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Sammanfattning 

Med denna studie avsåg jag att utifrån fokus på den enskilda elevens utveckling och 
lärande undersöka hur elever, föräldrar och pedagoger i förhållande till varandra 
upplever utvecklingssamtalets innehåll och genomförande. Med hjälp av studiens 
frågeställningar har jag sökt få en bild av vad de olika grupperna beskriver om faserna 
inför, under och efter utvecklingssamtal, vilka förväntningar respektive farhågor som 
uttrycks om utvecklingssamtalets innehåll och genomförande och slutligen vad elever, 
föräldrar och pedagoger beskriver att de själva kan göra samt önskar att andra ska göra 
för att uppfylla uttryckta förväntningar.  

Undersökningsgruppen baserades på elever i årskurs sex och sju samt deras föräldrar 
och pedagoger på två grundskolor i Stockholmsområdet. I studien har en kombination 
av kvantitativ och kvalitativ metod använts. Datainsamlingen har gjorts genom en 
enkätundersökning samt fyra intervjuer i fokusgrupper. Enkätresultatet är baserat på 
svar från 51 elever, 47 föräldrar samt 20 pedagoger och i fokusgruppintervjuerna deltog 
totalt 14 personer.  

Studiens resultat visar att ett utvecklingssamtal ska tillfredsställa skiftande behov utifrån 
såväl elevens, förälderns som pedagogens perspektiv. Föräldrarna är den grupp som 
mest ser fram emot ett utvecklingssamtal. Resultatet visar också att samtalets innehåll 
och genomförande i huvudsak infriar föräldrarnas förväntningar. I gruppernas uttalade 
förväntningar kan urskiljas att ett utvecklingssamtal ska ge information av värderande 
och företrädesvis positiv karaktär. Ambitionen att försöka förstå respektive perspektiv 
och att föra en öppen och ärlig dialog anser grupperna gemensamt vara både nödvändig 
och självklar. Resultatet visar även att gruppen elever uttrycker önskemål om ökad 
delaktighet och att samtalets genomförande ska präglas av engagemang som resulterar i 
delat ansvar för elevens skolgång.  

Samtliga grupper uttrycker viljan att under ett utvecklingssamtal finna gemensamma 
lösningar för att skapa motivation i arbetet med mål och handlingar för elevens 
utveckling och lärande. Dock visar resultatet att den enskilda elevens behov, intressen 
och förmågor inte beaktas i den utsträckning som förväntas. För att samtalet ska 
upplevas meningsfullt och framåtsyftande samt att föreslagna mål och handlingar ska 



 

 

uppfattas begripliga och hanterbara betonar grupperna och särskilt gruppen elever 
vikten av att samtalet genomförs med fokus på elevens individuella behov. 

En slutsats som kan dras utifrån studiens resultat är att deltagarna kommer till ett 
utvecklingssamtal med delvis skilda och i hög grad outtalade förväntningar på samtalets 
innehåll och genomförande. En trolig förklaring till detta är att ett gemensamt syfte inte 
förankrats i förväg och att deltagarna inte heller under samtalet tydliggör sina 
förväntningar för att uppnå en ömsesidig förståelse för dess syfte och ramar. 
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Inledning 

Skolans uppdrag är att främja lärande. Utifrån grundläggande värden som vilar på 
demokratisk grund har skolan bland annat till uppgift att låta varje enskild elev finna sin 
unika egenart för att därigenom kunna delta i samhällslivet med sina kunskaper. I 
läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet  
(Lpo 94) framhålls vikten av att hem och skola har det gemensamma uppdraget att 
stödja elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling. Därtill ska eleven enligt de 
demokratiska principerna ha möjlighet att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig. 
Ett forum för möte och samarbete mellan elev, föräldrar och lärare är utvecklings-
samtalet. 

I utvecklingssamtalen behandlas elevens utveckling som helhet. Här läggs grunden för det för 

lärare – elev – föräldrar gemensamma inflytandet på och ansvaret för elevens skolgång. Här 

diskuteras elevens resultat, förutsättningar och möjligheter till utveckling som en grund för 

fortsatt planering. Här läggs också grunden för en gemensam förståelse för skolans 

kunskapsuppgift och från vilka utgångspunkter som bedömning och betygssättning sker. 

(Adelswärd, Evaldsson och Reimers, 1997, s. 9) 

Det verkar dock finnas en oklarhet kring syftet med utvecklingssamtal. En analys som 
Gunnel Lindh och Agneta Lindh-Munther (2007) beskriver i artikeln Utvecklingssamtal 
pågår visar att syftet med utvecklingssamtal i skolan verkar underförstått och tydliggörs 
inte för föräldrar och elever. Om utvecklingssamtal mellan arbetsledare och arbetstagare 
skriver Anders Engquist (1999, s. 98) att det är ”knappast någon hemlighet att många 
går som katten kring het gröt inför dessa samtal”. Lika ofta som samtalen är uppskattade 
är de också något som många som känner sig osäkra inför. En av alla orsaker till den 
kluvna känslan kan enligt Engquist vara att många varken vet riktigt vad utvecklings-
samtalet kommer att innehålla eller hur det kommer att sluta.  

”Jag brukar svara när de frågar”, säger en elev. ”Jag vill inte ha utvecklingssamtal, jag 
vill kräkas!”, säger en annan. Citaten är hämtade ur Pedagogiska magasinet 
septembernummer (2007) där forskare skriver att det utvecklande samtalet i olika 
verkligheter är långt ifrån öppet och jämlikt såsom utvecklingssamtal är tänkt att vara 
(ex. Lindh och Lindh-Munther, 2007). Enligt Gunilla Granath (i Pm, 3/07) kan ett 
utvecklingssamtal liknas vid ”ett klassiskt komponerat drama” med en redan från början 
inskriven upplösning där ”den elev som går utanför ramen måste korrigeras” (s. 29). 

Johan Hofvendahl (2006) inleder sin avhandling Riskabla samtal – en analys av 
potentiella faror i skolans kvarts- och utvecklingssamtal med en serie uttrycksfulla 
siffror för att belysa omfattningen av vad han kallar ”Sveriges vanligaste institutionella 
samtal”: 

Momentet genomförs ca. 2,6 miljoner gånger om året till en kostnad av ungefär 1,5 miljarder 

kronor. Momentet är ett samtal som i total omfattning årligen involverar minst 5,5 miljoner 

svenskar och som sammanlagt uppgår till den tid som det skulle ta att högläsa Svenska Bibeln, 

1917 års översättning, ungefär 24 300 gånger, utan uppehåll. För en skola av genomsnittlig 

storlek, runt 200 elever, går det åt 13½ arbetsveckor att genomföra dessa samtal, förutsatt att 
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man genomför sex samtal per dag och att inget samtal överskrider 40 minuter, all eventuell 

förberedelse och uppföljning ej inräknad (Hofvendahl, 2006, s. 3). 

Utifrån ovanstående beskrivning ser jag som en utmaning att, med fokus på den 
enskilda elevens utveckling och lärande undersöka hur en liten del av de 5, 5 miljoner 
elever, föräldrar och lärare som är involverade i samtal i skolan, upplever utvecklings-
samtalets innehåll och genomförande i förhållande till varandra.  

I uppsatsen benämns läraren som pedagog. Jag har valt denna beteckning för att betona 
det pedagogiska ledarskap som läraren utövar i samtalssituationen inom ramen för 
utvecklingssamtal. Kerstin Hägg och Svea Maria Kuoppa (1997) beskriver att lärarens 
kommunikativa roll i utvecklingssamtalet inte är att undervisa och berätta hur det är och 
hur den bästa problemlösningen ser ut. Snarare betonas rollen som samtalsledare för att 
ge eleverna möjlighet att själva påverka sin utveckling och komma fram till hur de vill 
göra samt ta ansvar för sina beslut. I avsnitt som berör litteratur och forskning använder 
jag benämningen lärare då detta är den vedertagna beskrivningen av yrkesrollen.  

Bakgrund 

Specialpedagogiska perspektiv 

Som medlem i förenta nationerna, FN, har Sveriges skolväsende formats utifrån gemen-
samt antagna och vägledande samt i vissa fall lagstadgande styrdokument. Unescos 
Salamancadeklaration (1994) belyser grundtanken att åstadkomma ”skolor för alla” som 
respekterar olikheter, stödjer inlärning och tillgodoser individuella behov. Under senare 
år har skolan i Sverige utvecklats mot en gemensam ”skola för alla” och i skollagen slås 
det fast att ”i utbildningen skall tas hänsyn till elever i behov av särskilt stöd”  
(Lag 1999:886. SFS 1985:110).  

I samband med utmaningen att främja utvecklingen mot en ”skola för alla” är det, enligt 
Magnus Tideman och Jerry Rosenqvist (2004), viktigt att betänka hur man kan 
stimulera processer som medverkar till att alla elever betraktas som resurser. Det finns 
en motsägelse i perspektivet, när specialpedagogiken i sin strävan att skapa tolerans för 
människors olikheter samtidigt ska minimera avvikelser. Att hantera både motverkande 
och accepterande insatser blir ett dilemma.  

Allteftersom jag har lärt mig mer om specialpedagogiska perspektiv med utgångspunkt i 
de beteendevetenskapliga, medicinska/biologiska, samhällsvetenskapliga och 
filosofisk/etiska forskningsfälten har jag kunnat se samband mellan dessa och skolans 
praktiska arbete. Särskilt tydligt framträder hur de stridande kunskapskulturerna i 
respektive fält, en del enligt Mats Mattsson (2006) med utgångspunkt från akademi och 
forskning och andra ur beprövade erfarenheter, riskerar att kollidera utifrån olika 
förhållningssätt och föreställningar om samspelet mellan utveckling, lärande och 
individuella behov. I rapporten Vad är värdefull specialpedagogisk kunskap? 
problematiserar Mattsson att ”akademi och fält framstår som skilda världar” (s.65). 

Enligt lärarutbildningen i Stockholm bör specialpedagogiskt arbetet bedrivas på flera nivåer: 

individinriktat, grupporienterat, organisationsinriktat och på samhällsnivå. Den special-

pedagogiska praktiken tycks domineras av ett individ- och problemorienterat arbetssätt. /…/  
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På Lärarhögskolan framhålls den nya rollen som specialpedagog med ett utvidgat uppdrag. I 

praktiken uppskattas den gamla typen av speciallärare som arbetar direkt med särskilda barn 

(Mattsson, 2006, s. IV). 

Anledningen till att jag intresserar mig för skolans utvecklingssamtal hänger samman 
med min utbildning och mitt arbete som specialpedagog i vilka jag har kommit i kontakt 
med många olika förhållningssätt. Jag upplever att samtal om utveckling många gånger 
fokuserar på elevens förmågor utifrån ett individperspektiv som i sin tur för elever med 
särskilda behov resulterar i åtgärdsprogram med övervägande behandlande åtgärder 
såsom Britta Wingård (2007) skriver i artikeln Åtgärdsprogram – för vems skull?. 
Enligt Wingård som refererar till flera statliga styrdokument ska åtgärdsprogram vara 
ett pedagogiskt verktyg som utifrån förebyggande och/eller skolutvecklande insatser 
beskriver elevens behov av stöd i olika inlärningssituationer. Med den definitionen kan 
åtgärdsprogram, enligt min mening, ses som ett led i en individuell utvecklingsplan för 
att främja utveckling och lärande och därmed också rymmas inom ramen för syftet med 
utvecklingssamtal. Enligt Bengt Persson (2002) med hänvisning till en diskussion i 
departementsskrivelsen Elevens framgång – skolans ansvar finns det anledning att driva 
en utveckling mot ”möjligheten att ersätta åtgärdsprogram för vissa elever med 
individuella utvecklingsplaner för alla elever” (s. 35). Skälet till detta är bland annat att 
ett upprättande av individuella utvecklingsplaner med syfte att förhindra att problem 
uppstår samt att stimulera utveckling och lärande är en proaktiv verksamhet. Till 
skillnad från upprättande av åtgärdsprogram som sker i en problemidentifierande och 
reaktiv verksamhet. 

Ann Ahlberg (2001) talar om behovet att inta ett helhetsperspektiv i samband med en 
strävan att skapa en god lärandemiljö för alla i samspel med andra. Det vill säga att se 
olikheter utifrån alla vinklar för att fortlöpande försöka undanröja hinder för lärande och 
delaktighet. Detta har likheter med hur integrationens ursprungliga målsättning beskrivs 
av Ingemar Emanuelsson (2004), det vill säga att uppnå en ”gemenskap där alla har sin 
naturliga tillhörighet och medansvar för att forma helheten” (s. 105). Olikheter ska 
betraktas som en tillgång för det gemensammas bästa istället för att ses som orsaker till 
problem och svårigheter. Utgångspunkten är allas lika värde med rätt till hel och full 
delaktighet. 

I skolan precis som samhället i stort uppstår konstant möten mellan olika förmågor och 
skiftande behov och frågan är hur dessa kan tillvaratas och tillgodoses på bästa möjliga 
sätt under ett utvecklingssamtal? Jag har valt att låta mina intryck silas genom ett 
förhållningssätt som Siv Fischbein och Olle Österberg (2003) beskriver såsom att barn 
är olika när de kommer till skolan och med en bibehållen originalitet tillsammans med 
respekt för andras individualitet bör de även få vara olika när de slutar.  

Framtidens utveckling och lärande 

Inspiration till undersökningsområdet i den här studien kom utav de olika dimensioner 
och skiftande perspektiv om framtidens skola som Kairos Future AB (2007) 
presenterade i en rapport under våren. I samarbete med Myndigheten för skolutveckling 
har Kairos Future AB initierat och genomfört en studie med syfte att undersöka hur 
skolans intressenter ser på skolans uppgift, utmaningar och framtid. 
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En slutsats som framställs är att framtidens skola kommer att skapas i kampen mellan 
två synsätt som gemensamt präglas av tolkningar och värderingar av världen i stort samt 
av ”kunskap kontra färdigheter respektive individnytta kontra samhällsnytta”(s. 7). 
Endast de grupper som har dubbla perspektiv, de som lever både i och utanför skolan, 
dvs. elever och föräldrar kommer att kunna överbrygga klyftan mellan dessa synsätt 
enligt Kairos Future AB. Tillsammans med det övergripande målet att ”förmedla 
grundläggande kunskaper /…/ och att skapa självständigt tänkande, problemlösande och 
samarbetande vuxna” tillägger de att den stora utmaningen inför framtiden ligger i att 
knyta skolan närmare världen utanför (Kairos Future AB, 2007, s. 20).  

Det är på vägen över bron, inte vid dess fäste, som paradoxerna möts och dialogen börjar 

 (Siv Arb i Fortbildningsförlaget, 2007, s. 24). 

I likhet med redovisat studieresultat skriver Ingrid Carlgren och Ference Marton (2003) 
att skolan av i morgon måste förändras och i motsats till tidigare erbjuda variation och 
karakteriseras av differentiering. Den traditionella skolan som kännetecknats av 
samhällets krav att forma lydiga, plikttrogna och arbetsamma medborgare baserat på 
kunskaper om rätt och fel överensstämmer inte längre med den förändringsbenägna 
världen. I samband med morgondagens lärande behöver eleverna rustas för socialisering 
med det variationsrika samhället enligt Carlgren och Marton som vidare formulerar: 

Genom att bli medveten om att saker och ting kan förstås på många olika sätt och om att vissa 

sätt är mer effektiva i vissa situationer och för vissa syften blir det lättare att anamma andra 

synsätt. Genom insikter om alternativen öppnas medvetandet för variationer. /…/   

För att kunna förstå hur andra förstår måste vi definitionsmässigt se saker på de andras villkor. 

Vi måste respektera deras sätt att erfara världen precis som vi förväntar oss av dem att visa 

respekt för vårt sätt att se den (s.229). 

Perspektiv på undersökningsområdet 

Vid föreläsningar till lärare brukar Lena Buckhöj-Lago (2000) ställa frågan ”Varför 
utvecklingssamtal?”. Till en början möts frågan ofta av förvånade reaktioner men efter 
en stunds samtal framstår svaret trots allt inte lika självklart som de första reaktionerna 
vittnat om.  Enligt Buckhöj-Lago är det en högst relevant fråga, eftersom både det 
omedvetna eller medvetna svaret kommer att styra innehållet i samtalet. Hon lägger 
därför i likhet med flera författare (ex. Ellmin och Josefsson, 1995; Ellmin, 2006; 
Zetterström, 2006; Öhlmér, 2006) stor vikt vid behovet av ett medvetet förhållningssätt 
till utvecklingssamtal för att det ska uppnå dess syfte. Roger Ellmin och Lennart 
Josefsson (1995) formulerar att det krävs såväl en ”yttre tydlighet” från skolan som en 
”inre tydlighet” hos varje enskild lärare (s. 9). 

Buckhöj-Lago (2001) framhåller även att det i huvudsak är den inställning som lärare 
har till dem som ingår i samtalet som avgör i vilken anda det kommer att äga rum. ”Man 
brukar säga att intresset för dem man samtalar med är viktigare än att säga de rätta 
sakerna” (s.63). En personlig reflektion som jag gör utifrån ovanstående är att 
medvetenhet om samtalets syfte och genomförande inte endast bör omfatta lärare utan 
även elever och föräldrar för att skapa de bästa förutsättningarna för delaktighet och ett 
motiverande samtal för samtliga.  
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Inger Öhlmér (2006) besvarar frågan ”varför utvecklingssamtal?” med ett ”enkelt” och 
ett ”riktigt” svar. Det enkla; för att styrdokumenten säger att så ska ske. Det riktiga; för 
att utvecklingssamtalen är nödvändiga i ett noggrant uppföljningsarbete av elevens 
utveckling. Enligt Öhlmér är utvecklingssamtalet: 

Ett instrument som kan bygga broar mellan hem och skola och öka möjligheterna till ett bra 

samarbete (s. 20). 

I en studie om utvecklingssamtal i förskolan skriver Ann-Marie Markström (2006) att 
utvecklingssamtal mellan människor som representerar allmänhet och institution ofta är 
förenade med föreställningar och förväntningar vilka bland annat grundar sig på 
människornas tidigare erfarenheter av utvecklingssamtal samt ålder, kön och etnicitet. 
Med tanke på att dessa föreställningar kan inverka på hur samtalen utfaller anser 
Markström och flera författare (ex. Lindh-Munther och Lindh, 2007; Granath, 2007; 
Hofvendahl, 2006) att studier av institutionella samtal är viktiga. Inte bara för att dessa 
studier kan bidra med kunskap om hur verksamheten ordnas utan också om vilka 
normer och värderingar som i samhället karaktäriserar verksamheten. 

Historik 

Från att skolan tidigare varit regelstyrd har den sedan mitten av 1900-talet genomgått en 
förändring till att idag vara en målstyrd verksamhet (Skolverket, 2001). I Samtal mellan 
hem och skola beskriver Viveka Adelswärd, Ann-Carita Evaldsson och Eva Reimers 
(1997) utvecklingen från kvartssamtal till utvecklingssamtal på ett illustrerande sätt i sin 
rubriksättning inom kapitlet Kvartssamtalets introduktion och förändring 1940-1995: 

1940 – 1950-tal. Från karaktär till utveckling – från moral till psykologi (s. 21). 

1960-talet. Den nya grundskolan – social fostran och personlighetsutveckling (s. 24). 

1970-talet. Samtalet – en ny form för bedömning och information (s. 25). 

1980-talet. Skolan som kulturförmedlare (s. 29). 

1990-talets början. Tillbaka till ruta ett – bildningen i centrum (s. 31). 

1990-talets slut. Utvecklingssamtalet (s. 33). 

Kvartsamtal, som organiserade samtal mellan skola och hem tidigare kallades, ersattes 
vid mitten av 1990-talet med benämningen utvecklingssamtal. Samtalets syfte ändrar i 
och med det fokus från att skolan ska redovisa information och bedömningar om hur det 
har gått för eleven till att vara ett gemensamt forum mellan skola och hem med 
målsättning att fokusera på elevens framtida möjligheter och utveckling (Ellmin och 
Josefsson, 1995; Pihlgren, 2007).  

Utvecklingssamtalens obligatoriska införande 1994 grundades delvis på de statliga 
styrdokumentens föreskrifter angående skolans skyldighet att informera hemmet om 
elevens kunskapsutveckling i grundskolan. Tillsammans med en förändrad syn på 
lärande och hur det sker låg också en demokratiseringsprocess till grund för införandet 
(Ellmin och Josefsson, 1995; Ellmin, 2006; Zetterström, 2006; Öhlmér, 2006).  

Styrdokument 

I grundskoleförordningens 7 kapitel 2 § återfinns bestämmelserna om utvecklingssamtal 
och individuella utvecklingsplaner. Där står att elever, föräldrar och vårdnadshavare 
minst två gånger per år ska ha samtal om ”hur elevens kunskapsutveckling och sociala 
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utveckling bäst kan stödjas”. En individuell framåtsyftande plan ska också upprättas 
över de aktiviteter som ska göras för att eleven ska utvecklas och nå målen inom ramen 
för läroplan och kursplan. 

I samband med debatten om skolans bedömningssystem i början av 2000-talet fick 
Skolverket i uppdrag av regeringen att producera skriftlig information om bakgrund och 
de bestämmelser som gäller. Följande står att läsa om det regelbundet återkommande 
utvecklingssamtalet: 

Utvecklingssamtalet utgår från skolans ansvar för elevens utveckling. Lärare, elev och föräldrar 

ska kunna tala öppet och i förtroende och samtalet ska leda till en ömsesidig, framåtblickande 

och långsiktig plan. Samtalet bör präglas av jämlikhet. 

Varje utvecklingssamtal ska vara väl förberett av både lärare, elev och föräldrar. Det ska ge 

tydliga besked om elevens studieresultat i förhållande till krav och mål i läroplan och 

kursplaner. Det ska också ge en tydlig bild av elevens sociala utveckling. Om en elev riskerar 

att inte bli godkänd i ett eller flera ämnen ska både elev och föräldrar få reda på det på ett så 

tidigt stadium som möjligt. 

Alla elever har rätt att få det stöd de behöver för att nå målen. Läraren ska arbeta för att stärka 

en elevs självförtroende och bild av sig själv genom att utgå från elevens förmågor och starka 

sidor. Erfarenheterna visar också att ett utvecklat samarbete mellan skola och föräldrar är 

nödvändigt både för framgångsrika studier, social utveckling och för att skolan ska kunna 

förebygga att elever slås ut. Man kan se det så att utvecklingssamtalet är en del av lärandet 

(Skolverket, 2001, s. 3). 

