

system. Från läsåret 1998/99 har läroplanen anpassats till att även omfatta den frivilliga 

skolformen förskoleklass (den tidigare förskolan för 6-åringar). Enligt Ellmin och Josefsson 

(1995) låg målsättningen i att byta namn från kvartsamtal till utvecklingssamtal i att 

utvecklingssamtalet ska handla om elevens utveckling framåt samt elevens möjligheter i 

framtiden i kontrast till kvartsamtalet som endast tog upp ”bedömningar av det som redan 

gjorts” (s.16).  
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Nuvarande läroplan för grundskolan (Lpo94) omfattar grundskolan, sameskolan, 

specialskolan och den obligatoriska särskolan. I (Lpo94) står det att skolans uppdrag är att 

”främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskap” (s.5). Det står även vidare att i 

”samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar”(s.5). (Lpo94) betonar att eleven tar ansvar och får 

inflytande över sina studier och att skolan aktivt ska samarbeta och samverka med elevernas 

vårdnadshavare. I och med att den nya läroplanen kom bestämdes att det som tidigare 

kallades för kvartsamtal skulle nu bli ett utvecklingssamtal. Skillnaden mellan ett kvartsamtal 

som bara såg till vad eleven presterat tidigare och ett utvecklingssamtal är att 

utvecklingssamtalet ska ta upp individens utveckling och ska vara ett framåtsyftande samtal 

mellan lärare, vårdnadshavare och elev. 

 

Grundskoleförordningen 7 kap. 2§ (1994) tar upp att alla elever i grundskolan har rätt till 

utvecklingssamtal vilket är ett samtal där lärare, vårdnadshavare och elev samtalar om hur 

eleven utvecklas i skolan samt hur väl, och om eleven har nått målen i respektive ämnen. 

Utvecklingssamtalet skall hållas en gång per termin och vid detta tillfälle ska läraren 

informera eleven och elevens vårdnadshavare. Samtalet ska handla om hur det går för eleven i 

olika ämnen, hur eleven har det i skolan och hur eleven kan gå vidare. Vid dessa träffar har 

vårdnadshavaren även rätt till skriftliga omdömen i varje ämne. Skriftliga omdömen ska 

eleven få i varje ämne och som enligt Skolverkets allmänna frågor (2008) ska relatera till 

elevens kunskaper mot de nationella målen. Det är alltid läraren som bjuder in till samtal och 

ansvarar för att utvecklingssamtalet genomförs, ibland kan man behöva träffas mer än en 

gång. 

 

Under samtalet skriver lärare, vårdnadshavare och elev tillsammans en individuell 

utvecklingsplan (IUP) där elev, vårdnadshavare och lärare skriver ner vad eleven har för 

ansvar, vad skolan har för ansvar och vad vårdnadshavaren ansvarar för, vilka mål eleven vill 

uppnå samt om eleven behöver extra stöd i något ämnen eller med något som berör skolan. 

En individuell utvecklingsplan (IUP) skrivs under av alla som är närvarande. Vid nästa möte 

är tanken att man tar fram den individuella utvecklingsplanen (IUP) och går igenom om det 

blev som man kommit överens om. I Skolverkets allmänna råd och kommentarer. (2008) står 

det att: 

 

Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan 

 

 ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne 

som eleven får undervisning i, och 

 

 sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt 

utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och 

kursplanerna.(s.8). 

 

Om en elev inte når målen i ett eller flera ämnen eller på annat sätt behöver stöd eller hjälp i 

skolan skriver man ett åtgärdsprogram. Där anger man vilka resurser som eleven ska få samt 

vad eleven ska göra. Även åtgärdsprogrammet skrivs under av alla. Det är viktigt att man 

träffas igen efter två till tre veckor för att gå igenom om åtgärdsprogrammet har haft någon 

verkan eller inte 
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Utvecklingssamtalets innehåll och syfte 

 
Utvecklingssamtalet ska enligt Skolverkets allmänna råd och kommentarer, den individuella 

utvecklingsplanen med skriftliga omdömen (2008) klargöra vad eleven utvecklat och lärt sig, 

samt vilka mål som eleven ska sträva mot. Genom reflektion och samtal tillsammans med 

vårdnadshavare och lärare ska samtalet syfta till att stimulera lärandet. Enligt Buckhöj-Lago 

(2000) ska det klart och tydligt framgå hur eleven ligger till i förhållande till de nationella mål 

som finns uppsatta. Utvecklingssamtalets syfte är att främja elevens utveckling, den 

kunskapsmässiga och sociala och därför är det viktigt att skola tillsammans med hemmet har 

ett gemensamt mål. För att målen ska uppnås är det viktigt att läraren är väl förberedd inför 

utvecklingssamtalet och kan presentera målen i varje ämne. Enligt Ellmin och Josefsson 

(1995) ska utvecklingssamtalet handla om elevens utveckling och det är viktigt att eleven 

känner att han eller hon duger som han eller hon är, att få utvecklas under egna förutsättningar 

och inte bli jämförd med andra elever är enligt Ellmin och Josefsson ”livskvalitet” (s.22). 

 

I (Lpo94) tar man upp att under utvecklingssamtalet skall läraren gå igenom elevernas 

kunskapsmässiga och sociala utveckling. I (Lpo94) anges under ansvarstagande och 

inflytande vägledning över vad som kan tas upp inom området för social utveckling. Enlig 

(Lpo94) skall skolan  

 

sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin 

arbetsmiljö, successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det 

inre arbetet i skolan och har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin 

förmåga att arbeta i demokratiska former. (s.15). 

 

(Lpo94) ger en indikation till läraren om vad syftet med utvecklingssamtalet är. I Skolverkets 

allmänna råd (2008) står att ”Varje elevs utveckling och lärande ska stimuleras och stödjas 

med hjälp av återkommande utvecklingssamtal” (s.10). I (Lpo94) betonas vikten av 

utvecklingssamtalet där eleven i samarbete med lärare och vårdnadshavare reflekterar över 

kunskap och inlärning samt ser framåt på sin utbildning och utveckling. För att 

utvecklingssamtalet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att behandla elevens utveckling 

som helhet. Läraren ska under samtalet enligt (Lpo94)  tala om det” intellektuella såväl som 

det praktiska, sinnliga och estetiska” (s.6). Utvecklingssamtalet har stora möjligheter, enligt 

Arfwedson & Arfwedson (2002) är lärares arbete svårt men varje ”lärare kan göra mycket 

positivt för sina elever – även om verklighetens villkor är svåra att förändra” (s.109). 

Utvecklingssamtalet är ett möte som kan slå upp dörrarna för nya känslor och tankar. 

Utvecklingssamtalet kan bli en tillgång för samarbetet kring eleven, hemmet och skolan om 

läraren har viljan att lyckas.  Ett bra samtal kan även bidra till ett lyckat fortsatt samarbete 

mellan elev, hem och skola. Ett bra samtal bygger på ömsesidighet och förtroende där elev, 

vårdnadshavare och lärare tillsammans kommer fram till vad som behöver förbättras och man 

upprättar ömsesidiga åtaganden. Granath (2008) skriver att i regeringens skrivelse Utbildning 

för kunskap och jämlikhet – regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbete i förskola, skola 

och vuxenutbildning (Skr. 2001/02:188, s. 18) står att samtalet: 

 

bör regelmässigt leda fram till en framåtsyftande individuell utvecklingsplan. 

Planen bör visa vilka ytterligare insatser eleven behöver för att nå målen för 

utbildningen och vilka överenskommelser som lärare, elev och föräldrar ingått. 

(s.53). 
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Enligt Skolverkets allmänna frågor (2008) är utvecklingssamtalet ett trepartssamtal som ska 

ge ömsesidig information syftet är att samtalet ska leda fram till ömsesidiga åtaganden om 

vad som gäller för de olika parterna så att eleven ska nå målen i alla ämnen.  

 

En viktig aspekt i utvecklingssamtalet är att eleven känner sig trygg och har en gemenskap 

med den lärare som ska hålla i samtalet. Det får inte bli ett maktspel där eleven upplever att 

läraren har makten och känner en rädsla inför samtalet.  

 

Enligt Buckhöj–Lago (2000) är ”utvecklingssamtalet inte ett informations–eller enbart 

värderingssamtal, utan ett utvärderingssamtal, där samtalets yttersta syfte är att främja elevens 

kunskapsmässiga och sociala utveckling” (s.15). Utvecklingssamtalet ska vara jämbördigt. 

Alla parter som är med ska ha rätt att tala och alla ska behandlas lika oavsett social status. 

Enligt Ellmin och Josefsson (1995) betyder jämbördig ”lika god som eller som befinner sig på 

samma kvalitetsmässiga nivå som” (s.9). Det handlar inte om att skaffa sig makt utan att hitta 

en balans som fungerar i utvecklingssamtalet. Läraren måste ta hänsyn till vilket språk som 

används, ha kunskaper om skolan och kunna visa på information som finns i de olika 

styrdokument som finns att följa. 

 

För att samtalet ska få en god start kan det vara bra att läraren redan före samtalet har skickat 

hem en inbjudan och de skriftliga omdömena. Inbjudan kan vara formulerad på olika sätt. 

Lärarens syfte med att skicka hem en inbjudan är ett sätt att ta reda på vad eleven vill ta upp 

och vad vårdnadshavarna vill ta upp. På så sätt kan samtalet flyta på bättre och både elev och 

förälder har större inflytande över vad som ska tas upp i samtalet. Det är även viktigt att som 

lärare visa att man kan lösa mycket under ett utvecklingssamtal genom att fatta konkreta 

beslut och göra upp en plan för handling. 

 

Myndigheten för skolutveckling (2008) har i en fallstudie kallad ”Vad gör det för skillnad vad 

skolan gör?” kommit fram till att den skola som lyckas att få föräldrarnas tillit och där man 

åstadkommit god kontakt med föräldrarna i tid även når bättre resultat jämfört med de skolor 

där lärarna klagade över föräldrarna. Enligt fallstudien kan man anta, att så länge en elev gör 

bra ifrån sig finns det inga hinder att nå målen, utan dessa uppkommer så fort något går snett 

för eleven. Det kan vara hur man som elev har uppnått eller inte uppnått målen i ämnena eller 

hur man som elev fungerar socialt i skolan. Samarbetet med föräldrar kan ses som självklart i 

förskolan men som eventuellt tenderar att bli sämre i och med att barnet blir äldre. 

 

Skolverket har den senaste tiden drivit frågan om hur skriftliga omdömen ska skrivas och i 

Skolverkets att skriva skriftliga omdömen (2008), kan man förenklat säga att det som 

”tidigare skulle förmedlas muntligt om elevens kunskapsutveckling nu ska finnas i skrift” 

(s.2).  Ett skriftligt omdöme ska bidra till att både eleven, föräldern eller den som har 

vårdnaden får en klar och tydlig bild av vad eleven kan i de olika ämnena samt om hur eleven 

lyckas mot de uppställda mål som finns i varje ämne. Innan hösten (2008) fick man som 

lärare inte skriva ett omdöme som var betygsliknande men självklart finns det en skillnad 

mellan hur man skriver ett betyg och ett skriftligt omdöme.  

 

I Skolverkets skrift att skriva skriftliga omdömen (2008) beskrivs skillnaden på följande sätt,   

 

Betyg är en formaliserad och standardiserad information till en elev och förälder i 

ett nationellt system. Nationella kursplaner anger mål och vilka kunskaper 

eleverna ska utveckla. Betygskriterierna beskriver och preciserar de 

kunskapskvaliteter som gäller för respektive betyg. Betygssättning är till sin 
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karaktär summativ, d.v.s. en avslutad verksamhet värderas i efterhand. 

Betygssättning är myndighetsutövning med krav på dokumentation, insyn och 

likabehandling (s.3). 

 

För att utvecklingssamtalet ska bli så lyckat som möjligt är det viktigt att som lärare vara 

tydlig och öppen samt fokusera sig på att det är kunskapsbiten hos eleven som ska prioriteras 

och lyftas fram. Granath (2008) visar i sin avhandling Milda Makter! Utvecklingssamtal och 

loggböcker som disciplineringstekniker att många lärare ofta använder sig av en slags 

närhetsmetodik, en intimisering i utvecklingssamtalet. Till exempel istället för att vara tydlig 

och säga ”jag tycker att du ska…” så säger läraren istället ”tycker inte du att det känns som 

om… ” Hon tar även upp frågan om genus, att pojkar ofta blir berömda för att de pratar högt 

och mycket medan flickor ofta blir tillsagda att de pratar för mycket. Hon menar vidare att 

utvecklingssamtalet minst av allt handlar om kunskap. Granath (2008) har studerat att om det 

handlar om kunskap är det oftast elevens attityd till kunskapen inte vad eleven egentligen kan. 

 

Granath (2008) tar upp ett antal punkter som hon anser är viktiga för att samtalet kan bli så 

lyckat som möjligt. Hon poängterar att läraren ska vara tydlig och öppen under 

utvecklingssamtalet. Är det så att eleven inte uppnår målen i ett specifikt ämne och riskerar 

att bli underkänd så ska man som lärare vara ärlig och tala om detta så att vårdnadshavare och 

elev har förstått vad man har talat om. Fokus i utvecklingssamtalet ska ligga på elevens 

kunskap eller brist på kunskap. Att som lärare ha med sig tankar om genus under 

utvecklingssamtalet är viktigt, med tanke på att flickor och pojkar är olika Svaleryd (2007) 

talar i Genuspedagogik om att ”förankringen av normer och förväntningar på de två könen 

sker till stor del kollektivt när barn delar en vardagstillvaro, exempelvis skolan”(15). Hon 

menar vidare att forskningen visar att den vardagliga verksamheten såsom skolan ofta består 

av två delar pojkar och flickor. I samtal har det visat sig att många pedagoger ofta använder 

sig av ett mjukare tonfall mot flickor. Granath (2008) skriver även om att lärare inte får vara 

konflikträdda oavsett vilket perspektiv läraren befinner sig i. Hon menar att det är bättre att 

man tar itu med problemet direkt och uppstår en konflikt så får läraren inte backa ur, utan stå 

på sig.  