För att skapa ytterligare förutsättningar för att främja utveckling och lärande infördes i 
januari 2006 nya bestämmelser i grundskoleförordningen om individuella utvecklings-
planer (IUP) för alla elever på grundskolan. I Den individuella utvecklingsplanen. 
Allmänna råd och kommentarer betonar Skolverket (2005) att planen ska utgöra ett 
aktivt verktyg i elevens lärandeprocess och den ska tas fram i samverkan mellan elev, 
föräldrar och lärare. Innehållet i den individuella utvecklingsplanen beskrivs på följande 
sätt: 

Det är viktigt att den framåtsyftande individuella utvecklingsplanen konkret beskriver vilka 

insatser som ska göras av skolan och vilka insatser som eleven och vårdnadshavaren kan göra 

för att eleven ska ha framgång i skolarbetet och att planen: 

- utgår från elevens förmågor, intressen och starka sidor, 

- uttrycker positiva förväntningar på eleven, 

- grundar sig på den uppföljning och utvärdering av elevens kunskapsmässiga och sociala 

utveckling i relation till läroplanens och kursplanernas mål som skolan gjort inför 

utvecklingssamtalet, 

- innehåller mål för vad eleven ska uppnå på kort och på lång sikt, 

- innehåller eventuella överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare, 

- utformas så att den inte innehåller uppgifter som är integritetskänsliga (s. 14). 

I kommentarerna betonar Skolverket att utvecklingsplanen ska vara en vägledning för 
eleven i sitt fortsatta arbete så att det blir ”meningsfullt, begripligt och hanterbart”. 
Förväntningarna på eleven ska stimulera till en positiv utveckling. Mål och handlingar 
ska formuleras så att elevens självbild och tillit till sig själv stärks. 
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte 
Det övergripande syftet med studien är att utifrån fokus på den enskilda elevens 
utveckling och lärande undersöka hur elever, föräldrar och pedagoger i förhållande till 
varandra upplever utvecklingssamtalets innehåll och genomförande. 

Frågeställningar 

• Vilka erfarenheter inför, under och efter ett utvecklingssamtal ger elever, 
föräldrar respektive pedagoger uttryck åt? 

• Vilka förväntningar respektive farhågor uttrycks om utvecklingssamtalets 
innehåll och genomförande? 

• Vad beskriver elever, föräldrar och pedagoger att de själva kan göra samt önskar 
att andra ska göra för att uppfylla uttryckta förväntningar? 

Litteratur 

I detta avsnitt redovisas några teoretiska perspektiv med fokus på utvecklingssamtal, 
dess innehåll och genomförande samt elevens utveckling och lärande. En avslutande del 
behandlar tidigare studier som genomförts om utvecklingssamtal.  

Samtal … om utveckling 

Utifrån att föreliggande studie ska undersöka hur elever, föräldrar och pedagoger i 
förhållande till varandra upplever utvecklingssamtalets innehåll och genomförande finns 
det anledning att belysa samtal som mötesform mellan människor. Olga Dysthe (2003) 
beskriver med hänvisning till Säljö, Riesbeck och Wyndhamn att inom ramen för samtal 
kan vi som människor dela ord, tankar, reaktioner och erfarenheter med varandra. 
Samtalet ses som en social konstruktion där yttre villkor och förutsättningar har 
avgörande betydelse för hur samtalet utformas. Vidare kan samtalet ses som en 
interaktiv process som är skapad av kontext, men som också skapar en delvis ny 
kontext. Om samtalets möjligheter skriver Ellmin och Josefsson (1995) följande: 

Ordet är människans viktigaste redskap. Med ord kan vi skapa kontakt, formulera oss, göra oss 

förstådda, dela erfarenheter och glädjeämnen, bli delaktiga och lösa svårigheter och problem. 

Samtalet som instrument är både i privata och professionella sammanhang ett kraftfullt 

instrument (s. 24). 

I sammanhanget kan det vara relevant med en medvetenhet om att de medverkande 
kommer till samtalet med föreställningar baserade på värderingar utifrån olika 
verkligheter som i sin tur påverkar hur de uttrycker sig (Engquist, 1996). En 
föreställning kan handla om social ställning i samhället. En annan föreställning kan utgå 
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från genus. Tilläggas kan att detta också påverkar barnets inlärning. Conell (2003) 
skriver att barn och unga lär sig ”genuskompetens” genom sin omgivning och vad som 
händer i den. 

Unga lär sig att hantera genusordningen. De lär sig att anta en viss genusidentitet och utföra 

vissa genusprestationer (s.109). 

Barnen växer upp och lär sig vilken genusideologi som råder och vad som tillhör det 
maskulina samt det feminina i vuxenvärlden. Om detta skriver Conell (2003) att barnen 
”kanske inte delar den, men de kan aldrig glömma bort den” (s. 113).  

Utvecklingssamtal i skolan kan betecknas som ett institutionellt värderingssamtal enligt 
Adelswärd, Evaldsson och Reimers (1997) med hänvisning till en definition av Linell 
(1990) beskriver vad som kännetecknar institutionella samtal: 

- specifik aktivitet med ett i förväg bestämt syfte (det finns någon slags bestämd 

dagordning, och sammanträffandet är inte slumpmässigt eller planlöst), 

- rutiniserade sätt att realisera syftet (eller syftena), 

- klara (komplementära och icke-symmetriska) roller (normalt expert-, lekman) medskilda 

rättigheter och skyldigheter knutna till sig, 

- ena parten, experten, har ofta sin samtalsroll som en del av sin yrkesutövning, 

- aktivitetstypen är socialt erkänd och har ofta någon slags benämning eller beskrivning i 

vardagsspråket (s. 14). 

Inom ramen för utvecklingssamtal ska deltagarna utbyta information, etablera kontakt 
och gemensamt komma fram till mål och handlingar för utveckling och lärande. I mötet 
kan det också uppstå det som Adelswärd, Evaldsson och Reimers (1997) betecknar ett 
värderingssamtal med hänvisning till att deltagarna värderar ”egna eller andras 
handlingar eller personer”. Eleven är i fokus samt bedöms och värderas av både 
föräldrar och lärare men också lärare och föräldrar bedöms och värderas av varandra.  

I kontrast till värderingssamtalet står dialogen som samtalsform. Dialogen definieras 
som en process för att skapa mening utifrån grekiskans dia som betyder ”genom” och 
logos som betyder ”ord” eller ”mening”. Enligt William Isaacs (1999) har dialogen tre 
kännetecken; jämbördighet, empatiskt lyssnande och ”beredskap att synliggöra de 
antaganden som ligger bakom uppfattningar och avsikter”. Kärnan i dialogen är inte att 
tala utan att lyssna, både till vad andra säger men också till sig själv och sina egna 
reaktioner. Dialogens huvudprinciper är att lyssna och därmed utvinna ett aktivt 
deltagande. Lyssnar man tillsammans lär man sig att ta hänsyn till det egna perspektivet 
och hur det förhåller sig till andras perspektiv. Nästa princip utgår från respekt för sig 
själv och för andra och därmed medverka i ett större sammanhang än oss själva. Den 
tredje principen innebär att avvakta med sin uppfattning för att utvinna ökad 
uppmärksamhet. Avvaktar man i grupp lyfter man gemensamt upp ämnen som berör 
alla för gemensam reflektion. Fjärde och sista principen i dialogen bygger på att ”tala 
oförställt”, det vill säga utifrån sin egen sanning, och därmed delta i gestaltning i en 
större process när en gemensam berättelse utvecklas. 

Lindh och Lindh-Munther (2005) har i sin forskning om utvecklingssamtal i skolan 
funnit att utvecklingssamtalens dialogiska karaktär uppskattas av elever och föräldrar. 

Man känner sig mer delaktig i dessa samtal än vid andra informationsinsatser (s. 5). 
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Om vikten att lyssna för att förstå hur den enskilda eleven upplever sin egen situation 
skriver Leif Askland och Svein Ole Sataøen (2003).  

Att lyssna innebär att man försöker förstå hur saker hänger samman i barnets upplevelse och 

hur världen ser ut genom detta barns ögon (s. 291) 

För att lyssna fullt ut krävs det att vuxna avsätter tid, gör sig tillgängliga och visar att 
barnets berättelse är prioriterad framför andra åtaganden. I lyssnandet bör man också 
vara i kontakt med sina egna känslor, något som vuxna ofta har tränats att inte göra. När 
lärare ska lyssna till en elev är det en fördel att känna till hur dennes förälder tänker. 
Utvecklingssamtalet kan vara en möjlighet för överföring av kunskap från förälder till 
lärare för att skapa en förståelse för hur barnet tänker genom att läraren får ta del av 
föräldrarnas syn på barnet och uppfostran (Askland och Sataøen, 2003).  

Enligt Hägg och Kuoppa (1997, s. 89) är läraren ”den som definierar samtals-
situationen” när samtal förs i skolmiljö mellan elev, föräldrar och lärare. Det är därför 
viktigt att läraren informerar elever och föräldrar om ramarna för samtalet, bland annat 
vad samtalet ska leda till och hur lång tid samtalet kommer att ta. Som samtalsledare 
ska läraren också fördela uppmärksamheten mellan både elev och föräldrar. 

Det är mycket lätt att ”misshandla” en part utan att vara medveten om det genom att ta ställning 

för någondera av parterna. Har eleven flera vuxna mot sig kan det vara svårt för honom/henne 

att göra sin mening hörd (s. 89). 

När elever, föräldrar och lärare träffas för att genomföra utvecklingssamtal uppstår en 
gruppkonstellation, ofta med tre eller fyra deltagare. Lars Svedberg (2007) beskriver 
gruppen som ”en mötesplats mellan en inre och en yttre verklighet” (s. 72). För att 
belysa gruppers dynamik presenterar han en modell över det samspel som uppstår 
mellan människor i grupp. Två personer i grupp bildar en dyad och tre personer bildar 
en triad, men egentligen bildar en dyad ingen grupp enligt Svedberg då ingen indirekt 
relation förekommer. Övergången mellan en dyad till triad skapar en mer komplex 
samvaro. Ett utvecklingssamtal i skolan kan beskrivas i termer av att bilda en triad. Tre 
personer i en grupp bildar en speciell dynamik. Svedberg refererar till Caplow (1968) 
som menar att: 

Den mest utmärkande egenskapen i en triad är dess tendens att splittras så att två bildar en 

koalition mot den tredje /…/ denna uppdelning har med status och makt att göra (s.98).  

Inskrivet i grundskoleförordningen finns krav på utvecklingssamtal. Lindh och Lindh-
Munther (2005) definierar utvecklingssamtalet som fenomen inom skolan på följande 
sätt: 

Tydligt är att utvecklingssamtalet är ett särskilt sorts samtal. Det ingår i en skoltradition som 

bygger på att elever bedöms och betygssätts. Det utgör också ett utsnitt av en skolpraktik som 

genomsyras av bedömning (s.3). 

De menar vidare att det finns en dubbelhet i instruktionen för utvecklingssamtal när det 
ska innehålla såväl vägledning inför framtiden, som bedömning av genomförda 
prestationer. De har också funnit olika dilemman som uppstår inom ramen för 
utvecklingssamtal och refererar till Adelswärd med flera som har identifierat tre 
dilemman: 
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Det första dilemmat gäller samtalstypen och lärarens uppgift att balansera mellan sociala och 

informativa aspekter. /…/ ett andra dilemma rör elevens dubbla roll som samtalsämne och 

samtalsdeltagare och det tredje gäller fördelningen av talrummet, det vill säga vem som lyssnar 

och vem som pratar (Lindh och Lindh-Munther, 2005, s. 7).  

Elevens utveckling och lärande 

Bara om jag har en vision kan jag längta efter att se den förverkligad –  

och det kan ge mig god styrfart i livet (Hägg och Kuoppa, 1997, s. 80). 

Askland och Sataøen (2003) menar att varje individ har en medfödd vilja att lära. 
Utvecklingssamtalet är tänkt att fungera som ett redskap för att stimulera utveckling och 
lärande genom att utgå från elevens egna förutsättningar och motiv att vilja lära. 

Utveckling 

I Fischbein och Österberg (2003) återfinns följande citat från Martin Buber som får 
inleda detta avsnitt: 

I vårt erfarenhetsfientliga samhälle talar vi ofta om teorier – ej om erfarenheter, om kartan – ej 

om verkligheten (s. 209). 

Med målet att öka förståelsen av vad som påverkar utveckling och lärande är Aaron 
Antonovskys (2005) begrepp och teori om KASAM – Känsla Av Sammanhang en 
viktig källa. Med denna förklarar han utvecklingsmöjligheter och livskraft utifrån tre 
faktorer; begriplighet som bland annat innebär att förstå, ha kunskaper och se samband, 
hanterbarhet som är att konkret kunna handskas med en situation och meningsskapande 
som står för att kunna se sig själv i ett större sammanhang. Det optimala är balans 
mellan alla tre faktorer för att erhålla de bästa utvecklingsmöjligheterna.     

Olika handlingar föregås av drivkrafter och utifrån handlingsteorin refererar Otto 
Granberg (2004) till Jerome Bruners klassificering av olika motiv som påverkar viljan 
att lära och utvecklas såsom; kompetensmotivet, ömsesidighetsmotivet och nyfikenhets-
motivet. Dessa bygger på teorin att all undervisning måste utgå från individens egna 
förutsättningar och vilja att lära. Kompetensmotivet utgår från individens vilja att ”visa 
sig själv och andra att man kan saker” (s. 51). Ömsesidighet står för viljan att i samspel 
med andra arbeta mot gemensamma mål. För att förklara nyfikenhetsmotivet refererar 
Granberg till Åke Jerkendal som menar att varje enskild individ måste få inflytande 
över sin egen utvecklingsprocess om lärandet ska upplevas som en egen belöning.  

Eleven och elevens utveckling ska vara i fokus i ett utvecklingssamtal i skolan. Hägg 
och Kuoppa (1997) menar dock att det kan i bland vara svårt att utifrån elevens egen 
beskrivning veta vad som är utvecklande på lång sikt eller fånga det som vid det 
aktuella samtalstillfället kan påverka elevens utveckling. Något som kan påverka 
samtalets resultat är att det kan vara svårt för eleven att tala om det som är ”obehagligt 
eller negativt i nusituationen” (s. 81). Det som inte uttalas under ett samtal kan vara just 
det som är viktigast för elevens långsiktiga utveckling.  

I grundskoleförordningens 7 kapitel 2 § står det att en individuell framåtsyftande plan 
ska upprättas inom ramen för utvecklingssamtalet som beskriver de aktiviteter som ska 
göras för att eleven ska utvecklas och nå målen inom ramen för läroplan och kursplan. 
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Siv Fischbein har utvecklat en pedagogisk samspelsmodell som beskriver samspelet 
mellan utbildningsmål och elevförutsättningar. I modellen beskrivs bland annat faktorer 
som har betydelse för hur eleven ”agerar i undervisningssituationer” och ”hur de blir 
bemötta i skolan”. Faktorer som nämns är bakgrund, såsom social status, uppväxtmiljö 
och etnisk, kulturell bakgrund samt individrelaterade faktorer såsom kön, umgänge, 
intressen och fritidsaktiviteter. Den påverkan som utbildningsmål, skolans verksamhet 
och lärarens undervisning har samspelar hela tiden med elevförutsättningarna i 
undervisningsprocessen (Fischbein och Österberg, 2003). Samspelet mellan dessa 
resulterar alltid i ett utfall, såsom kunskaps- och social utveckling hos eleven. Utfallet 
ska i sin tur ställas mot verksamhetens mål och både planerade och oplanerade 
förändringar måste analyseras. Tre forskare, Lewin samt Emanuelsson och Fischbein, 
har studerat detta och kommit fram till: 

Alla betonar ”systemets” betydelse. Det som sker i en grupp beror inte bara på gruppens 

sammansättning och ledarens agerande, men det är också uppenbart att ledarskapet är 

avgörande för det klimat som skapas i gruppen och därmed för möjligheter till lärande och 

optimal utveckling. Utbildning och undervisning är dock också en samhällsföreteelse och är 

beroende av beslut på samhällsnivå men också av vad som prioriteras på regional/kommunal 

och skolnivå. Avgörande är toleransen för ”avvikelser” och skolsystemets förmåga att hantera 

variation (Fischbein och Österberg, 2003, s.184).    

Lärande 

I Dysthe (2003) återfinns följande citat från Shepard som får inleda detta avsnitt: 

Tänk om lärandet inte är linjärt och tänk om vi inte lär oss genom att lägga den ena enkla biten 

till den andra? /…/ Tänk om lärande mer liknar en bild som gradvis blir skarpare fokuserad 

allteftersom eleven ser samband, inte stimulus-responssamband utan förbindelser och 

relationer mellan idéer? /…/ Vi vet att lärande kräver omorganisering och omstrukturering 

allteftersom man lär nytt, och därför behöver vi mer organiska föreställningar om 

inlärningsprocessen (s. 36). 

Dysthe (2003) skriver om lärande i samspel med andra. I detta sammanhang refererar 
hon till vissa sociologer som menar att ”vad barn lär sig i skolan är att gå i skolan” 
(s.149). Utifrån skolans egen kultur lär sig barnen de koder som gäller på just deras 
skola vilket bland annat innefattar hur man ska uppträda och svara, vilka rutiner som är 
viktiga att följa, hur man ska klä sig. Den rådande kulturen på skolan leder till att barn 
känner sig inkluderade om man förstår kodsystemet. Dysthe refererar till Edwards 
(1988) och Hundeide (1999) som menar att detta lika gärna kan skapa ett utanförskap 
som innebär att ”man slutar som förlorare i skolan” (s.149).  

Dysthe (2003) refererar till Wenger som menar att lärande utgår från ”vad för slags 
identitet den lärande utvecklar och vilken person han eller hon önska att vara” (s. 328). 
Enligt sociokulturell teori skapas lärande genom samverkan med andra men det skapas 
också i en individuell mental process som är beroende av att individen tar eget ansvar 
för sitt lärande. För att stimulera elevens lärande bör läraren därför enligt Dysthe skapa 
en inlärningskultur som balanserar mellan ett sociokulturellt perspektiv med orientering 
mot samverkan med andra och det individorienterade perspektivet med kognitiv 
inriktning.    
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Roger Säljö (2005) beskriver olika frågeställningar för att närma sig en definition av 
lärande enligt en sociokulturell eller kulturhistorisk tradition. Dessa handlar om hur 
människor får de erfarenheter som behövs i ett samhälle och hur hon lär sig använda 
erfarenheterna. Han ställer också frågan om hur insikter och kunskaper lever vidare i ett 
samhälle. Säljö menar att det centrala för lärande inte bara rör den enskilda individen 
utan också handlar om samhällsaktiviteter samt samspel mellan individer, kollektiv och 
teknik. 

Utmaningen är att hitta lärandets karaktär och förstå de händelser och sammanhang där 

individer och kollektiv ändrar sina sätt att hantera sin omvärld och att förstå den, de situationer 

där de transformerar både sig själva och sin omvärld (s.20-21). 

Grunden för lärande är samspelet mellan individ och sammanhang, enligt miljö-
pedagogiken som bygger på konstruktivism och social konstruktion. Granberg (2004) 
har sammanfattat miljöpedagogiken genom fyra kännetecken: 

- Individen konstruerar själv sin kunskap och sina föreställningar om världen. Information kan 

överföras men inte kunskap. 

- Konstruerandet av kunskap är en ständigt pågående process, vilket innebär att kunskapen 

är föränderlig. 

- Lärandet är alltid kopplat till kontexten, i vilken individen samtidigt ingår. 

- I lärprocessen, som är handlingsinriktad, använder individen kunskap som verktyg. 

Individen använder teorier och begrepp för att lösa uppgifter och problem (s. 89). 

Konstruktivismen som härstammar från Piagets forskning och som fått stort genomslag 
i svenska skolan, fångar lärandet utifrån ett individperspektiv. Utgångspunkten är att 
”Ingen kan lära någon annan något. Eleverna måste lära själva.” (Carlgren och Marton, 
2003, s. 127). Den innebär att kunskap inte kan överföras då individen själv konstruerar 
sin kunskap och föreställningar om världen. Enligt Carlgren och Marton är inriktningen 
positiv utifrån att elevens aktiva roll betonas, medan det negativa är att lärarnas 
möjlighet att bidra till lärande är begränsad. 

Utifrån vilken värdegrund skolsystemet präglas av beskriver Fischbein och Österberg 
(2003) att människan i ett historiskt perspektiv sökt gruppgemenskap och att vi i dagens 
samhälle blivit alltmer individualistiska i vårt levnadssätt. De beskriver att det finns en 
risk i att uppmuntra unga att vara alltför ”självgående och aktiva” då man på detta sätt 
kan ”försumma vikten av det gemensamma, att vi är beroende av varandra” (s. 185). 

Monika Vinterek (2003) beskriver att individualisering i ett skolsammanhang beskrivs i 
termer om att möta den enskilde elevens behov och kan omfatta många parametrar:  

/…/ innehåll, omfång, nivå, material, arbetstempo, metod och hur elevernas arbete ska 

värderas. Individualisering kan också röra val och anpassning av studiemiljö och frågor om 

vilket eller vilken grad av ansvar som ska åvila den enskilde eleven (s. 10).  

De senaste decennierna har skolan försökt att anpassa verksamheten för att möta den 
enskilda elevens behov, men utvecklingen har också inneburit att eleven i allt högre 
grad ska ta eget ansvar över sitt lärande. Enligt Vinterek (2003) finns det dock samband 
som visar att ”hög andel självständigt arbete tenderar att ge en lägre grad av 
engagemang i skolarbetet”(s. 11). Detta kan i sin tur påverka elevens studieresultat 
vilket särskilt berör resurssvaga elever.  
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Tidigare forskning 

Utvecklingssamtalets innehåll och genomförande 

En studie om hur elever och lärare uppfattar utvecklingssamtal i grundskolan 

Cilla Lindblom Larsson har i sin magisteruppsats En studie om utvecklingssamtal i 
grundskolan (2002) haft i syfte att undersöka hur elever och lärare i grundskolan 
uppfattar och upplever utvecklingssamtalet i förhållande till de statliga styrdokumentens 
målsättningar. Metoden för den empiriska datainsamlingen har bestått av semi-
strukturerade och dialoginriktade intervjuer med tre lärare och femton elever i årskurs 
nio vid en grundskola i en mellanstor skånsk kommun.  