 

Hon avslutar sin lista med punkter över ett lyckat utvecklingssamtal med att skriva om att 

man som lärare eller mentor ska ta med lite humor in i samtalet.  

 

3 Metod 

 
I det här avsnittet kommer jag att redogöra på vilket sätt jag skaffat mig information och 

kunskap om ämnet samt vilka metoder jag valt att använda mig av. En metod är enligt Stukát 

(2005) ett ”tillvägagångssätt för att få svar på syftet och frågeställningarna” (s.123).  Jag 

kommer i följande avsnitt att redogöra för vilken metod jag har valt att använda mig av samt 

motivera valet och beskriva förberedelser, genomförande och bearbetning.  

 

Metodval 

 

Den metod som passar mitt syfte bäst och som faller inom ramen för examensarbetet är att 

analysera vald litteratur samt att studera en redan gjord undersökning som får stå till grund för 

min studie. En nackdel med att göra en litteraturgranskning är enligt Backman (1998) att 

arbetet ”blir enbart en mer eller mindre ytlig inventering av litteratur” (s.68). Detta uppstår 

om man som författare inte granskar litteraturen utifrån annat än att svara på frågan ”Vad 

finns på området? eller Hur ser det ut?” (s.68). Det är omöjligt i en litteraturgranskning att 
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granska allt som finns skrivet inom ett valt område. Därför kommer jag i min analys att 

analysera och diskutera artiklarna som tar upp utvecklingssamtal. 

 

Jag har valt att inte använda mig av intervjuer. Detta hade kanske varit en bra metod, men jag 

tycker inte att den skulle vara rättvis eller ge tillräcklig utdelning eftersom det var så få som 

kunde tänka sig att ställa upp på att bli intervjuade. 

 

Beslutet grundar sig på att jag skickade en förfrågan till 25 elever och deras föräldrar i årskurs 

9 om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju angående utvecklingssamtal samt om de 

kunde tänka sig att jag fick sitta med under deras utvecklingssamtal. 

 

Jag talade även med två undervisande lärare i årskurs 9 och som även fungerade som 

mentorer i klassen. En mentor är en utsedd lärare som har hand om elevens utveckling samt 

håller kontakten med vårdnadshavare.  

 

Efter sista datum att lämna in svarsblanketten, fick jag ett resultat. Av 25 blanketter fick jag 

tillbaka 10, där 7 inte ville ställa upp. Orsaken till detta kan vara att det finns en rädsla, 

obehag, tidsbrist eller helt enkelt ett ointresse för undersökningen. Att svara på frågor som 

kanske upplevs som jobbiga eller känsliga när det gäller utvecklingssamtal. För att reda på 

hur verksamheten går till väga när det gäller former för att använda sig av utvecklingssamtalet 

hade jag behövt sitta med under ett antal utvecklingssamtal för att observera. På grund utav 

att jag märkte en viss skepsis över detta från vårdnadshavarnas och lärarnas håll valde jag bort 

även denna metod. På grund av tidsaspekten och det negativa mottagandet har jag valt att inte 

använda mig av ovan nämnda metoder.  

 

Val av litteratur 

 

Det här examensarbetet baseras på att jag har valt att granska relevant litteratur som belyser 

de områden som jag anser vara viktiga och som går att koppla till mitt syfte och mina 

frågeställningar. Jag kommer också att analysera tre artiklar. Den första heter, ”Jag vill inte ha 

utvecklingssamtal, jag vill kräkas”, den andra heter ”Mamma och pappa, har ni några frågor?” 

Och den tredje heter ”Gåtan Raffi – utvecklingssamtal som drama”. De första två baserar sig 

på avhandlingar skrivna av Lindh och Lindh-Munther (2005) och Granath (2008), den tredje 

är ett reportage från Kvisthamraskolan skriven av Mimmi Palm. Artiklarna kommer ur 

Pedagogiska Magasinet nr 3 (2007) med tema Utvecklande samtal som tar upp synen på 

utvecklingssamtalet utifrån elev, vårdnadshavare och lärare. 

 

Backman (1998) talar om att ”vi skaffar oss genom litteraturgranskning en bakgrund och en 

överblick av vad man vet inom ett givet problemfält” (s.66). För att få kunskap om mitt ämne 

och vad tidigare och nutida litteratur och forskning säger om ämnet har jag gjort en 

litteraturstudie. Inledningsvis har jag läst tre böcker som tar upp ämnet utvecklingssamtal 

Arfwedson & Arfwedson (2002), Buckhöj-Lago (2000), Ellmin och Josefsson (1995) 

Strandberg (2008) och Strandberg (2006). Jag har valt dessa eftersom de tar upp ämnet 

utvecklingssamtal och undersöker vem samtalet är utvecklande för. De granskar även om 

utvecklingssamtalet står i förhållande till vad skolverkets riktlinjer säger. Jag har valt litteratur 

och avhandlingar som handlar om utvecklingssamtalet och valt bort den litteratur och de 

avhandlingar som handlar om samtalspedagogik och vilka former man bör följa för ett lyckat 

samtal eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka utvecklingssamtalet utifrån elev, lärare 

och förälders syn samt vem som gynnas bäst av att ha ett utvecklingssamtal. 
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Jag har även studerat dokument från Skolverket samt skriftlig information utgiven av 

Myndigheten för Skolutveckling. Där har jag hittat flera intressanta dokument, artiklar, och 

litteratur som handlar om vem utvecklingssamtalet är utvecklande för. Att använda Skolverket 

som en viktig källa kändes självklart eftersom det är de som står för olika styrdokument och 

riktlinjer för vad som gäller vid utvecklingssamtal. Den litteratur som jag valt ut har jag 

noggrant läst och studerat. Därefter har jag tagit ut text som är relevant för min uppsats och 

som jag anser belyser mitt ämne och uppfyller svar på mina frågor angående 

utvecklingssamtalet. 

 

4 Styrdokument för utvecklingssamtal 
 

För att utvecklingssamtalet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att behandla elevens 

utveckling som helhet, det är även av vikt att läraren är insatt i vad de nationella 

styrdokument säger om utvecklingssamtalets innehåll, vilka riktlinjer som bör följas och vad 

syftet är. 

 

Skollagen 

 

I 2 § kap 1 står det att ”utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i 

samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor 

och samhällsmedlemmar” 

 

Grundskoleförordningen 

 
I den svenska Grundskoleförordningen står det i 2 § 7 kap att ”läraren skall fortlöpande 

informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en gång varje 

termin skalla läraren, eleven och elevens vårdnadshavare samtala om hur elevens 

kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas” 

 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmen 

 

Enligt (Lpo94) skall skolan vara ”ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och 

utveckling. Arbetet måst därför ske i samarbete med hemmen (s.5). I (Lpo94) fortsätter 

skolverket att poängtera vikten av att skolan utvecklas så att uppställda mål kan nås. (Lpo94) 

säger att ett sådant arbete måste ”ske i aktivt samspel med skolans personal och eleverna i 

nära kontakt med såväl hemmen som det omgivande samhället” (s.7). Lärarens uppgift enligt 

(Lpo94) är att följa vissa riktlinjer som ”att samverka med och fortlöpande informera 

föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling och hålla sig informera 

om den enskilde elevens personliga situation och därvid iaktta respekt för elevens integritet” 

(s.14) vidare säger (Lpo94) vad gäller lärarens riktlinjer att följa för bedömning och betyg att: 

 

Läraren skall genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och 

sociala utveckling utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs 

kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen 

samt informera rektorn (s. 16). 
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Omdöme 

 

Ett omdöme är ett skriftligt dokument som beskriver elevens kunskaper i nuläget samt om 

eleven nått målen i ämnet. Dessa omdömen ska skrivas in i elevens individuella 

utvecklingsplan och ges i samband med utvecklingssamtalet. I början av juni 2008 beslutade 

regeringen att införa skriftliga omdömen för alla elever i grundskolan med start höstterminen 

2008. Att skriva ett omdöme kan i vissa fall vara svårt, som lärare måste man tänka på vad 

som ska vara med samt på vilket sätt man uttrycker sig på skriftligt. Enligt Skolverkets 

allmänna råd (2008) ska omdömet utformas så att ”eleven och vårdnadshavaren får tydlig 

information om elevens kunskaper i relation till nationella målen och lyfta fram elevens 

utvecklingsmöjligheter i syfte att stimulera fortsatt lärande” (s.14). Elevens personliga och 

sociala utveckling ska inte finnas med i ett omdöme som gäller måluppfyllelse i ett ämne, 

utan då är det upp till rektor att besluta om skolan ska lämna omdömen om elevens personliga 

och sociala utveckling.  

 

När lärare skriver omdömen får läraren enligt skollagen absolut inte kränka eleven genom att 

skriva nedsättande saker som till exempel ”du borde tänka mer på kemiska formler än att 

färga året” (autentiska omdömen från skola x) eller som det stod i ett annat omdöme till en 

elev som har diagnos dyslektiker ”du borde läsa mer”. Omdömet ska vara skrivet på ett sätt 

att både eleven och vårdnadshavaren förstår innebörden. I Skolverkets Allmänna råd och 

kommentarer (2008) står det att de skriftliga omdömena även ska ”ge en tydlig signal om 

eleven riskerar att inte nå de mål som ska ha uppnåtts i slutet av tredje, femte och nionde 

skolåret” (s.14). Det är viktigt att poängtera att omdömet ska innehålla information om vad 

eleven kan och vad eleven kan utveckla framåt. Det är rektor som bestämmer om omdömet 

ska vara betygsliknande. Enligt Skolverkets nya bestämmelser får omdömet vara 

betygsliknande men de Allmänna råd och kommentarer (2008) som finns hos Skolverket 

lyfter fram skillnaden mellan betygsliknande omdömen och betyg. De skiljer sig på flera 

punkter. Skillnaden beskrivs i Skolverkets att skriva skriftliga omdömen (2008),   

 

Betyg är en formaliserad och standardiserad information till elev och föräldrar i 

ett nationellt system. Nationella kursplaner anger mål och vilka kunskaper 

eleverna ska utveckla. Betygskriterierna beskriver och preciserar de 

kunskapskvaliteter som gäller för respektive betyg. (s.3).  

 

Individuell utvecklingsplan (IUP) 

 

En individuell utvecklingsplan så kallad (IUP) är ett skriftligt dokument som ska både blicka 

bakåt och titta framåt. Enligt Skolverkets allmänna råd (2008) ska den ”dels innehålla 

skriftliga omdömen som beskriver elevens kunskapsutveckling i alla ämnen som eleven har 

fått undervisning i, dels en framåtsyftande planering och beskrivning av hur elevens fortsatta 

utveckling ska stödjas och stimuleras” (s.14). Vad elev, vårdnadshavare och lärare kommer 

överens om ska dokumenteras i den individuella utvecklingsplanen. Strandberg (2008) skriver 

om en individuell utvecklingsplan. Han tar upp att den individuella utvecklingsplanen är 

”först och främst en social aktivitet – inte ett dokument” (s.15). Med det menas att eleven, 

läraren och vårdnadshavaren har ett levande dokument framför sig som man diskuterar 

utifrån. Det kan innehålla ”lärandets framsteg och bekymmer” (s.15). Att ha en individuell 

utvecklingsplan är viktigt eftersom elev, vårdnadshavare och lärare tillsammans fokuserar på 

att nå ytterligare ett steg i skolan, att man utvecklas framåt. Enligt Skolverkets allmänna råd 

(2008) ska den individuella utvecklingsplanens del som blickar framåt beskriva vad skolan 

ska göra i undervisningen samt vad eleven och vårdnadshavarna kan göra för att eleven ska 
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kunna utvecklas så långt som möjligt inom ramen för de nationella målen. Enligt Skolverkets 

kursplaner och betygskriterier i grundskolan (2000) är målet, 

 

Att sträva mot den inriktning undervisningen skall ha när det gäller att utveckla 

elevernas kunskaper. De tydliggör därmed de kunskapskvaliteter som är 

väsentliga i ämnet. Dessa mål utgör det främsta underlaget för planeringen i 

undervisningen och sätter inte någon gräns för elevens kunskapsutveckling.  (s.1) 

 

Strandberg (2006) tar upp att den individuella utvecklingsplanen är en metod som finns för att 

hjälpa barn att ta ett steg framåt. Strandberg (2006) talar i en intervju som handlar om den 

individuella utvecklingsplanen gjord av Skolverket att det finns ett antal byggstenar för att 

kvalitetssäkra den individuella utvecklingsplanen, bland annat beskriver han Coach aktivitet 

som tar upp frågor som, hur elev och mentor möts, när och var möts dem. Tango-på-tre-

aktivitet tar upp att utvecklingssamtalet och mötet med föräldrarna är en tango för tre, och att 

utvecklingssamtalet är ett samarbetsforum för utveckling. 

 

Den individuella utvecklingsplanen är ett viktigt verktyg i skolans värld där lärarens tilltro 

grundar sig på att eleven alltid kan utvecklas lite till. Vad mentor säger under diskussionen vid 

en individuell utvecklingsplan kan vara avgörande för elevens utveckling framåt. Strandberg 

(2008) skriver att elevens motivation ökar när hon eller han får höra sin mentor säga, ”Det här 

är inte helt lätt, men jag har varit med om det här många gånger och det brukar lösa sig” 

(s.21). Eller ”Jag hör att du säger att du inte kan, vad bra då ska jag lära dig” (s.21). Om 

läraren skulle uttrycka sig på ett nedlåtande eller kränkande sätt så skulle naturligtvis elevens 

motivation för att lära sig något eller ta ett steg till att gå ner till noll. 