Resultaten visar att elevernas och lärarnas upplevelser och uppfattningar inte motsvarar 
styrdokumentens målsättningar. Eleverna har endast förväntningar på utvecklings-
samtalet som ett tillfälle att bli informerad om sina skolprestationer. Samtidigt uttrycker 
de också en önskan om att få personlig hjälp med sin skolprestation. Det skriftliga 
omdömet, inklusive kollegors uttalanden, styr samtalet vilket betonar en fokusering på 
bedömning och rangordning. Det visar sig vara svårt att kombinera bedömarrollen med 
att genomföra utvecklingssamtalen i en tillräckligt öppen och trygg kultur som kan göra 
samtalet jämlikt. Samtalets uppläggning och innehåll är olika för hög respektive låg-
presterande elever.  

Lindblom Larsson konstaterar att uppföljningen upplevs otillräcklig utifrån att eleverna 
inte tror på att det som blir sagt under utvecklingssamtalet kommer att genomföras i 
verkligheten. Utifrån ovanstående resultat lägger Lindblom Larsson bland annat tonvikt 
vid följande: 

De två verklighetsbilderna skulle kunna närma sig varandra och åstadkomma bättre resultat i 

utvecklingssamtalet genom att fenomenet förståelse i samtalet fokuserades (s. 84). 

Utvecklingssamtalet måste göras attraktivt för eleverna – inte som ett forum för enbart 

bedömning utan ett forum där eleven upplever samtalet som en tillgång (s. 86).  

Det räcker alltså inte med utsagor, som t ex ”att man skall skärpa sig” för att få G eller ett högre 

betyg. Målen måste operationaliseras. Eleven måste få möjlighet att även inbjuda andra lärare 

än mentorn till utvecklingssamtalet.  /…/ Utvecklingssamtalets innehåll bör medvetet relateras 

till elevens framtid. Det måste finnas utrymme att samtala om elevens framtidsplaner och hur 

deras nuvarande skolarbete kan relateras till dessa planer. Detta kan vara motivationshöjande 

för många elever. De elever som inte ännu har några uttalade framtidsplaner får genom den 

här typen av resonemang möjlighet att se sitt skolarbete i ett vidare sammanhang (Lindblom 

Larsson, 2002, s. 87). 

En studie om hur kvartsamtal utförs i praktiken  

I projektet Kvartssamtalet som kommunikativ arena för kontakt, värdering och 
självpresentation har Viveka Adelswärd, Ann-Carita Evaldsson och Eva Reimers 
(1997) studerat hur utvecklingssamtal utförs i praktiken. Datainsamlingen bestod av 
inspelade ”vanliga” kvartssamtal och efterföljande intervjuer med elever, föräldrar och 
lärare. I resultatet har de bland annat kommit fram till att läraren i förväg har en strategi 
för hur samtalet ska genomföras och under samtalet håller sig till ämnet. Strategierna är 
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dock olika och vissa lärare lägger tonvikten vid att tala om kunskaper och färdigheter 
medan vissa mer fokuserar på att fånga en helhetsbild av eleven.   

Adelswärd, Evaldsson och Reimers har kommit fram till att samtalet består av fem 
faser. Samtalet första fas benämns inledning och innehåller information om situationen 
och presentationer, så kallat ”småprat” (s. 43). Under denna fas skapas kontakt mellan 
deltagarna och en inramning för resten av samtalet. Sedan vidtar fasen allmän 
orientering. Övergången till denna är ofta tydlig där läraren har ordet. Den handlar om 
att få en bild över elevens trivsel i skolan och om det finns problem som bör belysas 
framöver i samtalet. Fas tre benämns information och i denna dominerar läraren 
talutrymmet. Huvudsakligen handlar denna del om att läraren förmedlar information om 
elevens kunskaper och färdigheter i skolämnena. Den fjärde fasen, konsolidering, är 
enligt studien oftast den kortaste i samtalen. Under denna del bekräftar deltagarna om de 
är överens om den beskrivna bilden av eleven samt kommer överens om eventuella 
åtgärder och åtaganden. Avslutningsfasen, den femte och sista fasen, avslutar samtalet. 
Ofta sker detta med olika ritualer för att samtalet ska ha ett synligt avslut. 

Inom ramen för utvecklingssamtalet uppstår det allianser mellan de medverkande, enligt 
Adelswärd, Evaldsson och Reimers. De som delar skolsituationen, det vill säga eleven 
och läraren kan gemensamt rikta sin kommunikation till föräldrarna. De vuxna kan 
också gå samman och rikta sig till eleven samt familjemedlemmarna kan formera sig till 
läraren. I sin studie har de dock funnit att det vanligaste mönstret är: 

/…/ att läraren adresserar barnet och att föräldrarna sedan svarar för barnet i tredje person. 

Lärare och föräldrar talar på så vis med varandra genom barnet (s. 63).   

Om lärarna ska presentera ett problem eller ge råd under samtalet använder de sig av 
vad Adelswärd, Evaldsson och Reimers kallar för ”taktstrategi”, vilket innebär att de 
framför sitt budskap med respekt och hänsyn. I sin analys hänvisar de till att den 
svenska kulturen ogärna tillåter att man hamnar i konflikt genom att uttrycka sig direkt. 
Människor är hellre indirekta och undviker på detta sätt konflikter.     

En studie om elevers och föräldrars möjlighet till delaktighet  

I forskningsprojektet Samtal för utveckling och lärande. En studie av utvecklingssamtal 
i grundskolan har Gunnel Lindh och Agneta Lindh-Munther (2005) haft till syfte att 
belysa elevers och föräldrars möjligheter att i utvecklingssamtalet göra sig hörda och 
delaktiga vad gäller sin egen/sitt barns utveckling och lärande. Undersökningsgruppen 
har varit elever i årskurs 6. Datainsamlingsmaterialet består av videoinspelade och 
transkriberade utvecklingssamtal, dokumenterade samtal och intervjuer före och/eller 
efter utvecklingssamtal med föräldrar och elever, samt enkät till elever i år 6. Studien 
baseras också på en ytterligare enkätundersökning från andra skolor genomförda av två 
lärarstudenter inom ramen för ett lärarexamensarbete.  

Resultatet visar att eleverna svarar att utvecklingssamtal snarare handlar om att få 
information om hur det går i skolan, än dialog om utveckling. Eleverna tycker också att 
föräldrarna är en viktig målgrupp för den information som förmedlas och att tyngd-
punkten verkar ligga på bedömning. Innebörden med samtalet utifrån bedömning ger 
dock kraftigt skilda innebörder för den högpresterande och den lågpresterande eleven. 
Detta kan förklaras med en snedfördelning i studiens urval där flertalet tillhörde de 
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bästa i sin klass i egenskap av skolprestationer. Eleverna uppger att de vill bli positivt 
bedömda och upplever en oro för negativa omdömen. Många elever beskriver att 
samtalet var ”dåligt för att det handlade om fel saker” (s. 17) och är missnöjda med att 
samtalet handlat om det som inte är bra. Resultatet visar att en utvecklingsinriktning av 
samtalet endast upplevs då information ges om hur man som elev kan bli bättre. Att 
utvecklingssamtalet också inrymmer social utveckling är dock inget som betonas i 
elevernas svar, inte heller svar som kan beskrivas som framtidsorienterade. En fjärdedel 
av eleverna anger att utvecklingssamtalet ger möjlighet att får reda på vad man ska bli 
bättre på och en viss mån hur man ska bli bättre. Eleven upplever sig själv bära ansvaret 
för sin utveckling och endast en liten del antyder att andra kan hjälpa till. 

Resultatet visar även att eleverna upplever att de har minst talutrymme i utvecklings-
samtalet. I frågeställningen vem som pratar mest nämns läraren flest gånger i elevernas 
svar, men upplevelsen är också att föräldrarna talar mer än eleverna själva. En del elever 
beskriver att det uppstår en allians mellan föräldrar och lärare. Eleverna upplever att de 
har svårt att styra över samtalets innehåll och beskriver att deras roll mest består i att de 
besvarar frågor. Lindh och Lindh-Munther skriver att det är uppenbart att eleverna i 
första hand uppfattar utvecklingssamtalet som ett ”led i kontakten föräldrar-skola”  
(s. 15). Undersökningen visar också att många elever känner sig utsatta och att det är 
”pinsamt” att vara föremål för granskning av både lärare och föräldrar samt att de 
ogärna vill att läraren ska få information om elevens liv utanför skolan.  

Lindh och Lindh-Munther skriver att undersökningens resultat visar att många elever 
varken upplever att utvecklingssamtalet är till för dem eller resulterar i en vägledande 
planering för deras utveckling. Utifrån styrdokumentens avsikt att möta alla elever 
utifrån individuella behov och anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar 
menar Lindh och Lindh-Munther (2005) att mycket av den information som ges i 
utvecklingssamtalet om olika individuella förutsättningar och behov torde kunna 
omvandlas till att utveckla undervisningen i den ordinarie verksamheten i stället för 
upprättande av speciella åtgärdsprogram. 

En studie om föräldrars upplevelser av mötet med skolan  

Inga Andersson (2003) har i sin studie Föräldrars möte med skolan haft syftet att 
beskriva föräldrars upplevelser av mötet med skolan. Studien bygger på underlag från 
kvalitativa intervjuer med föräldrar till barn i grundskolan. Studien har kommit fram till 
ett resultat som visar att föräldrar som beskriver mötet med skolan som positivt har barn 
som är skolmotiverade. Föräldrar som beskriver sin kontakt med skolan negativt har 
barn som är mobbade, har inlärningssvårigheter eller sociala svårigheter. Andersson 
skriver att föräldrarna vid utvecklingssamtal upplevde en dålig balans mellan positiv 
och negativ information. De uppgav också att de inte fick någon regelbunden 
information om barnens skolsituation och för att få förståelse och stöd till sina barn har 
de fått föra en ständig kamp. Att läraren verkligen lyssnar till föräldrarnas berättelse är 
något alla föräldrar uppskattar. Det är också en viktig del i utvecklingssamtalet då 
föräldrarna är de som känner barnet allra bäst. 

Något som föräldrarna lägger stor vikt vid är att de vill känna sig delaktiga i vad som 
händer med deras barn i skolan. De vill ha information från skolan om barnens 
kunskapsnivå och social förmåga såväl det som är bra som dåligt. De upplever att ju 
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äldre barnen blir desto sämre blir informationen till föräldrarna. Föräldrarna själva vill 
också få tillfälle att säga vad de själva tycker. Ibland upplever föräldrar att man i 
utvecklingssamtalen får höra allt som varit fel. Enligt Andersson (2003) leder detta 
gärna till försvarspositioner mellan föräldrar, elever och lärare. 

En studie om kommunikativa tillvägagångssätt vid elevsamtal i grundskolan 

I avhandlingen Riskabla samtal – en analys av potentiella faror i skolans kvarts- och 
utvecklingssamtal har Johan Hofvendahl (2006) haft i syfte att studera återkommande 
kommunikativa tillvägagångssätt vid elevsamtal genom att analysera och beskriva de 
strategier som elevsamtalets deltagare använder. Insamlat material består av 
ljudinspelade och dokumenterade kvarts- och utvecklingssamtal. Hofvendahl har 
identifierat tre talsituationer som näst intill utgör fasta beståndsdelar i ett elevsamtal. 
Dessa är: att inleda elevsamtal, att inleda tal om problem samt att avsluta elevsamtal. I 
artikeln Fel (i) fokus – fallgropar och svarta hål (2007) återger Hofvendahl resultatet av 
en delrapport utifrån sin avhandling. Utgångspunkten för studien till delrapporten var att 
undersöka om lärare ger kommentarer för att stärka elevens självförtroende samt lägger 
energi och fokus på det positiva och framåtsyftande, utifrån rekommendationer av 
Skolverket (2001) och Myndigheten för skolutveckling (2004).  Hofvendahl har 
analyserat vad läraren typiskt säger när elevens bedrift i båda fallen är en god prestation 
det vill säga har alla rätt respektive nästan alla rätt. Resultatet visar bland annat att 
läraren dels begår det avgörande misstaget att gå miste om ett tillfälle att fira framgång 
och dels får elev och förälder höra ”den potentiellt oroliga, bekymrade lärarens” röst. 
Hofvendahl drar följande slutsatser: 

Av skolans utvecklingssamtal att döma går skolan till stor del ut på att lära sig undvika fel 

istället för att lära sig göra rätt. Det finns därmed en risk att eleven utvecklar en rädsla för att 

begå misstag och att eleven lär sig att det är viktigt att betona såväl egna som andra personers 

fel och brister. I ett pedagogiskt sammanhang borde det inte vara farligt att göra fel. Det är 

rädslan för att begå misstag som lägger hinder i vägen för utveckling (s. 59). 
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Metod 

Med denna studie avser jag att utifrån fokus på den enskilda elevens utveckling och 
lärande undersöka hur elever, föräldrar och pedagoger i förhållande till varandra 
upplever utvecklingssamtalets innehåll och genomförande. Med hjälp av studiens 
frågeställningar söker jag få en bild av vad de olika grupperna beskriver om faserna 
inför, under och efter utvecklingssamtal, vilka förväntningar respektive farhågor som 
uttrycks om utvecklingssamtalets innehåll och genomförande och slutligen vad elever, 
föräldrar och pedagoger beskriver att de själva kan göra samt önskar att andra ska göra 
för att uppfylla uttryckta förväntningar. 

Med en fenomenologisk ansats har jag försökt att undersöka företeelsen utvecklings-
samtal i grundskolan utifrån elever, föräldrars och pedagogers perspektiv. Alan Bryman 
(2002) beskriver ett fenomenologiskt synsätt med referat till Bogdan och Taylor (1975): 

För att kunna förstå innebörden i en människas beteende försöker fenomenologen se saker 

och ting utifrån den personens perspektiv (Bryman, 2002, s. 27). 

Frågor har ställts utifrån fokus på människans ”upplevelse, uppfattning och erfarande” 
för att söka ”tillträde till den intervjuades medvetande” (Stensmo, 2002, s. 15-16). I 
fenomenologins synsätt ligger det också ett intresse att förstå mångfald och variation 
samt klargöra inte bara det som framträder utan också hur det framträder. Steinar Kvale 
(1997) beskriver detta såsom att söka göra det ”osynliga synligt” (s. 54). 

Studiens uppläggning 
Tanken bakom studiens upplägg har varit att kombinera två datainsamlingsmetoder för 
att stegvis söka fördjupad kunskap om de olika perspektivens upplevelser om 
undersökningsområdet. På detta sätt har jag försökt att hitta mönster eller en helhetsbild 
som kan vara något annat än summan av enskilda delar. Studien har inte för avsikt att 
söka svar på den rätta kunskapen om undersökningsområdet eller utvärdera gruppernas 
upplevelser av utvecklingssamtal i skolan. Däremot har jag försökt att lägga 
tyngdpunkten vid att betrakta kunskap förenad med handling utifrån ett dialektiskt 
tänkande och perspektiv som enligt Kvale (1997) innebär studier av ”inre motsägelser - 
mellan allmänt och enskilt, mellan framträdelser och väsen, mellan kvantitativt och 
kvalitativt”(s. 57).  

Empirisk utgångspunkt 

För att inhämta data har jag genom en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod 
genomfört en enkätundersökning samt fyra intervjuer i fokusgrupper. Jan Trost (2005) 
illustrerar skillnaderna i frågeställningarna mellan metoderna med följande metafor: 

Vill jag veta hur många blommor av skilda slag som finns på ängen så ska jag gå ut och räkna 

dem (kvantitativ studie). Vill jag veta vilka sorter som förekommer och hur deras livsbetingelser 

ser ut så ska jag inte räkna utan söka finna variation och försöka förstå deras situation ( s. 14) 
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Den inledande kvantitativa metoden användes i syfte att rekrytera deltagare till 
efterföljande kvalitativa intervjuer. Därtill användes också det sammanställda 
enkätresultatet, där inga enskilda individer kunde identifieras, som ett aktuellt och reellt 
diskussionsunderlag till intervjuerna i fokusgrupper.  

Genom att inleda studien med en enkät vilket kan betraktas som en kollektiv intervju 
enligt Edvard Befring (1994), har jag fått tillgång till flera perspektiv på kortare tid än 
om jag exempelvis valt att genomföra strukturerade intervjuer. Dessutom har 
informanterna kunnat besvara frågorna utan påverkan från mig som intervjuare 
(Bryman, 2002, s. 146).  

Genom den kvalitativa delen söktes fördjupad förståelse om upplevelser och kunskap 
om undersökningsområdet. Resultatet från fokusgruppsintervjuerna ligger till grund för 
studiens analys av hur elever, föräldrar och pedagoger i grundskolan beskriver 
utvecklingssamtalet och vad det förväntas leda till för den enskilda eleven.  

Undersökningsgrupper och urval 

Undersökningsgruppen valdes utifrån fyra kriterier: (1) Skolor som omfattar årskurs sex 
och sju, (2) arbetar praktiskt och funktionellt med utvecklingssamtal, (3) har ett 
fungerande arbete med individuella utvecklingsplaner samt (4) ett representativt 
elevunderlag från olika bostadsområden. 

Undersökningsgruppen baserades på elever i årskurs sex och sju (12-13 år). Detta 
utifrån att många elever i denna ålder är ungefär mitt i studerandelivet och har såväl 
erfarenheter av genomförda utvecklingssamtal som visioner om framtiden. 

De två skolorna i fråga söktes upp utifrån kännedom att deras pedagogiska profiler 
stämde överens med mina urvalskriterier. Skola A finns i Stockholms innerstad och har 
156 elever, deras föräldrar samt 19 pedagoger. Skola B är förlagd i en förort till 
Stockholm med blandning av höghus-, radhus- och villaområde och har 94 elever, deras 
föräldrar och 10 pedagoger. Via ett inledande informationsbrev fick totalt 250 elever, 
deras föräldrar samt 29 pedagoger förfrågan om att delta i studien. 

Urval för enkätundersökning 

Utifrån forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) att föräldrar ska ge tillstånd 
om sitt barns medverkan valde jag att använda detta som grund för urval av elever och 
föräldrar från undersökningsgruppen. Ovanstående tillvägagångssätt resulterade i att jag 
totalt fick tillstånd att informera och tillfråga 68 elever angående medverkan i studien. 
51 av dessa elever valde att delta i studien genom att besvara enkäten.  

Urval av föräldrar utgjordes av dem som gjort ett aktivt val angående deras barns 
medverkan, det vill säga 68 föräldrar. Av dessa valde 47 föräldrar att delta genom att 
besvara den distribuerade enkäten. 

Urval av pedagoger styrdes av deras aktiva val att frivilligt delta och besvara utdelad 
enkät. Av 21 närvarande pedagoger valde 20 att medverka genom att besvara enkäten. 
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Urval för intervju i fokusgrupper 

Urval av deltagare till intervju i fokusgrupper gjordes stegvis. I samband med enkätut-
skicket ombads elever, föräldrar och pedagoger i en förfrågan om fortsatt medverkan 
anmäla sitt intresse på bifogad svarstalong i enkäten. Via detta tillvägagångssätt 
anmälde 13 elever, 12 föräldrar och 8 pedagoger sitt intresse för fortsatt medverkan. För 
att uppnå målet med 16 deltagare fördelat i fyra fokusgrupper gjordes ett urval med 
följande vägledande kriterier: (1) En så jämn könsfördelning som möjligt, (2) att 
deltagarna i respektive grupp inte kände alternativt arbetade nära varandra, (3) att 
elevernas föräldrar beviljat ytterligare tillstånd samt (4) att deltagarna meddelat att tid, 
dag och framför allt plats passade. 

Totalt medverkade 14 av 16 deltagare i uppföljande intervjuer i fokusgrupper.  

Undersökningens genomförande 

Jag inledde kontakten med skolorna genom samtal med respektive skolledare. Samtalet 
följdes upp med utskick av ett informationsbrev som skriftligt gav en beskrivning av 
studien. Efter skolledarnas godkännande att genomföra undersökningen på skolorna 
skickades ett informationsbrev med beskrivning av studien till samtliga pedagoger och 
föräldrar i undersökningsgruppen. I informationsbrevet riktat till föräldrarna ingick även 
en förfrågan om beviljande för deras dotters eller sons medverkan (se bilaga 1).  

Informationsbrevet distribuerades på olika sätt till skolorna efter överenskommelse med 
respektive skola. Skola A:s föräldrar fick ett informationsbrev sänt till sig elektroniskt 
från skolan med en förfrågan om tillåtelse att vidarebefordra e-postadressen till mig. 40 
föräldrar beviljade mig tillgång till deras e-postadresser. Efter ytterligare en kontakt gav 
30 av dessa tillstånd för deras dotters/sons frivilliga deltagande i studien. Försöket med 
direktkontakt via e-post genomfördes för att undvika ofrivilligt bortfall efter att skolan 
uttryckt en försiktig misstro mot att informationsbrev skulle komma föräldrarna till del 
med elevernas hjälp. 

Till skola B:s föräldrar distribuerades informationsbrevet från skolan till hemmet via 
eleverna. 38 föräldrar gav på denna skola tillstånd för sin dotters/sons frivilliga 
deltagande i studien.  

Enkätundersökning 

Inför enkätundersökningen gjordes en enkät på prov för att inhämta olika perspektiv på 
frågor, systematik och struktur. Den delades ut och besvarades av tio personer, tre 
elever, tre föräldrar och fyra pedagoger. Deras svar och synpunkter bidrog till att jag 
justerade vissa frågor och svarsalternativ samt anpassade formuleringar för att rikta 
enkäten till respektive grupp, det vill säga till elever, föräldrar respektive pedagoger.  

Enkäten var uppdelad i fyra avsnitt; 1. Identitet och erfarenheter. 2. Inför utvecklings-
samtal. 3. Under utvecklingssamtal. 4. Efter utvecklingssamtal.  Uppdelningen 
baserades på en av studiens frågeställningar: Vilka erfarenheter inför, under och efter ett 
utvecklingssamtal ger elever, föräldrar respektive pedagoger uttryck åt? 