 

Åtgärdsprogram 

 
Om en elev inte når målen i ett ämne och behöver särskilt stöd är det skolans skyldighet att 

upprätta ett åtgärdsprogram. Ett åtgärdsprogram är ett dokument som skrivs enligt 

Skolverkets allmänna råd (2008) om ”utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, ska 

rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas” (s.18). I åtgärdsprogrammet ska det stå vilket 

stöd eleven behöver samt hur stödet ska se ut och vilka som är ansvariga för vad. Som 

vårdnadshavare och elev har man rätt att vara med och tala om vad man själv tycker är viktigt 

och vad som behövs. 

 

5 Analys och diskussion av utvecklingssamtal 

 
I Pedagogiska Magasinet nr 3 (2007) handla om tema Utvecklande samtal som ligger till 

grund för min undersökning. Jag kommer att närmare analysera tre artiklar som tar ämnet 

utvecklingssamtal ur elevperspektiv i temat. Den första artikeln heter ”Jag vill inte ha 

utvecklingssamtal, jag vill kräkas” och är elevers svar om hur ett utvecklingssamtal kan 

upplevas. I artikeln får läsaren ta del av elevers tankar och känslor inför och efter 

utvecklingssamtalet. 

 

En elevstudie  

 

Forskarna Lindh och Lindh-Munther har skrivit en avhandling som tar upp 

utvecklingssamtalet. I artikeln ”Jag vill inte ha utvecklingssamtal, jag vill kräkas” berättar 

Lindh och Lindh-Munther om sitt forskningsprojekt och mödosamma arbete med att få 

tillstånd från elever, vårdnadshavare och lärare. Till slut gav det resultat. Lindh och Lindh-
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Munther fick tillstånd från 25 elever och deras respektive lärare och föräldrar i årskurs 6 att 

spela in utvecklingssamtalet på video samt genomföra intervjuer i samband med samtalet. 

Enligt forskarna var det svårt att få elever att gå med på att bli inspelade på video. Det visade 

sig att de som till slut gick med på att bli inspelade på video inte utgjorde en rättvis 

representation eftersom ”flertalet av dem hörde till de bästa i sin klass vad gäller 

skolprestationer”(s.41).  

 

Eftersom endast 25 elever kunde tänka sig att bli inspelade på video framställdes även en 

enkät som även den riktade sig till årskurs 6.  

 

Denna avhandling blev starten till en enkätundersökning som riktade sig till ett större urval 

elever i årskurs 6. 245 elever svarade på enkäten som tog upp ämnet. Hur är det att vara elev 

och ha utvecklingssamtal? Alla elever har i artikeln fingerade namn. 

 

I Granath (2008) står det i intervjuerna att eleverna beskriver att de känner sig utsatta och 

personligt träffade av bedömningarna. Lindh och Lindh-Munther hävdar att elevernas 

upplevelser står i bjärt kontrast till uppdraget som det formuleras i grundskoleförordningen, 

nämligen hur eleven bäst ska stödjas för att nå målen. 

 

I Lindh och Lindh-Munthers avhandling som beskrivs i artikeln finns ett antal frågor som 

eleverna fick svara på. I den första uppgiften ville Lindh och Lindh-Munther ta reda på hur 

eleverna uppfattar utvecklingssamtal. Eleverna fick kryssa för högst tre ord som beskrev 

utvecklingssamtalet. En tredjedel av eleverna kryssade för svarsalternativet ”intressant” lika 

många kryssade för ”spännande” en fjärdedel kryssade för ”obehagligt” en femtedel 

”onödigt” och en sjättedel ”meningslöst” (s.41). Dessa svar pekade på att ca 40 procent av de 

som svarat på enkäten upplevde att utvecklingssamtalet var obehagligt på något sätt. En elev 

upplevde att man innan samtalet är spänd och att man ”försöker se glad ut” (s.41), vilket 

oftast resulterar i att man får huvudvärk efteråt. Att så många upplever utvecklingssamtalet 

obehagligt är en indikation på att de elever som svarat på enkäten upplevde att deras lärare 

som håller i utvecklingssamtal fokuserar på fel saker. Eller så tyder det på att man som lärare 

inte har förstått syftet med utvecklingssamtalet. 

 

På frågan om Det som var dåligt med utvecklingssamtalet var… har ett femtiotal elever svarat 

”långtråkigt, tjatigt, tröttsamt” (s.41). Vissa har även påtalat i intervjuer efteråt att de tyckt att 

utvecklingssamtalet ”handlat om fel saker” (s.41) t.ex. ”sånt man skäms för” (s.41). Dessa 

svar antyder att den personliga integriteten kan kännas hotad. I Lpo94 (1994) står det att 

läraren skall ”hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och därvid 

iaktta respekt för elevens integritet” (s.16). Eleverna anser att detta kan innebära att eleven 

känner oro inför samtalet och att det för läraren är av yttersta vikt att tänka på vad det är som 

läraren tar upp på utvecklingssamtalet. Andra svar som kom fram var att man som elev 

”känner sig stressad och orolig om läraren ska säga något dåligt om en” (s.41).  

 

Eller att man som elev är orolig över att läraren ska berätta saker som eleven inte vill att 

föräldrarna ska få reda på. Strandberg (2008) skriver att ”när utvecklingssamtalen mellan hem 

och skola är ett samarbetsforum och inte en klagomålshantering blir detta forum ytterligare en 

pusselbit i ett träningsläger som präglas av lärande interaktioner” (s.100). I ett sådant här läge 

kan man tänka sig att man som elev känner sig underordnad eftersom samtalet inte handlar 

om verksamheten eller måluppfyllelse. 
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På frågan Varför har man utvecklingssamtal tror du? Fick Lindh och Lindh-Munther fram 

svaret att man som elev fick information om något eller ”hur det går i skolan” (s.41). Vilket 

ytterligare indikerar att eleven inte är klar över utvecklingssamtalets syfte eller innehåll. På 

frågan Vad som var bra med utvecklingssamtalet? Var att man som elev fick information om 

hur det gick i skolan ”en lägesbestämning av deras kunskaper” (s.41). Ska man som lärare 

tala om kunskaper är det viktigt att vara förberedd före samtalet. Strandberg (2008) säger att 

”du förbereder dig genom att fördjupa dig i några av de kursplanemål som 

du/arbetslaget/skolan vill uppmärksamma” (s.81). 

 

På frågan Vilka pratade mest under utvecklingssamtalet? svarade en tredjedel av eleverna att 

det var läraren som pratade mest under utvecklingssamtalet, endast två elever svarade att de 

talade ”mest i sina respektive utvecklingssamtal” (s.42). En elev svarade att ”jag sitter och 

tittar ner. Jag tycker att det är tråkigt. Det är mest dom som pratar” (s.42). Eleven i det här 

fallet har uppenbart tolkat att utvecklingssamtalet är till för läraren och vårdnadshavaren och 

att hans egna ord inte är så viktiga. Detta talar emot att utvecklingssamtalet ska vara 

jämbördigt. Strandberg (2008) tar upp ordlådor som ett intressant verktyg han påpekar att 

”ord är till stor hjälp vid tänkandet” och att ”ord banar väg, väcker upp och drar med sig 

elevens tankar på en vidare färd, i en vidare värld” (s.101) . Läraren kan i samtal där man vet 

med sig att eleven tar liten del i samtalet använda sig av lådor med ord i som kan var till hjälp 

att förklara hur man upplever eller känner inom t.ex. vissa kunskapsområden.  I Pedagogiska 

Magasinet nr 3 (2007) visar Lindh och Lindh-Munther på att de ”flesta utvecklingssamtal 

följer ett mönster där vuxna pratar mest och läraren ställer frågor som tycks ha inbyggda svar” 

(s.27). Enligt Buckhöj-Lago (2000) ska ”utvecklingssamtalet vara ett jämbördigt samtal” 

(s.53). Med det menas att läraren ska var på lika nivå som eleven i samtalet, man får som 

lärare inte inta en maktposition där man utspelar ett hot mot eleven eller vårdnadshavaren.   

 

I situationer där eleven inte kommer till tals kan man använda sig av frågor som leder till ett 

samtal. Buckhöj-Lago (2000) talar om processinriktade frågor som man kan använda sig av 

för att stimulera eleven till att tänka vidare, exempel på frågor är ”Hur tänker du? Berätta hur 

du? Hur känner du när? På vilket sätt skulle du?” (s.137). Dessa frågor skulle kunna vara ett 

hjälpmedel i utvecklingssamtalet för att göra utvecklingssamtalet till ett jämbördigt samtal. 

 

I Lindh och Lindh-Munthers forskningsprojekt som handlar om hur det är att vara elev och ha 

utvecklingssamtal talar forskarna även om styrdokumentens vikt. Syftet med 

utvecklingssamtalet står i kontrast till elevernas svar och egna berättelser. Hos endast en 

fjärdedel av eleverna som svarade på enkäten kunde man få fram information om att 

utvecklingssamtalet ska vara framåtsyftande. Enligt eleverna som deltog i projektet var 

bedömning den huvudsakliga uppgiften i ett utvecklingssamtal. Svar som ”jag var duktig” 

eller ”jag var bra i så många ämnen” (s.42) säger egentligen ingenting om hur man som elev 

låg till kunskapsmässigt i ämnena. En del elever uppfattade sin roll i skolan som positiv när 

man upplevde att utvecklingssamtalet gav mindre skäll än vid förra utvecklingssamtalet. En 

elev uttryckte sig ”jag fick inte en massa skäll” (s.42).  

 

Bedömningen har en central roll för eleven. Eleven uppfattar att man under samtalet får 

antingen skäll eller beröm, dessvärre har eleven inte uppfattat hur han eller hon ligger till 

kunskapsmässigt i förhållande till kunskapsmålen. Buckhöj-Lago (2000) talar om att elever 

upplever det som ”pirrigt eller jobbigt att svara på alla frågor som ställs” (s.42) på 

utvecklingssamtalet. Flera elever påpekade problemet med att svara på frågor och 

kommunicera under samtalet. Oftast kom eleven på svaret vid hemkomst, och tyckte att det 

var de vuxna som talade mest under utvecklingssamtalet. De flesta elever sa ”de vuxna pratar 
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nog mest” (s.42). Detta pekar på att eleverna inte upplever att utvecklingssamtalet är 

jämbördigt eller att man som elev får ta del i utvecklingssamtalet. 

 

Elevledda samtal 

 

För att komma ifrån den vanliga proceduren som ett utvecklingssamtal består av har flera 

skolor börjat med elevledda samtal som har blivit alltmer populärt i skolans värld. Syftet 

med att eleverna leder samtalet är att komma ifrån nervositeten och rädslan inför vad 

samtalet ska handla om. Istället har eleven ordet och för samtalet framåt. I artikeln 

”Mamma och pappa, har ni några frågor?” Ur Pedagogiska Magasinet nr3 (2007) visar 

utvärderingar att alla på Kvisthamraskolan ”är nöjda med den nya modellen” (s.49). Både 

elever, föräldrar och lärare anser att samtalet är mycket mer positivt även fastän det tar 

längre tid.  

 

 

Enligt artikeln ”Mamma och pappa, har ni några frågor?” tycker lärarna att eleverna når 

målen bättre, vårdnadshavarna tycker att deras barn är mer aktiva under samtalet och 

eleverna själva tycker att de känner sig mindre nervösa inför samtalet. Trots att modellen 

kräver mycket förarbete upplevs den som ett bättre alternativ till det vanliga 

utvecklingssamtalet där läraren leder samtalet. 

 

I DN publicerat den 2009-04-15 med rubriken Utvecklingssamtal som leds av eleverna, 

lyckad satsning, har man på Fittjaskolan i år 6 gett eleverna uppdraget och ansvaret att leda 

sina egna utvecklingssamtal. Elever och lärare arbetar under fyra veckor i temaform där 

eleven skriver inbjudan till föräldrarna samt ger föräldrarna i uppgift att tala om vad de vill 

veta mer om. Eleverna får omdömen av sina lärare och skriver sedan själva ner vad de är 

bra på och vad de vill bli bättre på. På detta sätt undviker man som en elev uttryckte det att 

ett utvecklingssamtal innebar att man fick beröm eller skäll. Även på Kvisthamraskolan 

finns en tydlig nöjdsamhet hos både elever, vårdnadshavare och lärare med att ha elevledda 

samtal. I kommentarer till utvecklingssamtal från Skolverket står det att 

utvecklingssamtalet ska ”präglas av jämlika förhållanden” (s.50), vilket blir mer synligt 

med ett elevlett samtal. 

 

Med modellen elevledda utvecklingssamtal anser Susanne Johansson lärare på 

Kvisthamraskolan att samtalet är mer jämlikt och att på detta sätt hamnar inte eleven i 

underläge och eleven vet på förhand vad som ska tas upp. Enligt eleverna i artikeln är de 

nöjda med att få prata mer, de upplevde att de innan mest satt och lyssnade. Modellen visar 

exempel på hur ett utvecklingssamtal kan bli, där alla få komma till tals och där man 

fokuserar på att tala om verksamheten och hur man ligger till i förhållande till målen. 

Artikeln ”Mamma och pappa, har ni några frågor?” tar upp att det borde finnas ”mer dialog 

mellan lärare och elever om vad man egentligen ska lära sig i skolan” (s.50). För att en 

sådan dialog ska fungera är det viktigt att föräldrarna har mottagningsförmåga. Birgitta 

Högberg som sitter i undervisningsrådet på Skolverket menar att om elevledda samtal ska 

fungera måste skolan ”förse föräldrarna med information om vad eleverna ska kunna” 

(s.51). Vidare menar hon att elevledda samtal är lätt om föräldrarna har svensk bakgrund 

och är högutbildade, vilket inte alla är. Det sätter hög press på skolan att ge tydlig 

information om vilka kunskapsmålen är och hur verksamheten fungerar. 
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Utvecklingssamtalet som drama 

 

Kan utvecklingssamtalet bli ett maktspel där eleven upplever att läraren har makten och 

känner en rädsla inför samtalet?  