Enkäten omfattade tio standardiserade frågor som i huvudsak hade givna svarsalternativ 
angående upplevelser kopplat till utvecklingssamtal och efterföljande arbete med 
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individuell utvecklingsplan (se bilaga 2).  Informanterna uppmanades svara med ett 
givet svarsalternativ på fyra frågor. Vid fem frågor gavs möjligheten att markera valfritt 
antal svarsalternativ. Vid två frågor gavs möjlighet att lämna egna motiveringar i 
kombination med angivna svarsalternativ och vid en öppen fråga har informanterna 
uppmanats att beskriva sina förväntningar inför utvecklingssamtal med egna ord. 
Formuläret var utformat med utgångspunkten att personer med liten eller ingen 
erfarenhet av utvecklingssamtal skulle kunna besvara frågorna.  

Enkäten distribuerades till de elever som av sina föräldrar hade fått tillstånd att delta i 
studien. Av 250 elever gavs 68 tillstånd att medverka och 51 elever valde att besvara 
enkäten. Enkäten besvarades nästan i samtliga fall av eleverna under skoltid i samband 
med ett inbokat tillfälle på respektive skola. Vid dessa tillfällen gav jag en inledande 
information och fanns tillgänglig för eventuella frågor. Till pedagogerna på respektive 
skola distribuerades enkäten med ett likadant tillvägagångssätt som för eleverna. 
Enkäterna besvarades av pedagogerna under arbetstid. Av totalt 29 pedagoger närvarade 
21 varav 20 valde att besvara enkäten. Till föräldrarna distribuerades enkäten i 
pappersform via respektive elev. Ett kompletterande utskick till denna grupp gjordes 
också elektroniskt via e-post samma dag. När två dagar återstod av den utsatta 
svarstiden skickades en påminnelse via e-post. Av totalt 68 distribuerade enkäter till 
föräldrar återsändes 47 besvarade. Sammanlagt besvarades 118 av 157 distribuerade 
enkäter vilket för enkätundersökningen motsvarar en svarsfrekvens på drygt 75 procent.   

Intervjuer i fokusgrupper 

Efter enkätundersökningen genomfördes en datainsamling med intervjuer i fokus-
grupper utifrån Victoria Wibecks (2000) sätt att beskriva metoden. Fokusgrupper är en 
teknik som är utarbetad för att samla in data genom gruppdiskussioner under en 
begränsad tid. I relation till forskarens frågeställningar står gruppens samspel i fokus. 
Detta för att finna samband och mönster i hur mening skapas kollektivt genom 
informanternas yttranden.  

För att få deltagare till fokusgrupperna gjordes en förfrågan om medverkan till 
respektive grupp i samband med enkätutskicket. De som anmält intresse för att delta i 
fokusgrupperna kontaktades via telefon två veckor innan intervjutillfällena och 
informerades om tid, dag, plats och genomförande. Efter telefonkontakten skickades 
också ett brev ut via e-post innehållande information om fokusgrupp som metod och 
praktiska detaljer. Veckan innan intervjutillfällena togs ytterligare en telefonkontakt 
med deltagarna för att försäkra mig om att samtliga skulle komma. 

Sammanlagt deltog fjorton informanter som alla har anknytning till de två skolor som 
ingick i undersökningsgruppen. Medverkan från respektive skola fördelade sig jämt i 
fokusgrupperna. De tre första gruppintervjuerna bestod av elever, föräldrar respektive 
pedagoger uppdelade var för sig och den fjärde bestod av en mixad grupp. 

Samtal i fokusgrupper kan vara av både ostrukturerad eller strukturerad karaktär. Jag 
valde att i denna studie genomföra fokusgruppsintervjuer med en semistrukturerad 
karaktär. Vid varje fokusgruppintervju gavs en inledande information om ämnet och 
tänkt samtalsstruktur. Min roll som moderator förklarades och gruppmedlemmarna 
uppmanades att tala fritt med varandra istället för till mig. Till samtalen hade jag 
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förberett en intervjuguide för eget stöd (se bilaga 3). Som samtalsupptakt presenterades 
samtliga gruppmedlemmar ett diskussionsunderlag. Detta bestod av den genomförda 
enkätundersökningens sammanställda resultat, utformat i diagram under respektive 
enkätfråga (se bilaga 4). Utifrån diskussionsunderlaget vidtog ett fritt flödande samtal 
mellan informanterna. Min roll som moderator i detta skede var att säga så lite som 
möjligt och endast ställa frågor om samtalet avstannade eller tog en vändning bort från 
studiens forskningsfråga. Intervjuerna avslutades med strukturerade samtal. Dessa 
inleddes med individuella reflektioner utifrån två av föreliggande studies formulerade 
frågeställningar. Därefter fick deltagarna presentera sina egna reflektioner för varandra 
och gemensamt ta ställning till det/de reflektioner som ansågs viktigast att lyfta fram.  

Intervjuerna bandades samtidigt som jag förde anteckningar över vad som framstod och 
hur det framstod. Inför fokusgruppintervjuerna överlade jag med själv om jag skulle 
spela in samtalen eller förlita mig på anteckningar och ett selektivt minne. Enligt Patel 
och Davidson (2003) är det av betydande vikt att vara medveten om sina val vid 
insamling och tolkning av material vid en undersökning. Skulle jag kunna komma ihåg 
det faktiska skeendet eller bara välja att se det som kunde stödja min bild av 
händelserna? En ljudupptagning skulle underlätta reflektionen och analyseringen av 
samtalens förlopp med vilken jag kunde återvända till skeendet. Utifrån att jag kom 
fram till fler fördelar än nackdelar, valde jag att fråga och fick deltagarnas tillstånd att 
spela in samtalen.  

Gruppintervjuerna pågick 1½ timme per fokusgrupp och genomfördes utanför skolornas 
kända miljöer för att alla deltagare skulle vara på neutral mark. Trost (2005) beskriver 
att det i en intervjusituation inte ska finnas några åhörare och att ”miljön ska vara så 
ostörd som möjligt” (s. 44). Trost menar vidare att miljön ska vara trygg för den som 
intervjuas. Eftersom deltagarna i fokusgrupperna kom från två olika skolor så valde jag 
mellan en känd miljö för några deltagare och en okänd för samtliga. Då jag önskade att 
alla skulle delta på så lika villkor som möjligt valdes en neutral plats för genomförandet 
där intervjun kunde genomföras i ostörd miljö utan åhörare. 

Databearbetning och tillförlitlighet 

Det empiriska materialet i denna studie utgörs av 118 besvarade enkäter samt inspelade 
och transkriberade samtal från fyra fokusgruppintervjuer. Analys av den information 
som en undersökning resulterar i kan ske på olika sätt. Enligt Trost (2005) finns det vid 
kvalitativa studier inte några speciella tekniker eller regler för hur analysarbetet ska eller 
bör ske. Som hjälpmedel rekommenderar han att man ska använda sin kreativitet och 
fantasi. 

Enkätsvaren matades in i en datamatris där respektive enkät tilldelades ett id-nummer. 
En gruppering av svaren gjordes utifrån de olika perspektiven elever, föräldrar och 
pedagoger. De olika gruppernas svar sammanställdes i både tabell- och diagramform 
under respektive frågeställning. De svar som formulerats i de öppna svarsalternativen 
sammanfattades i olika kategorier utifrån frågans karaktär. Under sammanställningen av 
enkätsvaren identifierades bland annat följande kategoriserande förväntningar av 
utvecklingssamtal: lägesbeskrivning, framåtsyftande, tråkigt/oro och samtal.  
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Samtliga intervjuer i fokusgrupper spelades in och transkriberades. Deltagarna 
avidentifierades och kategoriserades utifrån sin grupptillhörighet med en efterföljande 
numrering. Pauseringar, särskilda betoningar samt informanternas handlingar eller på 
vilket sätt något hade sagts markerades och kommenterades vid respektive replik. För 
att underlätta läsningen omformulerades citaten i viss mån från talspråk till skriftspråk.  

Analys 

Enligt Runa Patel och Bo Davidson (2003) är det av betydande vikt att vara medveten 
om sina val vid insamling och tolkning av material vid en undersökning. Därav har 
enkätresultatet, efter att jag genomfört en första analys inför sammanställningen, 
ytterligare analyserats av fokusgruppernas deltagare under inledande reflektioner. Detta 
tillvägagångssätt valdes för att möjliggöra en fördjupad och därigenom mer tillförlitlig 
tolkning av materialet. Jag har däremot inte valt att låta informanterna ta del av 
utskrifter av intervjuerna i fokusgrupper av det skäl som Trost (2005) anger, det vill 
säga att inte på nytt besvära de intervjuade. 

Under analysen av fokusgruppintervjuerna har tonvikt lagts vid att försöka upptäcka, 
förstå och få insikt utifrån varje enskilt svar. Undersökningens upplägg har inte använts 
för att tolka in några generaliserbara och kvantitativa data. Undersökningen bygger på 
frivilliga och engagerade elever, föräldrar och pedagoger som har ställt upp och delat 
med sig av sina erfarenheter till denna studie. Varje svar och utsaga från elev, förälder 
respektive pedagog har behandlats som viktig, värdefull och unik. De berättelser som 
redovisats betraktas som säkra påståenden och inte som sanningar. Likväl är de sanna 
för den eller de som har berättat dem och därför värdefulla eftersom de kan generera ny 
kunskap i samband med att de relateras till tidigare teorier och fakta (Widerberg, 2002).   

För att kunna jämföra perspektiv och finna en stringens utifrån insamlat datamaterial har 
jag valt att kategorisera det utifrån föreliggande studies frågeställningar och redovisa det 
utifrån perspektiven elever, föräldrar och pedagoger. I resultatredovisningen av 
fokusgruppintervjuerna finns också perspektivet mixad grupp som består av elever, 
föräldrar och pedagoger.  

Etiska aspekter 

I ett första förberedande utskick informerades samtliga i undersökningsgruppen om 
studien och att deltagandet var frivilligt och när så önskades kunde avbrytas. Vid detta 
tillfälle gavs också information om hur studien för övrigt ämnade uppfylla de 
forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
(Vetenskapsrådet, 2002). Alla uppgifter har behandlats konfidentiellt och resultatet har 
sammanställts så att medverkande skolor och enskilda individer inte ska kunna 
identifieras. De personuppgifter som har lämnats till studien i samband med 
tillståndsmedgivelse för elevmedverkan samt intresseanmälningar till medverkan vid 
fokusgruppintervjuer har behandlats med varsamhet. Det vill säga inlåsta och/eller 
sparade i datafiler med krav på inloggning med användarnamn och lösenord. Det 
insamlade datamaterialet ska endast användas för denna studie och tillsammans med 
samtliga personuppgifter kommer dessa att förstöras efter att studien färdigställts och 
resultatet återgivits till intresserade informanter. 
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Resultat och analys 

Studiens övergripande syfte är att utifrån fokus på den enskilda elevens utveckling och 
lärande undersöka hur elever, föräldrar och pedagoger i förhållande till varandra 
upplever utvecklingssamtalets innehåll och genomförande. 

Det empiriska resultatet presenteras i två delar utifrån den kronologiska ordning som 
studien genomförts. I kapitlets första del redovisas resultat och analys från enkätunder-
sökningen i vilken 51 elever, 47 föräldrar samt 20 pedagoger medverkat (bilaga 2). I 
kapitlets andra del presenteras resultat från fyra kvalitativa intervjuer i fokusgrupper 
med 14 deltagare uppdelade i en elevgrupp, en föräldragrupp, en pedagoggrupp 
respektive en mixad grupp. Denna del inleds med reflektioner av respektive fokusgrupp 
angående det sammanställda enkätresultatet i diagramform (bilaga 4).  

Enkätundersökning 
Enkätsvaren har sammanställts gruppvis utifrån indelningen elever, föräldrar respektive 
pedagoger. Enkätundersökningens resultat redovisas i sin helhet efter enkätens 
frågeordning utformad i tabeller med efterföljande kommentarer. Varje frågeställning 
belyses utifrån en procentuell svarsfrekvens baserat på totalt antal medverkande i 
respektive grupp. De beskrivande kommentarer som informanterna lämnat redovisas 
utifrån ett representativt urval. 

Jag har valt att låta samtliga besvarade enkäter ingå i resultatredovisningen trots att ett 
par varit ofullständigt ifyllda. Detta val har gjorts utifrån att resterande svar betraktats 
som värdefulla för syftet att sammanställa ett diskussionsunderlag med många olika 
perspektiv på utvecklingssamtal till efterföljande fokusgruppintervjuer.  

Identitet och erfarenheter 

Tabell 5:1 Antal deltagare i enkätundersökningen fördelat på procentuell könsfördelning.  

(Elever n=51. Föräldrar n=47. Pedagoger n=20.)  

Kön Elever Föräldrar Pedagoger 
 % n % n % n 
Flicka/kvinna 61 31 77 36 75 15 
Pojke/man 39 20 23 11 25 5 
Totalt 100 51 100 47 100 20 

I samtliga tillfrågade grupper har konsekvent fler flickor respektive kvinnor besvarat 
enkäten än pojkar respektive män. 
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Tabell 5:2 Svarar på frågan om hur många utvecklingssamtal enkätundersökningens 

informanter har deltagit i/genomfört. Procentuell svarsfördelning inom respektive grupp. 

Svarsalternativ Elever Föräldrar Pedagoger 
 % n % n % n 
0 0 0 4 2 0  0 
1-10 61  31 49  23 15  3 
11-20 39  20 30  14 10  2 
21-40 0  0 15  7 10  2 
41- 0  0 2  1 60  12 
Totalt 100 51 100 47 95 19 

Elevernas svar överensstämmer till viss del med vad som kan förväntas utifrån deras 
ålder (tolv till tretton år) då de under sin skoltid bör ha haft tio till femton utvecklings-
samtal vid enkätundersökningens genomförande. Föräldrarnas och pedagogernas svar 
visar att det finns en erfarenhetsmässig spridning och i undersökningsgruppen har en 
övervägande del av pedagogerna av naturliga skäl medverkat i flest utvecklingssamtal. 
En pedagog har lämnat frågan obesvarad. 

Inför utvecklingssamtal 

Tabell 5:3 Svarar på frågan om enkätundersökningens informanter ser fram emot att ha 

utvecklingssamtal I skolan. Procentuell svarsfördelning inom respektive grupp. 

Svarsalternativ Elever Föräldrar Pedagoger 
 % n % n % n 
Ja 20  10 91,5  43 45  9 
Nej 29  15 2  1 0  0 
Ibland 37  19 6,5  3 50  10 
Vet inte 14  7 0  0 0  0 
Totalt 100 51 100 47 95 19 

I gruppen föräldrar har nästan samtliga svarat att de ser fram emot utvecklingssamtal. 
Elever och pedagoger har högst svarsfrekvens på alternativet ibland. En knapp tredjedel 
av eleverna har svarat att de inte ser fram emot att ha utvecklingssamtal. En pedagog har 
lämnat frågan obesvarad. 

Tabell 5:4 Svarar på frågan hur enkätundersökningens informanter förbereder sig inför ett 

utvecklingssamtal i skolan. Tabellen visar antal markeringar per svarsalternativ och procentuell 

svarsfrekvens i förhållande till antal informanter inom respektive grupp. 

(Elever n=51. Föräldrar n=47. Pedagoger n=20.) 

Svarsalternativ Elever Föräldrar Pedagoger 
 % ant % ant % ant 
Får information 24  12 49  23 65  13 
Söker upp information 0  0 19  9 90  18 
Planerar individuellt/med eleven 18  9 66  32 50  10 
Planerar med familjen 47  24 28  13 5  1 
Planerar med pedagog-er/kollegor 8  4 2  1 60  12 
Annat (ange vilket) 25  13 13  6 15  3 
Totalt antal markeringar --- 62 --- 84 --- 57 
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Ett eller flera svarsalternativ har markerats av informanterna (se tabell 5:4). Majoriteten 
av eleverna har valt att besvara frågan med hjälp av ett svarsalternativ. Hälften av 
föräldrarna har markerat upp till tre alternativ medan ett flertal pedagoger har markerat 
upp till fyra alternativ. 

En viss samstämmighet kan utläsas i eleverna och föräldrarnas svar där runt hälften har 
uppgett att de planerar tillsammans inför utvecklingssamtalet, det vill säga med familjen 
respektive med eleven. Pedagogernas svar fördelar sig relativt jämt mellan alternativen 
planerar med kollegor respektive planerar med eleven. 

Till skillnad från elever och föräldrar har de flesta pedagoger svarat att de förbereder sig 
genom att söka upp information.  

Eleverna som angett alternativet annat har till stor del svarat att ”jag gör ingenting” 
inför ett utvecklingssamtal. Även föräldrar har förklarat svarsalternativet annat med att 
ingen förberedelse genomförs. Föräldrar har också uppgett att ”jag skriver upp punkter 
som jag vill ta upp” samt ”jag gör som skolan säger att jag ska göra”. Pedagogerna har i 
svarsalternativet annat beskrivit att de förbereder utvecklingssamtal genom att skriftligt 
sammanställa reflektioner, gå igenom tidigare utvecklingsplaner och ”funderar ut 
förslag på mål och handlingar utifrån min bild av eleven”. 

Fråga 5: Med vilka förväntningar går du till ett utvecklingssamtal i skolan? (Öppen fråga.) 

Elever: Närmare sextio procent av eleverna har formulerat att deras förväntningar inför 
ett utvecklingssamtal rör önskemål om att ”att få veta hur det har gått” och att få 
information om hur de ”ligger till”, eller ”har klarat” sig enligt pedagogen i likhet med 
följande svarsexempel: 

Jag hoppas att läraren tycker att jag är duktig och har skrivit sina tankar om hur jag jobbar. 

Jag hoppas ju att de ska säga att jag är bra och sköter mig och så. Positiva saker liksom. 

Att det går bra och mamma blir nöjd. 

Tjugotvå procent har angett att de har framåtsyftande förväntningar såsom ”att man 
pratar om vad jag kan förbättra” med hjälp av nya ”mål och handlingar”. En lika stor 
andel elever har lämnat frågan obesvarad eller kortfattat uttryckt att de inte har några 
förväntningar för att utvecklingssamtal är ”tråkigt”, alternativt beskrivit sina 
förväntningar med ord som ”pirrigt” och ”nervöst” samt ”jag kommer få höra allt dåligt 
jag gjort”. 

Värt att notera är att tre femtedelar av den grupp elever som under fråga tre angett att de 
inte ser fram emot ett utvecklingssamtal (se tabell 5:3) dock har formulerat förvänt-
ningar att utvecklingssamtalet ska innehålla information eller vara framåtsyftande. 
Medan två femtedelar av dem har återgett förväntningar som kan kopplas till kategorin 
tråkigt/oro. Bland den grupp elever som på fråga tre har svarat att de ibland ser fram 
emot att ha utvecklingssamtal återfinns en liknande fördelning förutom att endast en 
tiondel har återgett förväntningar som kan kopplas till kategorin tråkigt/oro. 

Föräldrar: Nästan åttio procent av föräldrarna har angett förväntningar om att 
pedagogen ska ge information alternativt en lägesbeskrivning om hur deras barn 
uppfattas i skolan, elevens utveckling och om deras dotter/son har uppnått uppsatta mål 
eller ”tagit ytterligare ett steg i rätt riktning” i likhet med nedanstående: 



 

 26

Jag förväntar mig information om hur det går för mitt barn i skolan, vad han/hon behöver 

förbättra. Vad han/hon gör bra. 

Att jag ska få veta hur det går i skolan, vilken nivå min dotter är i förhållande till läroplan och 

andra. Vilken uppfattning pedagogen har om just min dotter mitt barn. 

En knapp femtedel har explicit uttryckt förväntningar att utvecklingssamtalet ska syfta 
till att ”skapa bra och realistiska mål” som kan bidra till elevens fortsatta utveckling. Av 
dessa har hälften även önskemål om att få information och råd angående hur de som 
föräldrar kan ”medverka till att lösa eventuella problem” eller vad de ”måste jobba mer 
med” hemma. En knapp tiondel av föräldrarna har formulerat förväntningar om att 
utvecklingssamtalet ska innefatta en ”bra, öppen, ärlig dialog” där tillfälle ges att lära 
känna pedagogen samt framföra synpunkter, i likhet med:  

Att lyssna på pedagogen och att bli lyssnad på angående mitt barn. 

Ett fåtal föräldrar har lämnat frågan obesvarad och en förälder uppger:  

Något som måste göras, men inget jag tycker ger speciellt mycket. 

Pedagoger: Trettiofem procent av pedagogerna har formulerat förväntningar om att 
”samtalet ska vara fokuserat, öppet och givande” samt ”positivt och framåtsyftande” för 
att stimulera till: 

Att eleven ska ha en bra utvecklingsplan som ligger till grund för det kommande skolarbetet så 

att eleven utvecklas och växer. 

En fjärdedel anger förväntningar om att alla parter ska samarbeta för att det ska leda till 
”ett bra avstämningssamtal som leder till utveckling” och att samtliga parter ska komma 
till utvecklingssamtal väl förberedda i likhet med:  

Förhoppningar om att både elev och föräldrar är väl insatta i de mål vi arbetar mot, och har en 

insikt i vad eleven behöver förbättra sig i för att utvecklas vidare. 

En lika stor andel pedagoger har förväntningar om att samtalet ska innebära ett möte 
och en dialog mellan pedagog, elev och föräldrar såsom: 

Att elev och förälder vill möta mig och samtala med mig och varandra. Att det finns en 

nyfikenhet och en stolthet hos barn och föräldrar. 

I pedagogernas enkätsvar kan också utläsas att en viss oro och spändhet upplevs inför 
utvecklingssamtal. Femton procent har lämnat frågan obesvarad. 
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Under utvecklingssamtal 

Tabell 5:6 Svarar på frågan vad enkätundersökningens informanter förknippar med ett 

utvecklingssamtal i skolan. Tabellen visar antal markeringar per svarsalternativ och procentuell 

svarsfrekvens i förhållande till antal informanter inom respektive grupp. 

(Elever n=51. Föräldrar n=47. Pedagoger n=20.) 

Svarsalternativ Elever Föräldrar Pedagoger 
 % ant % ant % ant 
Öppet och förtroendefullt 27 14 83 39 80 16 
Framåtblickande 41 21 70 33 85 17 
Väl förberett 18 9 53 25 65 13 
Individuella behov 63 32 83 39 80 16 
Stärker självförtroendet 25 13 34 16 50 10 
Samtal som en del av lärandet 41 21 38 18 45 9 
Tydlig bild av social utveckling 14 7 45 21 45 9 
Tydliga besked om studieresultat 45 23 74 35 40 8 
Krav, mål i läroplan o kursplaner 45 23 51 24 55 11 
Ömsesidighet 8 4 38 18 50 10 
Jämlikhet 8 4 23 11 15 3 
Långsiktig plan 29 15 36 17 50 10 
Individuellt stöd 49 25 51 24 60 12 
Förmågor och starka sidor 61 31 74 35 65 13 
Samarbete skola och föräldrar 55 28 64 31 95 19 
Vet inte 10 5 0 0 0 0 
Annat (ange vilket) 6 3 2 1 5 1 
Totalt antal markeringar --- 278 --- 387 --- 177 

Informanterna har besvarat frågan genom att markera mellan ett till femton svars-
alternativ. I genomsnitt har eleverna valt cirka fem svarsalternativ, föräldrarna åtta och 
pedagogerna nio.  

I den bild som framträder finns både likheter och skillnader i vad de olika grupperna 
förknippar med utvecklingssamtal i skolan. Såväl elever som föräldrar förknippar 
utvecklingssamtal främst med individuella behov. Både föräldrar och pedagoger har hög 
svarsfrekvens på öppet och förtroendefullt vilket endast en dryg fjärdedel av eleverna 
har valt som svarsalternativ. Tre fjärdedelar av föräldrarna har markerat tydliga besked 
om studieresultat något som mindre än hälften av eleverna och pedagogerna har angett. 
Pedagogerna förknippar främst utvecklingssamtal med samarbete skola och föräldrar 
samt att det är framåtblickande. 

Gemensamt för alla grupper är att fler än hälften har svarat att de förknippar 
utvecklingssamtal med individuella behov, förmågor och starka sidor samt samarbete 
skola och föräldrar. Förutom alternativen vet inte och annat, har samtliga grupper lägst 
svarsfrekvens på alternativet jämlikhet. Utöver detta förknippar eleverna 
utvecklingssamtal minst med ömsesidighet, föräldrarna att samtalet stärker 
självförtroendet och pedagogerna att det ger tydliga besked om studieresultat.  

Vid svarsalternativet annat har eleverna bland annat angivit förklaringar som handlar 
om att man under utvecklingssamtalet pratar om kompisar eller att man har ”sjabblat”. 
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Tabell 5:7 Svarar på frågan vad enkätundersökningens informanter upplever beskrivs som 

mål och handlingar i elevens individuella utvecklingsplan/IUP. Tabellen visar antal markeringar 

per svarsalternativ och procentuell svarsfrekvens i förhållande till antal informanter inom respektive 

grupp. (Elever n=51. Föräldrar n=47. Pedagoger n=20.) 

Svarsalternativ Elever Föräldrar Pedagoger 
 % ant % ant % ant 
Kunskapsmässig utveckling 75 38 96 46 100 20 
Social utveckling 31 16 57 27 85 17 
Personliga förmågor o starka sidor 43 22 62 30 75 15 
Personliga intressen 18 9 17 8 40 8 
Positiva förväntningar 14 7 26 12 40 8 
Kortsiktiga mål 27 14 68 32 70 14 
Långsiktiga mål 59 30 60 28 80 16 
Överenskommelser mellan e/f/p 59 30 83 40 85 17 
Vet inte 10 5 0 0 0 0 
Annat (ange vilket) 2 1 4 2 5 1 
Totalt antal markeringar --- 172 --- 225 --- 116 

Informanterna har besvarat frågan genom att markera mellan ett till nio svarsalternativ. I 
genomsnitt har eleverna markerat tre alternativ, föräldrarna fem och pedagogerna sex.  

På frågan vad som beskrivs som mål och handlingar i elevens individuella 
handlingsplan svarar samtliga grupper främst kunskapsmässig utveckling, följt av 
svarsalternativet överenskommelser mellan elev, föräldrar och pedagog.  

Inom samtliga grupper har svarsalternativen personliga intressen samt positiva 
förväntningar fått minst antal markeringar, bortsett från alternativen vet inte och annat. 
Några exempel på angivna förklaringar vid annat är; ”personliga mål” samt ”bra sätt att 
lära sig på /…/”. 

Tabell 5:8 Svarar på frågan om enkätundersökningens informanter upplever att deras 

förväntningar uppfylls under ett utvecklingssamtal. Procentuell svarsfördelning inom respektive 

grupp. 

Svarsalternativ Elever Föräldrar Pedagoger 
 % n % n % n 
Ja 31  16 62  29 55  11 
Nej 4  2 0  0 0  0 
Till viss del 59  30 38  18 45  9 
Vet inte 6  3 0  0 0  0 
Totalt 100 51 100 47 100 20 

Närmare två tredjedelar av eleverna har återgett att deras förväntningar till viss del 
infrias under ett utvecklingssamtal, motiverat med att utvecklingssamtalet inte har 
berört allt som de hade förväntat sig att få reda på såsom hur de ligger till alternativt vad 
de behöver jobba mer med. Andra motiveringar som gavs är ”det var inget personligt 
samtal” samt: 

Det kan ofta vara föräldrar/pedagoger som gör handlingsplanen. 
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En knapp tredjedel av eleverna har svarat att deras förväntningar infrias samt ett par att 
de inte gör det (se tabell 5:8): 

Jag får bara höra att jag ligger efter i något. 

Föräldrarnas svar visar i stort sett omvända upplevelser där närmare två tredjedelar 
uppger att deras förväntningar infrias. Svarsalternativet till viss del har motiverats med 
”inte alltid och inte helt och hållet” samt ”tidsbrist”. Andra motiveringar berör önskemål 
om ”ännu tydligare, konkreta mål” samt ”tätare kontakt och uppföljning vid behov”. 

Pedagogernas svar speglar till viss del föräldrarnas och motiveras i likhet med: 

Ibland blir samtalen väldigt givande, det blir en bra handlingsplan och en bra diskussion. Ibland 

blir det bara en handlingsplan. 

Efter utvecklingssamtal 

Tabell 5:9 Svarar på frågan vad enkätundersökningens informanter förknippar med sitt 

dagliga arbete utifrån innehållet i elevens individuella utvecklingsplan/IUP. Tabellen visar antal 

markeringar per svarsalternativ och procentuell svarsfrekvens i förhållande till antal informanter inom 

respektive grupp. (Elever n=51. Föräldrar n=47. Pedagoger n=20.) 

Svarsalternativ Elever Föräldrar Pedagoger 
 % ant % ant % ant 
Lust 24 12 19 9 45 9 
Krav 45 23 23 11 40 8 
Utvecklingsmöjligheter 59 30 57 27 85 17 
Anpassat efter mina behov 39 20 9 4 20 4 
Betyg 49 25 13 6 30 6 
Ansvar 57 29 72 34 80 16 
Delaktighet 22 11 91 44 65 13 
Tydlighet 31 16 40 19 65 13 
Omväxlande sätt att lära 29 15 15 7 40 8 
Vet inte 8 4 2 1 0 0 
Annat (ange vilket) 6 3 4 2 0 0 
Totalt antal markeringar --- 188 --- 164 --- 94 

Informanterna har besvarat frågan genom att markera mellan ett till nio svarsalternativ. I 
genomsnitt har eleverna markerat fyra alternativ, föräldrarna tre och pedagogerna fem. 

Elever och pedagoger har angett att de utifrån innehållet i elevens individuella 
utvecklingsplan främst förknippar det dagliga arbetet med utvecklingsmöjligheter. 
Medan föräldrarnas svar visar att de främst förknippar sin del av arbetet med 
delaktighet. Därefter har grupperna gemensamt hög svarsfrekvens på alternativet ansvar 
följt av svarsalternativen betyg och krav för nästan hälften av eleverna. I detta 
sammanhang är det värt att kommentera att eleverna i studiens undersökningsgrupp inte 
ska bli betygsatta förrän om ett till två läsår.  

Lägst svarsfrekvens har eleverna på alternativen delaktighet och lust. Föräldrar och 
pedagoger har lägst svarsfrekvens på betyg följt av anpassat efter mina behov.  

Elevernas angivna svar vid alternativet annat visar att de också förknippar arbetet med 
”omdöme” samt ”mål man uppnår”. Föräldrarna har formulerat att arbetet även 
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förknippas med ”föräldrastöd hemma” samt att ”tydliggöra orsak och verkan (insats och 
resultat)”. 

Tabell 5:10 Svarar på frågan vem eller vilka enkätundersökningens informanter anser 

förverkliga det som står skrivet i elevens individuella utvecklingsplan/IUP. Tabellen visar antal 

markeringar per svarsalternativ och procentuell svarsfrekvens i förhållande till antal informanter inom 

respektive grupp. (Elever n=51. Föräldrar n=47. Pedagoger n=20.) 

Svarsalternativ Elever Föräldrar Pedagoger 
 % ant % ant % ant 
Eleven 86 44 100 47 100 20 
Föräldrar 45 23 74 35 75 15 
Pedagogen 55 28 87 41 90 18 
Skolan 10 5 13 6 30 6 
Vet inte 6 3 0 0 0 0 
Annan (ange vem) 2 1 2 1 5 1 
Totalt antal markeringar --- 104 --- 130 --- 60 

Informanterna har besvarat frågan genom att markera mellan ett till fyra alternativ. I 
genomsnitt har eleverna valt två svarsalternativ medan föräldrarna och pedagogerna har 
markerat tre. 

Samtliga grupper har högst svarsfrekvens på alternativet eleven. I fallande skala har 
sedan alternativen pedagogen, föräldrar samt skolan markerats.  

Motiveringar som eleverna har återgett rör att de själva måste göra arbetet men 
naturligtvis behöver hjälp och stöd för att utvecklas i likhet med nedanstående: 

Det är ju jag själv som måste ta tag i det, men föräldrar och pedagoger kan ju självklart hjälpa 

till. 

I föräldrarnas motiveringar har återgetts att eleven är den som ska förverkliga det som 
står skrivet. Därutöver betonas elevens behov av stöd i en del svar såsom: 

För att min dotter ska utvecklas på ett bra sätt, krävs det att många parter engagerar sig /…/. 

Andra menar att eleven själv bär ansvaret att förverkliga innehållet men ”med hjälp och 
stöd av skolan och föräldrarna” och ”andra elever”. Därutöver betonas behovet att dela 
ansvaret med eleven genom att:  

Eleven motiveras, aktiveras, leds rätt. Föräldrarna stöttar, påminner, uppmuntrar. Pedagogerna 

handleder, inspirerar. 
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Fokusgruppintervju 
Med utgångspunkt från studiens övergripande syfte att utifrån fokus på den enskilda 
elevens utveckling och lärande undersöka hur elever, föräldrar och pedagoger i 
förhållande till varandra upplever utvecklingssamtalets innehåll och genomförande 
genomfördes fyra intervjuer i fokusgrupp. Den första intervjun genomfördes med fyra 
elever, två flickor och två pojkar. Till den andra intervjun hade fyra föräldrar tackat ja 
till medverkan men bestod vid genomförandet endast av två föräldrar, en kvinna och en 
man. Bortfallet berodde på sjukdom samt trafikhinder orsakat av snöoväder. Den tredje 
gruppen bestod av fyra pedagoger, en man och tre kvinnor. Slutligen genomfördes den 
fjärde fokusgruppintervjun med fyra deltagare bestående av två elever, en flicka och en 
pojke, samt en manlig förälder och en kvinnlig pedagog.  

Informanterna i respektive grupp namnges härifrån och framåt såsom eleverna; E1, E2, 
E3 och E4, föräldrarna; F1 och F2, pedagogerna; P1, P2, P3 och P4 samt den mixade 
gruppen; E5, E6, F3 och P5. Redovisade citat i resultatet inleds med informanternas 
respektive ”namn”. Frågor eller kommentarer uttryckta av mig som moderator inleds 
med M. Sekvenser från gruppsamtalen med informanternas uttalanden återges skrivna 
efter varandra utan mellanrum. Exemplifierande uttalanden återges enskilt eller med 
mellanrum.  

Det empiriska materialet kommer inledningsvis att redovisa en sammanställning av 
informanternas reflektioner över enkätresultatet. Därefter presenteras informanternas 
berättelser utifrån undersökningens frågeställningar:  

• Vilka erfarenheter inför, under och efter ett utvecklingssamtal ger elever, 
föräldrar respektive pedagoger uttryck åt? 

• Vilka förväntningar respektive farhågor uttrycks om utvecklingssamtalets 
innehåll och genomförande? 

• Vad beskrivs att man själv kan göra samt önskar att andra ska göra för att 
uppfylla uttryckta förväntningar? 

Reflektion och analys av enkätresultat 

Elevgruppen 

Eleverna påpekade att föräldrar och pedagoger ”tycker ju nästan samma sak” och 
kommenterade i samband med resultatet på fråga åtta angående vem eller vilka som 
upplevs förverkliga det som står skrivet i elevens individuella utvecklingsplan. 

E1: Alltså /…/ det verkar som föräldrarna och pedagogerna tycker att det är elevens ansvar till 

hundra procent, att det är de som ska ta hand om sin utveckling. De måste ju även få hjälp av 

pedagogerna om de inte kan nå’t och få hjälp hemma om man inte kan nå’t eller om man 

behöver få lugn och ro eller nå’t sånt. Man måste få hjälp från alla håll. 

Därefter reagerade eleverna på könsfördelningen av enkätundersökningens informanter. 

E2: Jag tycker att båda föräldrarna kanske ska bry sig lika mycket, för om man kollar på den 

här första frågan som jag såg – det var en ganska klar majoritet för kvinnor, jättefå killar som 
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hade svarat på den där enkäten. Man tycker ju att båda föräldrarna faktiskt ska svara.  

E1: Jo, jag håller med. Det ska ju både vara, alltså både mamman och pappan ska engagera 

sig lika mycket. Det är lite konstigt att det bara är - men det är ju så, det blir lätt att mamman 

kanske inte vilar. 

Eleverna uppgav att det vanligtvis var mammorna som skrev kommenterar i IUP-boken 
(den individuella utvecklingsplanen) varje vecka, vilket förklarades enligt följande: 

E4: Ja, alltså jag tycker att det är såhär, att man uppfostras olika när man är tjej och kille, vilket 

såhär påverkar när man blir vuxen. 

E4: /…/ Jag tror det är så för de flesta, det är mest mamman som engagerar sig, pappan är lite 

mer i bakgrunden. 

E3: Det är som att det är mamman som ska göra så, pappan ska sköta sitt och mamman ska 

bry sig om barnen. 

Att båda föräldrarna engagerar sig i utvecklingssamtalet beskrev eleverna också vara 
viktigt:  

E3: Alltså, om inte båda kommer då blir man ju lite ledsen och liksom känner att den inte vill 

vara med under min skolgång och inte bryr sig om hur det går för mig i skolan. Men om båda 

kommer blir man ju samtidigt glad och ja, de vill ju verkligen hjälpa mig i det här och man kan 

verkligen känna att det kommer att gå bra för mig i min skolgång och så. 

Föräldragruppen 

Bland föräldrarna inleddes samtalet med en reflektion över att enkätresultatet var ”bra” 
även om det enligt F 2 stod att finna lite ”konstigheter här och där”.  

F2: Det var ju många som säger tidsbrist och – men så är det ju. Det är lite olika fall, de har ju 

bara 20 minuter på sig eller vad det är – kanske mer.  

Med fokus på föräldragruppens svarsfrekvens och motiverade förväntningar följde 
kommentarerna: 

F2: Nej men på det stora hela tycker jag väl jag att skolan får vara väldigt nöjd med de där 

svaren, det tycker jag. Och förväntningarna och sådär av vad man ska få ut, det beror ju lite 

grann på vad ens barn är, i vilken fas de är i. Ibland är man ju lite skakis när man ska gå dit, 

om de har gjort något djävulskap. Men det hör ju till. 

F1: Ja det påverkar vilka situationer eller perioder - jag har haft utvecklingssamtal i olika 

perioder och jag har fått olika känslor och ibland påverkar det också pedagoger olika tycker jag.  

/…/ man tänker lite olika, det blir en liten krock där pedagogen är någon annanstans och 

föräldrar och eleven någon annanstans, mest föräldrarna tycker jag därför att eleven är lite mer 

mitt i mellan, det är min erfarenhet. 

Man kommenterade resultatet att eleverna är den grupp som minst ser fram emot 
utvecklingssamtal med att detta är ”väl ganska naturligt” och att utvecklingssamtal 
kunde upplevas jobbiga om de behövde ”konfronteras med sanningar och tråkigheter”. 

F2: Man ska ju tänka hur de är i de där åldrarna, de är ju liksom lite grann på väg bort och ska 

frigöra sig, de vill klara det där själva så att säga. Och sitta där med någon pinsam farsa och 

prata om skolan det vill man ju helst slippa, det vet man ju själv hur det var, så det är nog 

ganska naturligt. 
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Pedagoggruppen 

Det första resultatet som lyftes i pedagoggruppen var med fokus på pedagogernas svar 
på fråga sex och vad som förknippas med utvecklingssamtal:  

P1: Ja, alltså jag tittade på sexan ”Vad förknippar du med ett utvecklingssamtal i skolan?” så är 

det väldigt många pedagoger, fast konstigt nog inte hundra procent, som förknippar samarbete 

skola och förälder med ett utvecklingssamtal. Men inte lika många som tycker att det handlar 

om individuellt stöd och långsiktig planering och så vidare. Det är ju ruskigt märkligt, tycker jag 

- så vad är det man ska samarbeta kring om inte utvecklingen. 

Därefter lyftes ytterligare en frågeställning, den här gången med fokus på elevernas 
motiveringar till att de endast till viss del upplevde att deras förväntningar infriades, 
med reaktionen ”det ser ju inte heller så bra ut”.  

P2: Fast jag upplever lite generellt här att det verkar vara föräldrarna och pedagogerna som 

tycker om utvecklingssamtalen och är överens /…/ och då tänker jag just på den här ”det var 

inget personligt samtal”, att det kanske många gånger är så att det är en dialog mellan föräldrar 

och pedagog och eleven får hänga där på slänten på nå’t sätt, att den inte upplever att den får 

tillräckligt med plats. För tittar man /…/ på den här ”öppet och förtroendefullt” så tycker föräldrar 

och pedagoger det verkligen, uppåt runt 80 procent medan eleven ligger på 25 procent och vad 

är det då eleven inte känner att den har fått sagt? Eller tycker eleven ”att det inte är min vardag 

som skildras, jag känner inte igen mig i den”? För det är ju faktiskt runt elevens vardag som vi 

ska samlas. 

En reflektion om den bakomliggande orsaken till varför elevernas svarsfrekvens 
generellt var lägre än föräldrarnas och pedagogernas gavs såsom att svaren återspeglade 
elevernas ålder, ”att man ska inte tycka sådant är kul, det är jobbigt i den åldern”.  

Mixade gruppen 

I den mixade gruppen där två elever, en förälder och en pedagog ingick fördes en 
reflektion om orsaker till varför en del elever inte ser fram emot utvecklingssamtal: 

F3: Jag fastnade för fråga tre här lite grann; ser du fram emot att ha utvecklingssamtal i skolan. 

När det gäller föräldrar så ser de verkligen fram emot det. Men knappast som elev och 

pedagogerna ligger någonstans mittemellan, så det är ju intressant. Det verkar som man 

kanske lätt halkar in på de negativa sakerna och det är det som återspeglas här, föräldrarna 

ska få reda på om man sköter sig och så. 

E6: Det är ju egentligen det lättaste sättet att få reda på hur man sköter sig liksom, för 

föräldrarna då. 

Inför, under och efter ett utvecklingssamtal 

Elevgruppen 

Eleverna förmedlade att de inför utvecklingssamtal kände en viss oro på grund av rädsla 
över att få reda på att det ”går dåligt i något ämne” eller att de blivit ”underkända”. 
Detta trots att de själva inte hade erfarenhet av samtal som behandlat något som de inför 
samtalet inte redan varit informerade om. Istället skildrades att utvecklingssamtal 
förbereddes genom att de i skolan diskuterade alternativa mål och handlingar samt olika 
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sätt att lära. Eleverna betonade vikten av att både pedagoger och föräldrar är med och 
förklarar när man planerar, för ”man förstår hälften av orden” i kunskapsmålen.  

E4: Jag tycker liksom såhär att i grunden så är det elevernas ansvar men de måste också få 

lite hjälp av föräldrarna och pedagogerna. 

Eleverna beskrev att det är pedagogerna som vet hur man behöver utvecklas, ”de ser ju 
hur man jobbar liksom – alla dagar” och de vet vad man behöver utifrån diagnoser och 
prov. Att utvecklingssamtal ska vara framåtsyftande betonades av eleverna.  

E2: De ger en ju nå’t att sträva efter, typ mål, det är ju det som är hela grejen med IUP-

samtalen, handlingsplanen och få veta vad man behöver lära sig bättre, få veta hur man 

behöver utvecklas, mer eller mindre. 

Angående elevernas upplevelser under ett utvecklingssamtal uttrycktes att samtalen 
”kan hamna på fel spår” för att föräldrarna och pedagogen ”pratar på lite för mycket 
ibland”. De vuxna uppgavs ”byta ämne” och ”inte prata så jättemycket om 
utvecklingen”, vilket enligt eleverna resulterade i att de brukade inta en passiv och tyst 
position under samtalet. Deras inaktivitet förklarades bland annat bero på att de inte 
upplevde att samtalet hade med dem att göra eller att det drar ut på tiden när de vuxna 
inte alltid kommer överens. 

E4: Ja, de bara stod och babbla och så står jag där och lyssnar men det känns inte som om det 

handlade om mig längre. 

E1: /…/ Det blir som om man hellre vill prata om sig själv och hur det går i skolan, det är ju det 

man vill få reda på eftersom pedagogen kanske inte alltid säger det, så det är ju därför man är 

där och då känns det ju lite fel om det bara är föräldrarna som sitter och pratar med 

pedagogerna. 

Därtill gavs uttryck för svårigheten att upprätthålla koncentrationen på grund av när 
samtalet äger rum under eftermiddagen ”då man är väldigt trött och bryr sig inte så 
mycket just då”. Eleverna skildrade också hur de blir ombedda att skriva ner mål i den 
individuella utvecklingsplanen utan att förstå ”varför man ska göra det”. Att de inte bad 
om att få målen förklarade utrycktes bero på att ”man orkar inte”, ”det är inte värt det”. 
Som kontrast till detta betonade dock eleverna vikten av att målen är förståeliga. 