 

I artikeln ”Gåtan Raffi- utvecklingssamtal som drama” skildrar forskaren Granath 

utvecklingssamtalet som ett ”klassiskt komponerat drama” (s.28). Hon beskriver ett 

utvecklingssamtal i Pedagogiska Magasinet nr3 (2007) som ett maktspelsdrama, där de 

olika personerna har olika roller och där slutkontentan av samtalet blir att vårdnadshavaren 

endast har övertaget mot lärarna när denne nämner att man funderar på ett skolbyte. 

 

Hon menar i artikeln att många känsliga faktorer ska talas igenom under endast trettio 

minuter, vilket är normal tid för hur långt ett utvecklingssamtal normalt bör ta. Granath 

(2008) lyfter fram samtalets maktspel genom att använda sig av olika aktörer. I sin artikel 

som baseras på avhandlingen Milda Makter! Utvecklingssamtal och loggböcker som 

disciplineringstekniker (2008) talar Granath om att samtalet består av en ”protagonist, 

antagonist och hjälte” (s.58). Protagonisten är den som har huvudrollen. I Gåtan Raffi- 

utvecklingssamtal som drama är det Raffi som är protagonisten. Antagonisten är den onda 

kraften som kan bestå av flera personer. I det här fallet är det skolan som är antagonisten. 

Hjälten är lärarna, eftersom det inte vill Raffi något illa, de vill hjälpa Raffi framåt och 

utvecklas.  

 

I samtalet får mamma vara andre protagonist eftersom hon står på Raffis sida. Genom att 

beskåda samtalet utifrån ett drama ger det en ”interaktion som framstår som bitvis 

dramatisk, delikat och känslig” (s.58). Samtalet med Raffi börjar helt odramatiskt med 

frågan “Hur känner du dig när du kommer till skolan?” (s.58). Frågan kan uppfattas på 

många olika sätt antingen helt vanlig och oskyldig eller så förväntar den sig ett laddat svar 

som ser till att samtalet börjar med nervositet och spänning. Raffi svarar att allt är bra, men 

när läraren trycker på och undrar om det alltid är bra så svarar Raffi att ”nej inte alltid” 

(s.29). På så sätt använder läraren sin makt genom att pressa Raffi lite till och får på sätt ett 

mer ingående svar som läraren kan spinna vidare på. Frågan är om samtalet blir jämbördigt. 

Även fast Raffi har svarat att allt är bra fortsätter läraren att fråga. Det kommer då fram att 

det ”ibland kan vara tråkigt i skolan” eller ”lite sådär” (s.30). Alltid, sådär eller ibland blir 

ord som läraren hakar upp sig på. Lärarna fortsätter samtalet utifrån dessa ord. Vad betyder 

det att det är ”alltid, sådär eller ibland”. Under Raffis utvecklingssamtal talar lärarna inte 

om Raffi har uppnått målen i alla ämnen eller inte. Lärarna vill gärna fokusera på det 

sociala.  

 

Till exempel tar lärarna upp att Raffi inte är så pigg och att han är slarvig, det talas inte om 

kunskapsmålen. 

 

En annan faktor som lärarna använder sig av är att det ställer ledande frågor till exempel 

”Vi lyckas inte motivera honom tillräckligt. Stämmer det Raffi? Läraren repeterar ”stämmer 

det som jag säger? (s.31) Ett annat exempel är vid samtalets slut när en av lärarna säger 

”egentligen vill du ju plugga” (35). I det här fallet är det lärarna som blir rösten för vad 

Raffi tycker. I själva verket har vi ingen aning om vad Raffi egentligen tycker eftersom 

hans delaktighet i utvecklingssamtalet är mycket liten, han svarar mest med ”Hm, nja, ja 

och nej” Detta utvecklingssamtal upplevs som splittrat och det är mest de vuxna som 

samtalar. Även fast Raffi sitter med under utvecklingssamtalet talas de en del över hans 

huvud, vilket får honom att framstå som mindre viktig.  
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En annan viktig aspekt i utvecklingssamtalet med Raffi är att när mamman hotar med att 

byta skola, så vänder lärarna riktning i utvecklingssamtalet. 

 

De vågar inte riktigt stå fast vid vad de sa vid utvecklingssamtalets början om att de 

upplevde Raffi som lat, omotiverad och uppkäftig. Utan vid utvecklingssamtalets slut så är 

Raffi en ny person han är enligt Granath ”en kille som är sugen på utmaningar och som 

egentligen vill bli bäst” (s.35). Detta är ett bra exempel över hur ett utvecklingssamtal kan 

gå till som ett drama. När jag läser detta upplever jag att samtalet redan till en början var 

laddat, lärarna talade inte rakt ut, utan lärarna försökte ta i ett problem som egentligen inte 

fanns. Hade lärarna istället fokuserat på kunskapsmålen och den individuella 

utvecklingsplanen hade de säkert nått Raffi på helt annat sätt och Raffi hade kanske även 

förstått syftet med utvecklingssamtalet. 

 

6 Avslutande diskussion  

 
Jag tror att de flesta lärare anser att utvecklingssamtalet är ett tillfälle där man kan 

utvärdera och följa upp hur eleven når kunskapsmålen i olika ämnen samt elevens sociala 

utveckling. För en lärare är det oerhört viktigt att tänka på vad och hur man uttrycker sig 

skriftligt till föräldrarna till exempel i ett omdöme. Det är lätt att kränka en elev eller 

förolämpa en förälder genom att uttrycka sig på fel sätt. På en skola är det viktigt att 

samtalen följer samma mönster, det gör att eleven känner sig trygg och vet hur samtalet 

kommer att gå till. I Buckhöj-Lago, (2000) beskrivs hur lärare talar om svårigheten att i ett 

samtal komma fram till att eleven behöver resursstöd, men att det tyvärr är brist på resurser. 

Lärarna talar även om bristen i skrivna omdömen, det måste finnas en gemensam struktur 

över hur de ska skrivas. Jag anser att det är viktigt att alla lärare är överens om hur det ska 

skrivas och att lärare följer styrdokumentens riktlinjer för vad som gäller vid skrivande av 

skriftliga omdömen. Jag anser vidare att omdömen som är oklara kan ge fel information. 

Det kan även vara svårt för en lärare att förklara vad en annan lärare menar när läraren som 

håller i samtalet inte ens själv förstår vad som är bra eller vad som eleven behöver bättra sig 

i.  

 

Min uppfattning är att många lärare anser att elevansvaret borde öka med stigande ålder, till 

exempel att eleven får ett större ansvar att leda och vara med och bestämma vad som ska 

tas upp under utvecklingssamtalet. Skolan har ett viktigt arbete framför sig när det gäller 

utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplaner, omdömen och åtgärdsprogram. 