E2: Om jag inte vet, om jag inte förstår ett mål, då har jag ingen möjlighet att följa det. Det är 

ungefär som om någon skulle säga till mig; ”översätt den här grekiska boken”, utan att ge mig 

en ordbok, för att ta ett exempel. Det kan jag inte heller göra, för jag har aldrig kunnat grekiska. 

Om arbetet efter utvecklingssamtalet betonade eleverna vikten av ”stöd och hjälp med 
motivation från föräldrar och pedagoger” samt ”lugnare miljöer både i skolan och 
hemma”. Utifrån individuella behov återgavs olika exempel på vad som främjar kontra 
motverkar deras lärande i skolan. Det upplevdes viktigt hur pedagogerna la upp 
lektionerna och att istället för att lyssna ”på en föreläsning i tre timmar” efterlystes 
uppgifter som stimulerade till aktivitet utifrån fantasi, förmåga och olika sätt att lära. 
Exempel på ”tråkiga uppgifter” som motverkar utveckling och lärande sades vara 
sådana där alla elever förväntas vara ”lika duktiga” samt att alla jobbar med ”samma 
uppgifter, samma tal, samma bok” och har ”samma läxor”. Eleverna belyste också att 
utveckling är en ständigt pågående process där skola och fritid hänger ihop.  
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E2: Att utvecklas för mig det är att bli bra, bli bättre på det jag tycker om. Till exempel om jag 

lär mig ett nytt sätt att bli bättre på att räkna i matte då ser jag det som utveckling, liksom om 

jag gör klart mina läxor i god tid och liksom lär mig på det sättet då tycker jag också det är 

utveckling. Eller om jag liksom håller på att idrotta eller vad som helst, om jag blir bättre på det 

jag gillar helt enkelt. 

M: Om du blir bättre på saker som du gillar. 

E2: Det behöver ju inte ens vara i skolan, det kan ju vara någonting hemma som inte har ett 

dugg med skolan att göra så kan jag utvecklas då med. Kanske inte just inom skolarbetet. 

E1: Man blir ju gladare också om man blir bättre på något som man tycker är kul att göra på 

fritiden och då kanske det går lättare att gå i skolan. 

E3: Mm det är ju roligt när man blir bättre på nå’t som är dåligt också, dålig på liksom. 

Föräldragruppen 

”Ibland är man ju lite skakis när man ska gå dit”. Liksom eleverna delgav föräldrarna att 
de inför utvecklingssamtal kunde uppleva en oro. Till viss del förenad med elevens 
olika faser i livet samt ovissheten över innehållet i samtalet och för pedagogens 
kompetens. Föräldrarna betonade vikten av att få en tydlig och ”ärlig lägesrapport 
kunskapsmässigt, det är inte alltid man har fått det kan jag säga”.  

De uppgav att de förbereder sig tillsammans med eleven genom att samtala om det som 
är aktuellt och att de tidigare hade använt förberedelsematerial som skolan skickat ut.  

I syfte att motivera eleven under ett utvecklingssamtal belystes samarbetet mellan 
pedagog och föräldrar. En positiv erfarenhet av utvecklingssamtal beskrevs som ”att 
man försöker att ha mer energi, att samla energin från föräldrarna, från pedagogen och 
från barnen mot samma mål och inriktning”. Utgångspunkten för utvecklingssamtalets 
utformning var att ha ett samtal med eleven, men föräldrarna återgav även erfarenheter 
som mer hade gått ut på att de vuxna fått hjälpas åt att ”pusha” eleven. Det beskrevs 
också hur elevens personlighet kan prägla inriktningen på samtalsämnen. 

F2: /…/ Det kan ju bli lite enahanda beroende på hur personen är, som vår dotter var ju väldigt 

tyst och då tjatades det om det hela tiden och det blev jag lite irriterad på till slut /…/. 

Föräldrarna uppfattade en likriktning av kunskapsmålen i den individuella utvecklings-
planen som förklarades med att eleverna ”har ju vissa mål som de ska uppnå i olika 
åldersklasser” men de poängterade också vikten av att vägen mot målet måste vara 
individuell. 

Föräldrarna uttryckte en vilja att vara aktiva i sitt barns utveckling men i samtals-
situationen exemplifierade de en mer tillbakadragen roll till förmån för dialog mellan 
pedagog och elev.  

F2: /…/ det ska nog, tycker jag, vara lite mera att man kan prata med eleven och att föräldrarna 

lyssnar av och kanske har förberett sig på några frågor som de vill ställa om de inte får svar på 

de under vägen under samtalet /…/. 

Utvecklingssamtalet beskrevs ligga till grund för att skapa rutiner och ”studiesätt” som 
”du ska följa för att klara dina fortsatta tio, tolv års studier”. Syftet beskrivs som att få 
”barnet på rätt väg” och om grunden läggs när eleverna är yngre ”är det lättare att 
tillgodogöra sig kunskap”. Klara rutiner lär eleven bland annat ”att jobba under eget 
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ansvar och komma i tid”. Rutinerna är också något eleven beskrivs ha nytta av om något 
går snett för med dem. Med dem blir det lättare att ”hitta tillbaks på rätt väg”. 
Föräldrarna tog också upp att med ökade krav i elevens utveckling förändras 
förväntningarna på inriktningen av utvecklingssamtalet. 

F2: /…/ men går de i åttan, nian där det börjar bli skarpt läge då är det ju ganska viktigt att få 

framförallt alla ämnespedagogers ärliga bedömning, för då vet de om de ska gå mot MVG eller 

nöja sig med VG och satsa på nå’t annat kanske. Då blir det lite mer taktik. 

Det återgavs vara viktigt att förstå kontexten i vilken utvecklingssamtal genomförs för 
att ett positivt samförstånd mellan parterna skulle möjliggöras. Skilda erfarenheter 
utifrån olika förförståelse mellan pedagog och förälder angavs kunna utgöra ett hinder i 
samarbetet med elevens individuella utvecklingsplan. Detta skildrades såsom att det i 
mötet ”blir en liten krock” där pedagog och föräldrar är ”någon annanstans”, medan 
”eleven är lite mer mitt emellan”. Med ökad kännedom kan relationen förändras: 

F1: Men med tiden i alla fall tycker jag att jag förstår bättre och jag har kunnat säga också hur 

jag tänker. Det blir inte bara en reaktion från en mamma, en mammareaktion. 

Resultatet av utvecklingssamtalet beskrevs fungera som ”en liten väckarklocka för 
föräldern”. Efter samtalet blir det ”lite press hemma” när det ”man ska förplikta sig att 
hjälpa till med” följs upp. 

F1: Egentligen, trots att det blir jobbigt och trots att det blir konflikt försöker man pusha barnet i 

samma riktning som pedagogen har – alltså som målen och de här bitarna.  

Pedagoggruppen 

Pedagogerna uttryckte att tillvägagångssätt inför utvecklingssamtal kan summeras i att 
de uppdaterar sig om elevens situation utifrån att jämföra förgående års utvecklingsplan 
eller givna omdöme med elevens aktuella testresultat, både gällande kunskap och hur 
eleven lär. Därtill återgav pedagogerna i likhet med eleverna att en stor del av 
förberedelserna sker tillsammans med eleven i skolan genom att de har ”individuella 
samtal” med eleven för att på så sätt öka elevens medvetenhet inför samtalet. Samtidigt 
var pedagogerna ense om upplevelsen att eleverna själva ofta har god insikt om sitt sätt 
att lära och individuella behov. Samtliga pedagoger betonade hur de inför utvecklings-
samtalet uppmanade eleven att inte bara prata hemma utan också skriva in egna förslag 
på mål och handlingar i utvecklingsplanen tillsammans med sina föräldrar. 

De praktiska förberedelserna, som att boka in tider med berörda togs upp av 
pedagogerna. För att skapa goda förutsättningar för ett bra samtal belystes vikten av att 
utvecklingssamtalet förläggs på en tid som passar alla. 

P2: Jag har låtit mina föräldrar och barn välja tider./…/ och då pratar jag med barnen också att 

se nu till att du inte får en tid när du har träning, kom nu överens om med mamma och pappa 

om en tid som passar er bra /…/. 

Under utvecklingssamtalet är elevens delaktighet i fokus enligt pedagogerna som 
återgav att ”föräldern kom nästan i sista hand”.  
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P4: /…/ jag vänder mig hela tiden till eleven för det är ju deras handlingsplan det handlar om, 

det är ju inte föräldrarnas – visst ska de vara delaktiga föräldrarna det är ju jätteviktigt, men det 

är ju eleven som ska jobba efter den. 

P3: /…/ och det är jag och eleven som i första hand har en dialog och sen får föräldern bara 

godkänna, hålla med eller säga sin mening sen skriver vi under och så är det klart. /.../ 

Pedagogerna beskrev också hur de som samtalsledare ställer öppna frågor och strävar 
efter att stimulera eleven till egen insikt för att därigenom finna uppslag för fortsatt 
utveckling, ”att de ska utvecklas i de här områdena, kunskapsmässigt och sin 
personlighet och att de ska våga anta nya utmaningar och gå framåt med nya arbetssätt”. 
De skildrar hur de försöker att inte styra samtalet för mycket så att eleven ska känna sig 
delaktig och ”känner att det är han eller hon som äger målet och handlingen”. 

P1: Jag brukar säga det minst en gång under varje samtal, skriv nu ingenting som du inte själv 

vill ska stå där - det spelar ingen roll om jag vill att det här ska stå där, din mamma vill att det 

ska stå, om du inte vill att det ska stå, då ska det inte stå där /…/. 

P2: /…/ det är också viktigt att eleven får formulera och ibland blir det faktiskt en formulering 

som jag inte skulle ha gjort, eller som jag nästan inte förstår /…/ men för eleven är det viktigt 

och då får eleven ha det /…/ för det är så den har uppfattat det vi har pratat om. 

Ett samtal fördes mellan pedagogerna om kunskapsmålen och dess betydelse för elevens 
utvecklingstrappa, å ena sidan fördes synpunkter fram såsom ”det är ju mest 
kunskapsmålen man tittar på i regel” och å andra sidan:  

P2: Fast jag tycker att det handlar mycket om hur jag lär mig och hur jag ska gå tillväga och 

sen tycker jag att man får skolkunskaperna på köpet. 

P3: Mm, för att kunna gå vidare i trappan så måste jag veta vad som krävs av mig för att jag 

ska nå målen /…/ på vilket sätt jag lär mig bäst och om man inte är medveten om det kan man 

ju inte gå uppåt heller. 

P4: Nej, du måste utvecklas personligt också för annars har du ingen nytta av dina 

kunskapsmål. 

Betydelsen av informationsöverföring mellan hem och skola berördes till viss del: 
”mycket går ju igen både hemma och i skolan och då kan föräldrarna reflektera att så är 
det ju faktiskt hemma också, eller så är du eller si eller så”. 

Pedagogernas upplevelser angående elev- och föräldraengagemang under utvecklings-
samtal uttrycktes vara olika. Några upplevde att det fanns ett engagemang som gjorde 
sig gällande genom att eleven visar att den ”tycker om att gå på utvecklingssamtal”, 
skriva sin individuella utvecklingsplan och att hon eller han ”är stolt över den”. Andra 
exemplifierade det motsatta genom att berätta att eleven ”tycker inte om att sitta där, vill 
inte vara där och tänker minsann inte skriva någonting” och kan uttrycka ”ah, det är 
jobbigt för det är min fritid”. Vid dessa tillfällen och i vissa fall när även föräldrarna 
upplevdes vara oengagerade eller ”där man liksom spretar åt olika håll” uttrycktes en 
frustration över att samtalet inte blev bra:  

P4: /…/ det är inte kul, det tog en och en halv timme och jag kände att vi kom ingen vart. Det 

bara tar en massa energi, det ger ingen energi alls att gå på ett sån’t samtal. 
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Ytterligare exempel på samtal som ansågs kosta onödigt mycket tid och kraft var de 
tillfällen då föräldrar beskrevs ansätta sitt barn med anklagelser formulerade i frågeform 
såsom; ”Men varför har du gjort så?, Varför har du inte gjort det här?”. När sådana 
situationer uppstod beskrev pedagogerna att de var tvungna att bryta. 

Mixade gruppen 

I den mixade gruppen framkom hur en elev inför utvecklingssamtal brukar prata med 
sina föräldrar om hur de ”ska lägga upp det”. I likhet med vad som återberättats från 
både elev- och pedagoggrupp beskrevs också att förberedelser genomfördes i skolan.   

Om utvecklingssamtalets innehåll fördes ett resonemang som visar att det finns en 
önskan om att samtalet ska bekräfta om elevens självuppfattning om den egna 
kunskapsnivån stämmer och hur den förhåller sig i jämförelse med andra: 

F3: Jag är lite förvånad att man inte som elev verkar ha större känsla än, det tänkte jag redan 

när jag läste det här (enkätresultatet) innan du började berätta om det här, att man som elev 

inte har större känsla för hur man ligger till verkar det som. 

E6: Det är ju det, man har väl någon sorts koll men man vill ha det bekräftat. Man vet ju inte hur 

man ligger till i jämförelse med de andra. /…/ sen är det väl förmodligen väldigt viktigt för ens 

föräldrar att veta hur man ligger till så att de vet. Själv är det så att jag vill veta hur jag ligger till 

på proven, hur jag har hamnat i dem och så där. 

Föräldern såg det som självklart att utvecklingssamtalet skulle präglas av en öppen och 
ärlig dialog, ”/…/ det handlar ju om att man vågar ta upp även sådant som är lite 
besvärligt”. Om barnet inte hemma förmedlar hur det går beskrev föräldern att det är 
svårt att få information om elevens skolutveckling mellan utvecklingssamtalen. En 
känsla av att inte ha ”inblick i hur det går dagligen” jämfördes med en tid i barnets 
skolgång då läxor och läxhjälp ”var ett väldigt bra sätt att få en känsla för hur det går för 
barnet i skolan”. I nuläget fanns ingen ”rutinmässig kontaktyta mellan skolan” och 
hemmet. Även om behov av mer regelbunden information uttrycktes fanns det en 
önskan att utvecklingssamtalen inte ska användas till ”att ta reda på grundläggande fakta 
om hur man ligger till” utan ha en mer framåtsyftande karaktär i syfte att formulera 
personliga mål.  

M: Du förväntar dig personliga mål? 

E5: Ja, för att på vissa IUP-samtal så har de bara en lapp som det står ”du kan träna på att 

vara tyst, du kan göra det där kapitlet i matteboken” och då vet man ju inte riktigt om det är bra 

för mig och sådär /…/ då känns det liksom inte som att de känner mig eller vet vad jag behöver. 

Pedagogen reflekterade över att ”det verkar som om det här med hur man ligger till i 
ämnena är viktigt för att man ska känna sig trygg” och förmedlade att om man som elev 
och förälder undrar hur det går för eleven kan man alltid ha en kommunikation med 
ämnespedagogen. Information om det ”går det går dåligt i ett ämne” förmedlas alltid till 
hemmet för då tar pedagogen kontakt med en förälder. Pedagogen upplevde att det var 
en intressant dialog om att utvecklingssamtal beskrevs som ett forum för att förmedla 
information om elevens resultat. Dialogen som pedagogen eftersträvade att skapa i ett 
utvecklingssamtal hade mer fokus ”på hur du trivs i skolan, vilka intressen och behov 
du har”. Mellan pedagog och elever fördes en dialog om betyg kopplat till efterfrågade 
mål och handlingar:  
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E5: Har man bra betyg så kommer man ju in på den linjen som man vill och då kan man ju läsa 

vidare och förhoppningsvis så når man ju det man vill. 

P5: Jag tycker att det är alldeles för fixerat vid målen överhuvudtaget. Jag skulle vilja ha mindre 

fixering vid målen /…/. 

E5: Men det kan ju vara bra för vissa, vissa behöver hela tiden mål att jobba efter och vissa 

behöver bara jobba, så det beror på hur man är som person. 

Individuella behov beskrevs också av eleverna som att skolan kan ”sätta in extra hjälp 
eller så” om man ”ligger efter de andra”. Är man före andra elever ”kanske man kan få 
någonting som kan mätta ens behov”. En dialog fördes också mellan pedagog och 
elever om hur utvecklingssamtal kan leda till en utvecklingsplan som innefattar 
individuellt stöd. 

P5: Fast om det är så att man dåliga resultat då måste man ju ventilera det, måste ju prata om 

det på ett utvecklingssamtal då om det nu är så. 

E6: Mm, då får man ju hjälp då där och så pratar man om det och lägger upp en plan. 

E5: Typ extra hjälp eller så. 

E6: Ja, förhoppningsvis så går man ju därifrån och känner sig trygg 

Eleverna och delvis pedagogen beskrev att tryggheten i samtalssituationen ökar om man 
känner varandra. Eleverna uttryckte att det är svårt med en helt ny pedagog att ”säga 
vad man tycker men det blir ju enklare och enklare ju mer man känner en person”. 
Pedagogens närvaro beskrevs av eleverna som neutraliserande när föräldrarna får 
information om saker som hänt i skolan men som eleven inte berättat hemma. Samtals-
situationen med en pedagog närvarande kan verka mildrande på föräldrarnas reaktion.  

Förväntningar och farhågor  

Inom ramen för varje fokusgrupp genomfördes ett strukturerat samtal angående 
frågeställningen vilka förväntningar och farhågor som deltagarna upplevde vara viktiga 
att infria respektive att undvika för att ett utvecklingssamtal ska leda till utveckling och 
lärande för den enskilda eleven. Samtalet avslutades med att gruppdeltagarna gemen-
samt prioriterade de formulerade förväntningarna respektive farhågorna. Under denna 
rubrik redovisas gruppernas gemensamma prioriteringar utifrån den strukturerade delen 
av samtalen. 

Samtliga grupper kom fram till deras gemensamma prioriteringar med tillvägagångs-
sättet att fatta majoritetsbeslut, vilket förklarades av en elev: 

E2: Vi lever inte i ett demokratiskt samhälle för intet.  

När grupperna skulle fatta gemensamma beslut uttrycktes dock att ”nu blev det svårt”, 
”kärvigt” eller ”hårklyveri” utifrån att allt som presenterats upplevdes vara lika 
betydelsefullt. Diskussionen inom elevgruppen tog en ny vändning i samband med en 
kommentar om att alla i gruppen kanske tolkade förslagen olika. Lösningarna som 
föreslogs inför att de skulle fatta gemensamma beslut var att alla ”kan ju säga vad de 
tycker” genom att berätta ”att den här tolkar jag på ett annat sätt”. 

Grupperna kom fram till följande: 
- förväntningar som de gemensamt ansåg var viktigast samt, 
- farhågor som de gemensamt ansåg bör undvikas, 
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för att ett utvecklingssamtal ska leda till utveckling och lärande för varje enskild elev. 

 Förväntningar Farhågor 
Elevgrupp 

• Samtalet handlar om eleven och 

elevens behov. 

• Att man sätter upp mål för vad jag 

måste bli bättre på. 

• Att pedagoger och föräldrarna 

hjälper till och motiverar.  

• Att vi sätter upp mål och 

handlingsplaner som jag förstår. 

• Pedagogen eller föräldrarna 

tappar fokus. 

• Alla pratar om annat, jag 

utelämnas ur samtalet. 

Föräldragrupp 
• Tydliga förklaringar. 

• Prata mer om handlingsplaner. 

• Hitta gemensamma lösningar på 

personlig utveckling och 

kunskapsutveckling. 

• Missförstånd.  

• Får ej rätt bild p.g.a. att pedagoger 

”mörkar”, brist på kunnande hos 

pedagoger. 

Pedagoggrupp 
• Motivera och stärka eleven samt 

skapa en handlingsplan som eleven 

ser som meningsfull. 

• Framåtsyftande för att möjliggöra 

en så positiv utveckling som möjligt. 

• Att alla inte känner sig delaktiga.  

• ”Tomma mål”. Att den 

handlingsplan som skrivs inte följs 

upp och används i elevens vardag. 

Mixad grupp 
• Öppen och ärlig dialog • Fokuserar på det negativa 

Jag själv och andra 

I alla fokusgrupper ställdes frågan om vad de själva kan göra och vad de önskar att 
andra ska göra för att ett utvecklingssamtal ska uppfylla uttryckta förväntningar. Under 
denna rubrik redovisas en sammanställning över de svar som gavs. 

Grupperna beskrev vad ”jag själv” och ”andra” kan göra på följande sätt: 

 ”Jag själv” ”Andra” 
Elevgrupp 

• Våga prata! Säga vad man tycker 

och tänker samt säga till om 

samtalet börjar handla om fel saker.  

• När De berättar målen så ska jag 

fråga varför. När samtalet går över 

styr ska jag säga till. Jag ska be 

föräldrarna om hjälp. 

• Lyssna och respektera och 

kommentera elevens synpunkter. 

• Andra kan hålla sig till ämnet, inte 

dra ut på diskussionen för mycket. 

• Lyssna och kolla i IUP-boken varje 

vecka hur det har gått med målen i 

handlingsplanen. 

Föräldragrupp 
• Prata med eleven och andra 

pedagoger än den som ansvarar  

för eleven. 

• Förbereda i förväg. 

• Ha engagemang systematiskt – inte 

bara på utvecklingssamtal. 

• Ta tag i saker i god tid. 

• Komma förberedda! 

• Ta tag i saker i god tid. 
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 ”Jag själv” ”Andra” 
Pedagoggrupp 

• Visa att jag tror på eleven och 

elevens möjligheter. 

• Förstärka/belysa elevens positiva 

sidor och styrkor. 

• Ställa öppna frågor. Tipsa, utifrån 

eleven, om handlingar, strategier. 

• Motivera och stärka. Belysa det 

positiva. Mer fokus på det än på det 

som inte fungerar, utan att för den 

skull glömma att ta upp även 

sådant. Lyfta även det minsta 

framsteg. Visa förtroende och tilltro. 

• Vara väl förberedd. 

• Motivera och stärka. Samma som 

jag. Vilja hjälpa till (föräldrar). Visa 

stöd och uppmuntra. 

• Hjälpa till med att föra samtalet 

framåt. 

• Ta upp sådant som noterats på 

hemmaplan.  

• Inte ansätta barnet med onödigt 

mycket anklagelser (ofta dolda som 

frågor). 

• Stötta och hitta handlingar så att 

planen fungerar. 

• Väl förberedda. Känner sig delaktig 

och bekväm. 

Mixad grupp 
• Eleven måste säga vad den känner 

och så kan pedagogen och eleven 

komma fram till någonting, och 

föräldern om det passar. 

• Ansvaret ligger mest på de vuxna, 

det vill säga pedagog och förälder. 

• Man ska vara ärlig, men inte brutalt 

ärlig. 

Den bild som framträder utifrån ovanstående är att föräldrar och pedagoger i större 
utsträckning än eleverna lämnat svar som har fokus på varandras agerande än vad de har 
på den enskilda eleven. Enligt min tolkning beror detta troligtvis på att eleven finns med 
som något naturligt och underförstått. 

Intressant är att eleverna inkluderar samtliga deltagare i ett utvecklingssamtal i samband 
med uttalade förväntningar om samarbete i kombination med att ”samtalet handlar om 
eleven och elevens behov” samt farhågan om att ”pedagogen eller föräldrarna tappar 
fokus”. 

I föräldrarnas svar framträder en förväntan om att få en ärlig lägesbeskrivning av 
pedagogen om elevens utveckling. Tilliten att denna inte alltid framställs tydligt kan 
skönjas i angivna farhågor.  

Gemensamt för samtliga perspektiv, bland elever, föräldrar och pedagoger, framgår en 
vilja att finna gemensamma lösningar och skapa motivation. 
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Diskussion 

Studiens övergripande syfte är att utifrån fokus på den enskilda elevens utveckling och 
lärande undersöka hur elever, föräldrar och pedagoger i förhållande till varandra 
upplever utvecklingssamtalets innehåll och genomförande. Med hjälp av studiens 
frågeställningar har jag sökt fånga en bild av vad de olika grupperna beskriver om 
faserna inför, under och efter utvecklingssamtal, vilka förväntningar respektive farhågor 
som uttrycks om utvecklingssamtalets innehåll och genomförande och slutligen vad 
elever, föräldrar och pedagoger beskriver att de själva kan göra samt önskar att andra 
ska göra för att uppfylla uttryckta förväntningar. 

Kapitlet inleds med en metoddiskussion med reflektioner angående studiens metod och 
resultatens värde. Därefter följer en diskussion om resultatet ställt mot tidigare 
presenterad litteratur och forskning. För att presentera en helhetsbild väljer jag att 
diskutera studiens tre frågeställningar sammanvävda under rubriken: Inför, under och 
efter utvecklingssamtal. Studiens övriga frågeställningar, det vill säga förväntningar och 
farhågor samt vad jag själv kan göra och önskar att andra ska göra, kommer att vävas 
in som en röd tråd. Under rubriken Nya frågor och vidare studier avslutas diskussionen 
med reflekterande frågor och förslag till vidare studier  

Metoddiskussion 
För att få så stor tillförlitlighet som möjligt och för att om möjligt undvika ett snett 
urval, såsom beskrivs i Lindhs och Lindh-Munthers (2005) studie, försökte jag få ett 
större antal elever, föräldrar och pedagoger att delta i den inledande enkätunder-
sökningen. Jag valde att förlägga undersökningen på två skolor utifrån en ambition att 
få ta del av fler perspektiv och att minska risken för att samtalen skulle föras med endast 
en skolas rådande diskurs, det vill säga sätt att tala och tänka. Att skapa möjlighet till 
perspektivutbyte med medverkande från fler än en skola kunde också förebygga att 
innehållet i samtalen inte fick en utvärderande och kanske skuldbeläggande karaktär av 
den egna verksamheten. Detta upplever jag var ett bra tillvägagångssätt då de 
erfarenheter som kommit studien till känna har varit av varierande karaktär.  

Utifrån skolornas önskemål kontaktades respektive grupper med olika förfaringssätt. 
Dock kan nämnas att informationen i inledningsskedet inte fullt ut nådde fram till 
eleverna via pedagogerna enligt överenskommelse. Detta tror jag medförde att jag fick 
ett visst bortfall då samtliga elever som lämnats tillstånd av sina föräldrar inte kom att 
närvara vid tillfället för introducering och genomförande av enkäten.  

Det finns brister i mitt urval av de medverkande då enkäten endast delades ut till de 
föräldrar som gett tillstånd för deras dotters eller sons deltagande. För att få större 
tillförlitlighet i undersökningen borde enkäten ha delats till samtliga föräldrar. Positivt 
var trots allt mitt val av två skolor som var belägna i olika delar av staden och därmed 
har olika upptagningsområden. Därtill bedömer jag att antalet genomförda intervjuer 
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samt de erfarenheter som framkom under dessa utgjort ett urval som gav en bra grund 
för att bringa klarhet till studiens syfte och frågeställningar. 

Enkätundersökning 

Enkätens utformning och val av begrepp kan till viss del ha försvårat för alla elever att 
förstå frågorna. Samtidigt ska nämnas att jag också fanns i närheten för eventuella 
frågor. I samband med det kunde jag notera hur eleverna när de i enstaka fall upplevde 
att något var svårt löste eventuella oklarheter med hjälp av varandra. Jag bedömer dock 
att enkätsvaren som kommit studien till godo är av tillfredsställande karaktär utifrån att 
de senare också bekräftades och vidareutvecklades under fokusgruppernas reflektioner 
över enkätresultatet.  

En identifierad felkälla är att det ibland var svårt att veta utifrån vilken betydelse 
informanterna har markerat olika svarsalternativ i enkäten. Ett sådant exempel utgör 
formuleringen av fråga sex som inte var tillräckligt specificerad för att svaren utan 
tvekan ska kunna jämföras med varandra. Frågan löd: Vad förknippar du med 
utvecklingssamtal i skolan? Beroende på informanternas föreställningsvärld kan svaren 
innefatta olika betydelser. En del informanter kan ha valt att markera svarsalternativ 
utifrån vad de vill och önskar att ett utvecklingssamtal ska innehålla. Medan andra 
informanter kan ha valt att besvara frågan utifrån deras upplevda erfarenheter av 
utvecklingssamtalets innehåll.  

En viktig lärdom utifrån bearbetningen av materialet är att jag med fördel hade kunnat 
begränsa antalet svarsalternativ vid respektive fråga genom att be informanterna 
markera endast ett specificerat antal alternativ istället för valfritt. På så sätt hade 
resultatet kanske kunnat blir mer tydligt jämförbart mellan de olika grupperna. 

Fokusgruppintervju 

Utifrån Wibecks (2000) beskrivning av syftet med metoden fokusgrupper upplevde jag, 
utan direkt tillgång till observation eller videoinspelning av utvecklingssamtal, att 
studien gavs goda möjligheter att få inblick i olika upplevelser och erfarenheter inom 
ramen för ett utvecklingssamtal. 

Studien har inte haft för avsikt att göra några kopplingar på individnivå, det vill säga 
intervjua elev och förälder från samma familj. Dock har i två fall elever och föräldrar 
från samma familj deltagit vid olika intervjutillfällen. Däremot infriades målsättningen, 
när fokusgrupperna sattes samman, att inga deltagare i respektive grupp skulle känna 
alternativt arbeta nära varandra.  

Den intervjuguide och det semistrukturerade upplägg som jag använde mig av vid 
intervjuerna i fokusgrupperna berörde studiens frågeställningar. Det strukturerade 
samtalet kan dock problematiseras för att det till viss del kunde upplevas vara ledande 
då det syftade till att grupperna skulle enas om gemensamma ställningstaganden. 
Dessutom ska tilläggas att jag som oerfaren moderator inte helt och fullt lyckades 
avhålla mig från att interagera med gruppen. Med stor sannolikhet påverkades 
interaktionen mellan gruppmedlemmarna när jag vid behov försökte stimulera alla 
informanter till delaktighet eller ställa följdfrågor angående ett ämne som var viktigt att 
få fördjupad insikt i.  
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Valet av neutral plats och tiden för intervjuerna behöver också problematiseras. Jag 
upplevde att informanternas samtal med varandra i vissa fall påverkades av att inte vara 
i en för dem känd miljö samt att tiden för samtalen var efter skoldagens slut. 

Sammanfattning 
Valet av att genomföra studien med hjälp av att kombinera två metoder visade sig för 
den tid som stod till förfogande vara alltför ambitiös. I samband med att jag försökt 
kategorisera och strukturera datamaterialet har dess rika omfång försatt mig i en svår 
och många gånger oöverblickbar situation. Detta beror också på att informationen i 
materialet har varit av sådan stimulerande karaktär att jag vid upprepade tillfällen 
förletts leta efter samband och mönster utöver studiens övergripande syfte.   

Trots redovisade svårigheter anser jag dock att kombinationen av metoderna har varit av 
värde för studien. Särskilt upplever jag att intervjuer i fokusgrupper har varit en bra 
metod för studiens syfte att undersöka hur elever, föräldrar och pedagogers i förhållande 
till varandra beskriver utvecklingssamtalets innehåll och genomförande. 

Resultatdiskussion 

Inför, under och efter utvecklingssamtal 

Inledningsvis bör sägas att informanternas berättelser i denna studie stämmer väl 
överens med mycket av vad som beskrivs i tidigare forskning (Adelswärd, Ewalsson 
och Reimers 1997; Lindblom Larsson, 2002; Andersson, 2003; Lindh och Lindh-
Munther, 2005).  

Inför utvecklingssamtal 

Informanternas upplevelser inför ett utvecklingssamtal skiljer sig relativt markant 
mellan de olika grupperna i enkätundersökningen. Tydligt är att gruppen föräldrar ser 
fram emot att delta i utvecklingssamtal medan elevernas och pedagogernas svar 
återspeglar mer ambivalenta känslor. I fokusgruppintervjuerna framträder däremot en 
mer samstämmig bild där samtliga grupper delar känslan av viss oro inför 
utvecklingssamtal. Enligt Engquist (1999) kan en del oro förklaras med att många 
kommer till samtalet utan att varken veta vad det kommer att innehålla eller hur det 
kommer att sluta. Något som bekräftas av Lindh och Lindh-Munther (2007) som anser 
att det råder en oklarhet om syftet med utvecklingssamtalet.  

I likhet med ovanstående visar också informanternas återgivna erfarenheter att parterna 
kommer till ett utvecklingssamtal med olika föreställningar om dess syfte, innehåll och 
genomförande. Ett utvecklingssamtal mellan människor som representerar allmänhet 
och institution är också som Markström (2006) beskriver ofta förenat med 
föreställningar och förväntningar som bland annat grundar sig på deltagarnas tidigare 
erfarenheter av utvecklingssamtal samt ålder, kön och etnicitet. 

Studien visar att ett och samma utvecklingssamtal kan rymma minst tre olika 
förväntningar inför vad som kommer att sägas och genomföras.  
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Tidigare forskningsresultat visar att elever endast har förväntningar på utvecklings-
samtalet som ett tillfälle att bli informerad om sina skolprestationer (ex. Lindblom 
Larsson, 2002; Lindh och Lindh-Munther, 2005). I den här studien ger eleverna uttryck 
för en mer nyanserad bild när de förmedlar en hög förväntan om att samtalet ska vara 
meningsfullt, framåtsyftande och utifrån individuella behov möjliggöra en så positiv 
utveckling som möjligt. I första hand vill de dock i likhet med andra resultat höra 
”positiva saker” såsom att” jag är bra” eller att de har gjort bra ifrån sig i förhållande till 
kunskapsmålen.  

Studien visar att föräldrarna förväntar sig information från pedagogen om elevens 
resultat och utveckling, gärna med innebörden att dennes dotter eller son fungerar väl i 
skolan. I lika stor utsträckning önskar de få reda på om något inte fungerar eller om 
eleven har ”gjort något djävulskap”. Detta motsvarar vad Andersson (2003) har funnit, 
det vill säga att föräldrar vill ha information från skolan om barnens kunskapsnivå och 
social förmåga, såväl det som är bra som dåligt. I studien uttrycker föräldrarna också att 
de själva och andra ska förbereda sig inför utvecklingssamtalet, gärna genom ett 
”systematiskt engagemang”.   

I både enkät- och intervjuresultaten framkommer att pedagogerna har höga 
förhoppningar på både samtalets innehåll och genomförande. De uttrycker förväntningar 
om att både elev och föräldrar, i likhet med de själva, ska komma förberedda och vara 
väl insatta kunskapsmålen samt ha en insikt i vad eleven ”behöver förbättra sig i för att 
utvecklas vidare”.  

Under utvecklingssamtal 

Utvecklingssamtalets breda definition av innehåll och genomförande samt vad det 
förväntas leda till i form av en individuell utvecklingsplan, beskrivs tydligt av 
Skolverket (2001, 2005). Med fokus på utvecklingssamtalets genomförande, det vill 
säga att det ska bli ett positivt samtal mellan lika förberedda och engagerade deltagare, 
har flera av informanterna uttryckt att de förknippar utvecklingssamtal med många av 
Skolverkets definierade parametrar.   

Studien enkätresultatet visar att det finns såväl likheter som skillnader mellan vilka 
förväntningar elever, föräldrar respektive pedagoger har angående utvecklingssamtal i 
skolan. Utifrån de mest frekventa svaren i varje grupp sammanfattas bilden i följande 
punkter som även förstärks av citat ur fokusgruppernas resultat: 

• Elever och föräldrar förknippar utvecklingssamtal med individuella behov. 
Samtalet handlar om eleven och elevens behov. 

• Pedagogerna förknippar utvecklingssamtal med samarbete skola och föräldrar.  
Att elev och förälder vill möta mig och samtala med mig och varandra.  

• Föräldrar och pedagoger har hög svarsfrekvens på öppet och förtroendefullt. 
Det handlar ju om att man vågar ta upp även sådant som är lite besvärligt. 

• Föräldrarna önskar tydliga besked om studieresultat. 
Jag förväntar mig information om hur det går för mitt barn i skolan, vad han/hon behöver 

förbättra. Vad han/hon gör bra. 
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Resultatet visar att utvecklingssamtalet ska tillfredsställa skiftande behov utifrån såväl 
elevens, förälderns som pedagogens perspektiv. En huvudlinje som kan urskiljas är att 
utvecklingssamtalet både ska ge information som kan hänföras till definitionen av 
värderingssamtal samt präglas av dialog i likhet med tidigare forskning (ex. Adelswärd, 
Evaldsson och Reimers, 1997; Lindblom Larsson, 2002; Lindh och Lindh-Munther, 
2005).  
I Skolverkets (2001) definition står att utvecklingssamtalet ”bör präglas av jämlikhet” 
(s. 3) Informanternas svar i enkätundersökningen visar att denna målbild inte inbegrips i 
deras definition av utvecklingssamtal. Alternativet jämlikhet fick lägst svarsfrekvens av 
samtliga grupper och endast en dryg fjärde del av eleverna hade markerat öppet och 
förtroendefullt. Resultatet kan tolkas att samtalet inte upplevs öppet och jämlikt såsom 
utvecklingssamtal är tänkt att vara (ex. Lindblom Larsson, 2002; Lindh och Lindh-
Munther, 2007). Huvuddelen av eleverna upplever inte att de är inkluderade i samtalet 
utan anser att utvecklingssamtalet förs mellan förälder och pedagog. Detta påvisar också 
Lindh och Lindh-Munther (2005) som i sin studie kommit fram till att eleverna upplever 
att de har minst talutrymme under samtalet och det är uppenbart att eleverna i första 
hand uppfattar utvecklingssamtalet som ett ”led i kontakten föräldrar-skola” (s. 15). 
Adelswärd, Evaldsson och Reimers (1997) har i sin forskning funnit att lärare och 
föräldrar talar med varandra genom barnet.  

Till skillnad från elevernas upplevelser uttryckte föräldrarna en vilja att vara aktiva i sitt 
barns utveckling men i samtalssituationen exemplifierades även en mer tillbakadragen 
roll till förmån för dialog mellan pedagog och elev. Därtill beskrev pedagogerna att 
elevens delaktighet är i fokus under hela samtalet och närvarande föräldrar tillåts 
komma in i samtalet först i sista hand. Gruppernas olika återgivna erfarenheter kan vara 
ett uttryck för vad som upplevs enligt Svedbergs (2007) beskrivning av ”triaden” när 
”/…/ två bildar en koalition mot den tredje”. Resultatet visar dock att koalitionerna i ett 
utvecklingssamtal inte är statiska utan troligtvis pendlar under samtalets gång. En 
tänkbar orsak till elevernas beskrivna känsla av att vara exkluderade under samtalet kan 
vara att de utifrån en medvetenhet om föräldrarnas informationsbehov överlåter 
talutrymmet till de vuxna. Detta kan vara ett uttryck för den allians som Adelswärd, 
Evaldsson och Reimers (1997) beskriver kan uppstå mellan familjemedlemmar. 

Dysthe (2003) skriver, med referat till Wenger, att lärande utgår från ”vad för slags 
identitet den lärande utvecklar och vilken person han eller hon önskar att vara” (s. 328). 
Enligt sociokulturell teori skapas lärande i samverkan med andra men det skapas också i 
en individuell mental process som är beroende av att individen tar eget ansvar för sitt 
lärande. I elevernas uttryckta upplevelser om utvecklingssamtal uppgavs de vuxna ”byta 
ämne” och ”inte prata så jättemycket om utvecklingen”. Något som eleverna i 
undersökningsgruppen hade ambition att förändra när de själva fick formulera vad de 
kan göra för att utvecklingssamtalet ska uppfylla deras förväntningar: 

Våga prata! Säga vad man tycker och tänker samt säga till om samtalet börjar handla om fel 

saker.  

Enligt Hägg och Kuoppa (1997, s. 89) är läraren ”den som definierar samtals-
situationen” när samtal förs i skolmiljö mellan elev, föräldrar och lärare. De menar 
också att läraren som samtalsledare ska fördela uppmärksamheten mellan både elev och 
föräldrar. Pedagogerna beskrev i studien hur de som samtalsledare ställer öppna frågor 
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och strävar efter att stimulera eleven till egen insikt för att därigenom finna uppslag för 
fortsatt utveckling. De skildrar också hur de försöker att inte styra samtalet för mycket 
så att eleven ska känna sig delaktig och ”känner att det är han eller hon som äger målet 
och handlingen”. Trots pedagogernas goda avsikter att inte styra samtalet till förmån för 
elevens aktiva medverkan finns det anledning att problematisera förfarandet med öppna 
frågor. Ett sådant upplägg kan mycket väl bidra till att eleven upplever begränsad 
delaktighet, då dennes taltid utgörs av att besvara frågor istället för att få sina egna 
frågor och funderingar besvarade. Detta bekräftas även av tidigare studier som visar att 
eleverna upplever att de har svårt att styra över samtalets innehåll och beskriver att 
deras roll mest består i att de besvarar frågor (Lindh och Lindh-Munther, 2005). 

Vilka koder förmedlas till eleven om samspel i samtalssituationen? Vad inom ramen för 
utvecklingssamtal kan utvecklas för att främja den enskilda elevens utveckling? 
Studiens resultat visar att eleven vill ha en mer aktiv del i utvecklingssamtalet. Vad 
skulle samtalet resultera i om eleven fick möjlighet att själv föra delar av samtalet? 
Genom att lyssna på eleven och dennes tillvägagångssätt kan föräldrar och pedagog få 
en förståelse för hur eleven tänker om sin framtid. Lindblom Larsson (2002) beskriver 
att eleven kan finna insikter om sin egen utveckling och genom egna drivkrafter lära och 
utvecklas av samtalssituationen. Askland och Sataøen (2003) menar att ”lyssna innebär 
att man försöker förstå hur saker hänger samman i barnets upplevelse och hur världen 
ser ut genom detta barns ögon” (s.291). Detta kan också stimulera till dialog i sin reella 
mening, som enligt Isaacs (1999) bygger på att man utvinner ett aktivt deltagande för 
samtliga genom att lyssna på varandra och sig själv.  

Efter utvecklingssamtal 

Askland och Sataøen (2003) menar att varje individ har en medfödd vilja att lära. Ett 
resultat av utvecklingssamtal är den individuella utvecklingsplanen som ska ligga till 
grund för elevens fortsatta utveckling och lärande. I studien sammanfattar en av 
eleverna målet med utvecklingssamtal på följande sätt: 

E: De ger en ju nå’t att sträva efter, typ mål, det är ju det som är hela grejen med IUP-

samtalen, handlingsplanen och få veta vad man behöver lära sig bättre, få veta hur man 

behöver utvecklas, mer eller mindre. 

I studiens enkätundersökning framkommer att informanterna främst förknippar med sitt 
dagliga arbete utifrån innehållet i elevens individuella utvecklingsplan med följande: 

• Elever och pedagoger anger utvecklingsmöjligheter.  
E: Att vi sätter upp mål och handlingar som jag förstår.  

P: Motivera och stärka eleven samt skapa en handlingsplan som eleven ser som meningsfull. 

• Föräldrarnas svarar delaktighet.  
Hitta gemensamma lösningar på personlig utveckling och kunskapsutveckling. 

• Samtliga har hög svarsfrekvens på alternativet ansvar och lägre på alternativen 
omväxlande sätt att lära samt anpassat efter mina behov. 

Lägst svarsfrekvens har eleverna på alternativen delaktighet och lust.  

Enligt Skolverket (2005) ska den individuella utvecklingsplanen vara en vägledning för 
eleven i sitt fortsatta arbete så att det blir ”meningsfullt, begripligt och hanterbart”. 
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Dessa begrepp är också något som Antonovsky (2005) beskriver som KASAM – Känsla 
av Sammanhang för att förklara utvecklingsmöjligheter och livskraft. 

I studien skildrade eleverna hur de blir ombedda att skriva ner mål i den individuella 
utvecklingsplanen utan att förstå ”varför man ska göra det”. Eleverna betonade dock 
vikten av att målen är förståeliga.   

Den individuella utvecklingsplanen kan fungera som Öhlmér beskriver utvecklings-
samtalet, som en ”bro mellan hem och skola” (s. 20) som kan skapa bra förutsättningar 
för ett konstruktivt samarbete för elevens utveckling och lärande. I studien visar 
resultatet att samtliga grupper anser att det är eleven som har störst ansvar att förverk-
liga det som står i den individuella utvecklingsplanen. Eleverna efterlyser dock sam-
arbete för att kunna utvecklas och betonade vikten av ”stöd och hjälp med motivation 
från föräldrar och pedagoger” samt anpassade uppgifter utifrån individuella behov. 