Kunskapen ibland lärare måste bli bättre. Kommuner måste satsa mer på 

kompetensutveckling när det gäller vad de nationella styrdokumenten säger samt vilka 

riktlinjer man som lärare måste följa.  

 

Jag tror inte att man efter lärarutbildningen är klar med hur ett utvecklingssamtal ska gå till, 

jag upplever att lärarutbildningen borde satsa mer på samtalsteknik och 

kommunikationsstrategier för att nyblivna lärare ska få en bättre bas att stå på när det gäller 

utvecklingssamtal.  

 

Enligt artiklarna tycker många yngre elever att det är pirrigt med samtal och upplever att 

det är lättare att tala om sina ämneskunskaper än sina sociala förmågor. I Buckhöj-Lago 

(2000) talar eleverna om att det oftast är de vuxna som talar och att det oftast är mamma 

eller pappa som svarar på frågorna. Eleverna uppskattade på samma sätt som föräldrarna att 

man redan före samtalet fyllde i och skrev ner det som man ville ta upp under 
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utvecklingssamtalet. I Pedagogiska Magasinet nr3 (2007) framkom det i artikeln ”Jag vill 

inte ha utvecklingssamtal, jag vill kräkas!”, att nästan 40 procent som besvarat en enkät i en 

undersökning gjord av och Lindh och Lindh-Munther har obehagliga känslor inför sitt 

utvecklingssamtal. Eleverna berättar att de får spänningshuvudvärk, blir nervösa och att de 

ofta börjar gråta efteråt. Hur vanligt det är framgår inte i artiklen. Elever är utsatta under 

sitt samtal och många tycker att det är svårt att styra över de som sägs under samtalet, och 

ibland upplever de att de inte får komma till tals alls eller ta upp det de ville. Som elev är 

man även nervös inför vilka frågor fröken ska fråga. En del tyckte även att det var jobbigt 

eller pinsamt att visa upp sina föräldrar inför läraren eller vad föräldrarna skulle fråga. 

 

I detta examensarbete kom det fram att hos endast en fjärdedel av eleverna kunde man få 

fram information om att utvecklingssamtalet ska vara framåtsyftande, detta var utifrån 

elevernas uppfattning. Det känns oroande med tanke på att styrdokumenten säger att skolan 

skall skapa de bästa förutsättningar för elevers utveckling framåt. Det blir svårt om eleven 

själv inte vet vad syftet med utvecklingssamtalet är. 

 

Min uppfattning är att vårdnadshavare vill känna sig delaktiga i sina barns skolgång, och de 

flesta vill hellre att läraren talar om hur det är än att läraren lindar in saker som har hänt 

eller inte talar om hur kunskapsdelen ser ut. Vidare tror jag att vårdnadshavare upplever att 

de är mer delaktiga i skolan och får mer information från skolan ju yngre deras barn är. Jag 

tror att många vårdnadshavare upplever att kommunikationen med skolan avtar ju äldre 

eleven blir. Jag är övertygad om att många av vårdnadshavarna ställer sig kritiska till att det 

är så. Enligt artiklarna blev de flesta vårdnadshavarna mer positivt inställda till 

utvecklingssamtalet om det själva fick möjlighet att påverka samtalet genom att få 

bestämma tid och tala om innan vad de ville ta upp under samtalet. Även val av plats var ett 

delikat ämne för föräldrarna, många föräldrar tyckte att skolans klassrum var en obekväm 

miljö att träffas i och såg hellre att man träffades i ett annat rum. En del skolor erbjuder 

samtal i hemmet om föräldrarna och eleven vill. Det finns mycket lite skrivet om vad just 

föräldrar förväntar sig av ett utvecklingssamtal, många gånger blir samtalet inte rättvist 

genom landet beroende på att lärare är olika förberedda inför utvecklingssamtalet. Läraren 

är även den personen som bjuder in till utvecklingssamtalet, jag tror att det är viktigt med 

en trevlig inbjudan och jag tycker att alla lärare bör följa samma mall. Buckhöj–Lago 

(2000) tar upp att en del lärare skickar hem en trevlig inbjudan medan andra skickar hem en 

handskriven lapp.  

 

I Pedagogiska Magasinet nr 3 (2007) diskuterar Johan Hofendahl varför lärare alltid frågar 

det man redan vet. Han menar att frågor ställs på olika sätt av lärare en del är vägledande 

och en del neutrala. Om läraren till exempel frågar eleven eller hur? Blir oftast svaret det 

som läraren vill höra eller redan vet. 

 

Min litteraturinventering visar klart, trots att den är liten att både vårdnadshavare och lärare 

tycker att utvecklingssamtalet är viktigt. Däremot upplever många elever att de blev 

nervösa inför utvecklingssamtalet. De tänker mycket på vad läraren kommer att ta upp. Jag 

förstår att både elever och vårdnadshavare upplevde det positivt att redan innan samtalet få 

vara med och bestämma vad man ville ta upp. Jag tror att en elev som redan vet vad läraren 

kommer att ta upp under utvecklingssamtalet känner sig mer avslappnad och på så sätt 

medverka i samtalet bättre. Genom att man får påverka samtalets innehåll får dessutom 

både eleven och vårdnadshavaren mer tid på sig att tala under samtalet. 
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Eleverna och föräldrarna ser denna form som positiv och jag är själv övertygad om att fler 

elever kommer att känna sig delaktiga och trygga om de själva får vara med och utforma 

sitt samtal. Genom att få detta ansvar växer även elevens självförtroende och hela 

utvecklingssamtalet blir ett meningsfullt möte där alla parter får rätt att delta. 

 

Slutsats 

 

Denna litteraturstudie i examensarbetet visar brister i hur utvecklingssamtalet går till och 

att elever upplever utvecklingssamtalet som obehagligt och känner sig nervösa inför 

utvecklingssamtalet. Orsak till detta är att de inte är insatta i syftet med 

utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kände att elevledda samtal passade dem bättre och 

eleverna själva kände att de fick tala mer istället för att bara lyssna på de vuxna. Genom 

min litteraturstudie har jag fått en bredare och förnyad kunskap om utvecklingssamtal. Jag 

känner mig berikad med kunskap och tryggare i vad utvecklingssamtalets syfte är.  

 

Jag har även fått en inblick i hur elever, vårdnadshavare och lärare tänker när det gäller 

utvecklingssamtal och vem utvecklingssamtalet egentligen gynnar mest och bäst. 

 

Förslag på vidare forskning 

 

Vidare forskning skulle kunna göras tillsammans med vårdnadshavare eftersom det inte 

finns så mycket dokumenterat. Intressant vore om man i en undersökning följde ett antal 

elever och vårdnadshavare från årskurs 0 till 9 och filmade deras utvecklingssamtal samt 

tog del av deras omdömen och IUP. Ett annat intressant område att forska vidare på är att 

undersöka hur omdömen på skolorna skrivs och vilket mall man följer om det finns en 

specifik mall eller om man följer skolverkets riktlinjer.  
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