Eleverna lyfter även fram betydelsen av att båda föräldrarna är delaktiga vid utveck-
lingssamtalet och engagerar sig i elevens skolgång. Fischbein och Österberg (2003) ger 
stöd till elevernas resonemang när de beskriver att det finns en risk i att uppmuntra unga 
att vara alltför självgående då man kan detta kan leda till att eleverna går miste om 
betydelsen att vara beroende av andra. Detta bekräftas också av Vinterek (2003) som 
menar att mycket ansvar över egna lärandet, kan leda till lägre engagemang i skolarbetet 
som i förlängningen kan påverka studieresultatet negativt. 

Samarbetet beskrivs av föräldrarna såsom att utvecklingssamtalet och den individuella 
utvecklingsplanen fungerar som ”en liten väckarklocka”. Målen följs upp med ”lite 
press hemma” med det ”man ska förplikta sig att hjälpa till med”. Föräldrarna beskrev 
hur utvecklingssamtalet och dess resultat ansågs ligga till grund för att skapa rutiner och 
bra sätt att lära för att klara fortsatta studier.     

Avslutningsvis kan studiens resultat sammanfattas med att elever, föräldrar och 
pedagoger såväl på skilda som delvis liknande sätt ger uttryck för att utvecklings-
samtalets innehåll och genomförande ska motivera den enskilda elevens vilja att lära 
och utvecklas. Upplevelserna som har angetts kan summeras utifrån de motiv för 
lärande som Granberg (2004) anger. Det vill säga; ge inflytande över elevens 
utvecklingsprocess och skapa förutsättningar att i samspel med andra arbeta mot 
gemensamma mål som stimulerar individens vilja att ”visa sig själv och andra att man 
kan saker” (s. 51).   

Nya frågor och vidare studier   

Jag upplever att den genomförda studien har förärats med värdefull och relevant 
information för samtliga parter och inte minst för den (special-) pedagogiska 
yrkesutövaren. Även om undersökningens kvalitativa del har gett studien goda förut-
sättningar att tolka och analysera hur elever, föräldrar och pedagoger i förhållande till 
varandra upplever utvecklingssamtalets innehåll och genomförande kan studien inte 
resultera i några generella slutsatser. Därför anser jag att vidare studier riktat till en 
större undersökningsgrupp skulle vara av värde att genomföra. Utifrån reflekterande 
frågor följer nedan några förslag till vidare studier: 

• Vad påverkar elevens, förälderns och pedagogens förhållningssätt och agerande 
under ett utvecklingssamtal?  
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Varför tystnar elever i den samtalssituation som utvecklingssamtalet utgör när de i 
andra situationer förmår uttrycka ett målmedvetet initiativ angående innehåll och 
genomförande? Hur kan pedagogens roll i samtalssituation förtydligas för att ge redskap 
att finna rätt balans i den komplexa uppgiften att både agera samtalsledare och vara den 
som ska förmedla och förvalta information? Vad karaktäriserar ett ”meningsfullt, 
begripligt och hanterbart” utvecklingssamtal för samtliga parter? Kan fördjupad 
kunskap hos deltagarna om dialog som samtalsmetod bidra till att skapa ökad 
delaktighet för samtliga i utvecklingssamtalet? 

Att finna metoder för ett samtalsupplägg där alla medverkande känner sig inkluderade 
och delaktiga i elevens framtidshandlingar motiverar vidare forskning. Intervjuer i 
fokusgrupper har gett studien betydande information om villkor och förutsättningar som 
anses vara avgörande för den sociala konstruktion som utvecklingssamtalet kan antas 
vara och skapa. En vidareutveckling av denna studie vore att intervjua och observera 
fler grupper med mixad sammansättning av deltagare för att på så sätt få fördjupad 
insikt i hur deras erfarenheter och ageranden förhåller sig till varandra. Att få ökad 
kunskap om momentet då deltagarna ska komma fram till konsensus och nå överens-
kommelser till den individuella utvecklingsplanen finner jag särskilt intressant. 

• Hur kan eleven med hjälp av utvecklingssamtalet se sina egna resurser och 
tillvarata dem?  

• På vilket sätt bidrar den individuella utvecklingsplanen till elevens utveckling 
inför hennes/hans framtida deltagande i samhällslivet utanför skolan?  

Lindblom Larsson (2002) skriver att ”utvecklingssamtalets innehåll bör medvetet 
relateras till elevens framtid” (s.87). Hur kan ett utvecklingssamtal som involverar 
elevens framtidsdrömmar och som baseras på hur skolarbetet kopplas till elevens egna 
framtidsplaner genomföras för att ge ökad mening och motivation hos samtliga parter 
och framförallt eleven?  

Utvecklingssamtalet ska både ge information av värderande karaktär och ha tydligt 
utvecklingsfokus. Carlgren och Marton (2003) skriver att kunskaper om rätt och fel inte 
längre överensstämmer med den förändringsbenägna världen. Likväl ”går skolan till 
stor del ut på att lära sig undvika fel istället för att lära sig göra rätt” enligt Hofvendahl 
(2006, s. 59). I denna studie har olika upplevelser av oro kommit till uttryck och frågan 
jag ställer mig är i vilken grad oron påverkar samtalets genomförande och dess fokus på 
utveckling? Hur kan ”misslyckanden” som är naturliga delar under en utvecklingsfas 
omnämnas under ett utvecklingssamtal utan att det ger upphov till den 
utvecklingshämmande rädslan som Hofvendahl beskriver? 

Slutligen vill jag återknyta till studiens specialpedagogiska perspektivs underliggande 
syfte. Lindh och Lindh-Munther (2005) skriver att mycket av den information som ges i 
utvecklingssamtalet om olika individuella förutsättningar och behov kan omvandlas till 
att utveckla undervisningen i den ordinarie verksamheten istället för att upprätta 
speciella åtgärdsprogram.  

• Kan utveckling av den individuella utvecklingsplanen ersätta åtgärdsprogram?  

I studien har eleverna återgett att de utifrån fokus på mål, handlingar och individuella 
behov efterfrågar ett individuellt stöd för att inte ensamma vara bärare av ansvaret för 
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sin utveckling. För att tillmötesgå detta finns anledning att påstå att utvecklingssamtal 
som ska generera i en individuell utvecklingsplan med definierade mål för framtiden, i 
lika hög grad som vid åtgärdsprogrammens upprättande, behöver innefatta en 
precisering av fördelat ansvar för planerade insatser.  

Utvecklingssamtal ska bemöta varje enskild elevs särskilda behov utifrån dennes 
förutsättningar och förmågor och resultera i individuella utvecklingsplaner som 
fokuserar på att ge motivation för framtiden och förberedelser för livets utmaningar. Ett 
intressant forskningsområde för att fortsätta utvecklingen mot en inkluderande skola 
vore att finna fördjupad kunskap i hur åtgärdande, problemfokuserade samtal kan 
ersättas av framåtsyftande samtal som med fokus på möjligheter främjar varje elevs 
utveckling och lärande. 

 

 

Dialogiskt liv är inte ett liv i vilket man har mycket med människor att göra,  

utan ett i vilket man verkligen har att göra med de människor med vilka man har att göra  

(Martin Buber, 1993, s. 80-81). 
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Bilaga 1 

 

 Till föräldrar 
 
 

2007-10-05 

 

 Förfrågan om deltagande i en studie angående utvecklingssamtal 
 
Som en del av mina studier på specialpedagogiska programmet vid Lärarhögskolan i 
Stockholm ingår ett examensarbete i form av en vetenskaplig uppsats. Jag avser att 
undersöka och skriva om elevers, föräldrars, och pedagogers förväntningar och 
erfarenheter av utvecklingssamtal i grundskolan.  

Efter förfrågan hos skolchef XX har jag fått tillåtelse att genomföra studien vid B-
skolan i ZZ. Jag vill på detta sätt informera om arbetets genomförande, tillfråga dig 
om deltagande samt be om ditt tillstånd för din dotters/sons medverkan (se 
svarstalong sidan 2). 

Studien kommer genomföras på två skolor och inleds med en enkätundersökning 
riktad till elever, föräldrar och pedagoger i årskurs 6-7. Målgruppen är vald utifrån att 
eleverna i denna årskurs är i mitten av studerandelivet med såväl erfarenheter av 
genomförda utvecklingssamtal som visioner om framtiden. 

Frågeformuläret som distribueras till dig under vecka 42 består av tio frågor som tar 
10-15 minuter att besvara. Deltagandet är helt frivilligt, likaså mycket värdefullt. Ditt 
medgivande ger du genom att besvara frågorna, senast torsdag den 25 oktober 2007.  

Efter enkätundersökningen kommer en fördjupad studie genomföras i form av 
intervjuer i mindre grupper. I frågeformuläret kommer det därför finnas ytterligare 
information och en förfrågan om ditt intresse för medverkan i gruppintervjun. 

Utifrån att studien grundar sig på vetenskapliga metoder kommer de forskningsetiska 
principerna att uppfyllas. Det innebär att de som väljer att delta gör det med rätten att 
avbryta sin medverkan när de vill. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt 
och resultatet sammanställas så att medverkande skolor och enskilda individer inte 
kommer kunna identifieras. Dessutom kommer det insamlade materialet endast 
användas för examensarbetet. 

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta mig. 

 
Vänliga hälsningar 

 
 Carina Widén 

Studerande på Specialpedagogiska programmet vid Lärarhögskolan i Stockholm 
070-xx xx xx eller carina.widen@student.lhs.se 

 
Handledare: Anita Söderlund  
Universitetslektor i pedagogik, arbetar med forskning och lärarutbildning vid 
Lärarhögskolan i Stockholm 

 
 
 



 

 

  

  Svarstalong önskas åter senast torsdag den 11 oktober 2007  

  Inför din dotters/sons frivilla medverkan i studien behöver du som vårdnads-
havare ge ditt tillstånd. Det kan du göra genom att fylla i svarstalongen och ge 
den till din dotters/sons pedagog. Alternativt ger du ditt tillstånd direkt till mig 
via e-post där du skriver ner namnet på din dotter/son och hennes/hans 
ansvarsgrupp, carina.widen@student.lhs.se 

 

    

     

   Härmed ger jag tillstånd att min dotter/son får delta i studien:  

      
   Vårdnadshavare Datum  
      

     

   Min dotter/son heter och går i:  

      
   Elev Grupp  
      
 



 

 

 ENKÄT riktad till elever 
 

 Frågeformulär angående utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner 

Formuläret är framtaget i syfte att undersöka elevers upplevelser inför, under och 
efter utvecklingssamtal. Kartläggningen är en del av det examensarbete som du 
tidigare fått information om och kommer genomföras under hösten 2007. 

Din medverkan och dina svar är mycket värdefulla för studien som du deltar 
frivilligt i. Frågorna tar cirka 10-15 minuter att besvara och resultatet kommer 
redovisas så att inga enskilda individer är identifierbara. 

Frågeformuläret avslutas med information om en fördjupad del av studien och en 
svarstalong för intresseanmälan om fortsatt medverkan. 

 

   (Sätt ett tydligt kryss i rutan för det/de alternativ du väljer.)  
     

     

 1.  Vilken kategori tillhör du?   
     
   � Flicka  

   � Pojke  
     
     

 2.  Ungefär hur många utvecklingssamtal har du deltagit i under din tid i skolan?  
   (Markera ett alternativ.)  

   � 0  

   � 1-10  

   � 11-20  

   � 21-40  

   � 41-  
     
     

 Inför utvecklingssamtal  
     

 3.  Ser du fram emot att ha utvecklingssamtal i skolan?  
   (Markera ett alternativ.)  

   � Ja  

   � Nej  

   � Ibland  

   � Vet inte  
     
     

 4.  Hur förbereder du dig inför ett utvecklingssamtal i skolan?  
   (Markera ett eller flera alternativ.)  

   � Jag får information  

   � Jag söker upp information  

   � Jag planerar individuellt  

   � Jag planerar med familjen   

   � Jag planerar med pedagogen/er  

   � Annat (Ange vilket.)     
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 5.  Med vilka förväntningar går du till ett utvecklingssamtal i skolan?  
   (Beskriv kortfattat dina tankar/känslor.)  

     

     

     
     

     

 Under utvecklingssamtal  
     

 6.  Vad förknippar du med ett utvecklingssamtal i skolan?  
   (Markera ett eller flera alternativ.)  

   � Öppet och förtroendefullt  � Ömsesidighet  

   � Framåtblickande  � Jämlikhet   

   � Väl förberett   � Långsiktig plan  

   � Individuella behov  � Individuellt stöd  

   � Stärker självförtroendet  � Förmågor och starka sidor  

   � Samtal som en del av lärandet  � Samarbete skola och föräldrar  

   � Tydlig bild av social utveckling  

   � Tydliga besked om studieresultat  

   � Krav och mål i läroplan och kursplaner  

   � Vet inte   

   � Annat (Ange vilket.)     

     
     

 7.  Vad beskrivs som mål och handlingar i din individuella utvecklingsplan/IUP?  
   (Markera ett eller flera alternativ.)  

   � Kunskapsmässig utveckling  

   � Social utveckling  

   � Personliga förmågor och starka sidor  

   � Personliga intressen  

   � Positiva förväntningar  

   � Kortsiktiga mål   

   � Långsiktiga mål  

   � Överenskommelser mellan elev, föräldrar, pedagog  

   � Vet inte   

   � Annat (Ange vilket.)     

     
     

     
     



 

 

 8.  Upplever du att dina förväntningar uppfylls under ett utvecklingssamtal?  
   (Markera ett alternativ. Motivera gärna.)  

   � Ja   

   � Nej   

   � Till viss del   

   � Vet inte   
     
     

 Efter utvecklingssamtal  
     

 9. Vad förknippar du med ditt dagliga skolarbete utifrån innehållet i din 
individuella utvecklingsplan/IUP? 

 

   (Markera ett eller flera alternativ.)  

   � Lust  

   � Krav  

   � Utvecklingsmöjligheter  

   � Anpassat efter mina behov  

   � Betyg  

   � Ansvar  

   � Delaktighet  

   � Tydlighet  

   � Omväxlande sätt att lära  

   � Vet inte  

   � Annat (Ange vilket.)     

     
     

 10. Vem eller vilka förverkligar det som står skrivet i din individuella 
utvecklingsplan/IUP? 

 

   (Markera ett eller flera alternativ. Motivera gärna.)  

   � Jag/Eleven   

   � Föräldrar   

   � Pedagog/er   

   � Skolan   

   � Vet inte   

   � Annan (Ange vem.)   
     
  

 
   



 

 

 

   Utrymme för övriga synpunkter  

     

     

     
     
     

   Information  

   Efter att enkätresultaten sammanställts kommer en fördjupad undersökning 
genomföras i olika former av gruppintervjuer med fyra till fem deltagare per så 
kallad fokusgrupp. 

De första gruppintervjuerna syftar till att samtala utifrån enkätresultaten där inga 
enskilda individer kommer att vara identifierbara. I dessa grupper är elever, föräldrar 
och pedagoger uppdelade var för sig.  

Den andra fasen syftar till att samtala om och få fördjupad inblick i de perspektiv 
som framkommit. Den gruppintervjun kommer genomföras i en mixad grupp med 
representanter från respektive fokusgrupp. 

Gruppintervjun beräknas ta 1-1½ timme. De olika gruppintervjuerna beräknas 
genomföras i november, under vecka 46-47. 

För detta behövs också deltagare och jag är mycket glad om du kan tänka dig 
medverka. Utförligare information om intervju i fokusgrupper skickas till dig när du 
har anmält ditt intresse – se nedan. 

 

   Svarstalong  

   Genom att fylla i den här svarstalongen anmäler du ditt intresse för 
medverkan i gruppintervju. 

 

   Jag vill delta: Datum    

   Namn   

   Ansvarsgrupp   

   Dina föräldrar måste ge sitt tillstånd för att du ska få medverka frivilligt i grupp-
intervjun. Prata med dem om din intresseanmälan så de också fyller i svarstalongen i 
frågeformuläret för föräldrar.  

 

     
     

   

Varmt tack för Dina svar!  

Lägg besvarat frågeformulär i lådan, märkt ”Enkätundersökning”. 
(Senast torsdag den 25 oktober 2007.) 

 

 

     

 



 

 

Intervjuguide fokusgrupper 

Inledning 

Informera om syftet med studien och samtalets upplägg inklusive ljudupptagning samt 
forskningsetiska principer. Inrikta deltagarna mentalt på att tala fritt med varandra om ämnet 
utvecklingssamtal. Gå igenom några ”spelregler” såsom: 

• samtalet handlar om att försöka beskriva sina tankar och åsikter,  
• allt som sägs är viktigt, inga synpunkter kommer att värderas eller bedömas utifrån ”rätt 

eller fel”, 
• jag ska försöka säga så lite som möjligt förutom om jag behöver fråga för att jag blir 

nyfiken att veta mer, upplever att samtalet avstannar eller tar en väg bort från studiens 
frågeställningar. (Bra frågor: Hur tänker/menar du? Kan du vidareutveckla? Jag uppfattar 
att du säger ... är det så du menar?) 

Vilka erfarenheter inför, under och efter ett utvecklingssamtal ger elever, föräldrar och 
pedagoger uttryck åt? 

• Vad väcker enkätresultaten för spontana reflektioner? (Tankar och känslor.) 
– Överensstämmer enkätresultatet med fokusgruppens upplevelser? 

• Hur resonerar elever, föräldrar och pedagoger om syftet med utvecklingssamtal och 
begreppen utveckling, lärande och individuella behov? 
– Vad beskrivs främja den enskilda elevens utveckling och lärande? 
– Vad beskrivs vara individuella behov? 
– Vad beskrivs påverka samtalssituationen? 

Vilka förväntningar respektive farhågor uttrycks om utvecklingssamtalets innehåll och 
genomförande? 

• Vilka förväntningar och farhågor har du på ett utvecklingssamtal som ska leda till 
utveckling och lärande?  
– Skriv förväntningar respektive farhågor på notislappar – en förväntan/farhåga på 
respektive lapp. Beskriv vad du formulerat och klistra upp lapparna på blädderblocket. 
Markera (med ”pluppar”) två förväntningar som du tycker är viktiga att infria samt två 
farhågor som är viktiga att beakta för att ett utvecklingssamtal ska bli lyckat. 

Utifrån detta material: 
• Vad uttrycker gruppen gemensamt är viktigt? 

– Resonera tillsammans och försök enas om två förväntningar som ni tycker är viktiga att 
infria samt två farhågor som är viktiga att undvika. 

Vad beskriver elever, föräldrar och pedagoger att de själva kan göra samt önskar att 
andra ska göra för att uppfylla uttryckta förväntningar? 

• Vad kan ”jag själv” göra för att påverka samtalssituationen i ett utvecklingssamtal och 
vad önskar du att ”andra” ska göra. (Samma upplägg som ovan.)  

• Resonera om vad ni gemensamt önskar är viktigt att ”jag själv” och ”andra” gör för att ett 
utvecklingssamtal ska uppfylla era förväntningar. 

Avslutning 

Övriga frågor – Informera om fortsatt arbete och att uppsatsen beräknas vara klar januari 2008. 
Tack till deltagarna för deras medverkan och engagemang!  
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Enkätresultat – till fokusgrupper 

1. Vilken kategori tillhör du? 

 Elever Föräldrar Pedagoger Totalt 

Distribuerade 
enkäter 

68 enkäter 68 enkäter 21 enkäter 157 
enkäter 

Totalt besvarade  51 svar 47 svar 20 svar 118 svar 

Flicka/kvinna 61 % 31 svar 77 % 36 svar 75 % 15 svar 82 svar 

Pojke/man 39 % 20 svar 23 % 11 svar 25 % 5 svar 36 svar 

 

 

2. Ungefär hur många utvecklingssamtal i skolan har du deltagit i/genomfört? 
(Markera ett alternativ) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

0

1-10

11-20

21-40

41-

Elever Föräldrar Pedagoger
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Inför utvecklingssamtal 

3. Ser du fram emot att ha utvecklingssamtal i skolan? 
(Markera ett alternativ) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja

Nej

Ibland

Vet inte

Elever Föräldrar Pedagoger

 

4. Hur förbereder du dig inför ett utvecklingssamtal i skolan? 
(Markera ett eller flera alternativ) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Får information

Söker upp information

Planerar
individuellt/med eleven

Planerar med familjen

Planerar med
pedagog-er/kollegor

Annat (ange vilket)

Elever Föräldrar Pedagoger

 



 

 

5. Med vilka förväntningar går du till ett utvecklingssamtal i skolan? 
(Beskriv kortfattat dina tankar/känslor) 

Representativa exempel: 

Elever "Jag hoppas att läraren tycker jag är duktig och har skrivit sina tankar om hur jag 
jobbar." 
"Jag hoppas ju att de ska säga att jag är bra och sköter mig och så. Positiva saker 
liksom." 
"Jag vill att allt ska gå bra." 
"Att det går bra och mamma blir nöjd." 
"Jag vill veta hur det har gått under vissa test och allmänt." 
"Att få veta hur jag ligger till, få reda på hur jag kan utveckla mig." 
"Att man pratar om vad jag kan förbättra." 
"Att få handlingsplanen klar." 
"Att jag ska få bra mål/handlingar." 
"Jag har inga förväntningar." 
"Att jag kommer få höra allt dåligt jag gjort." 
"Tråkigt!" 
"Pirrigt typ." 
"Nervöst." 

Föräldrar "Att jag ska få veta hur det går i skolan, vilken nivå min dotter är i förhållande till 
läroplan och andra. Vilken uppfattning har pedagogen om just min dotter." 
"Jag förväntar mig information om hur det går för mitt barn i skolan, vad han/hon 
behöver förbättra. Vad han/hon gör bra." 
”Förväntningar om att mitt barn har tagit ytterligare ett steg i ”rätt” riktning.” 
"Att få känna trygghet i hur terminen/läsåret kommer att se ut. Skapa bra och realistiska 
mål för vårt barn." 
”Veta vad mitt barn ska uppnå = väldigt bra.” 
”Redovisning av hur barnet klarar sig i skolan, kunskapsmässigt och socialt. Mål och 
planering. Ev. stöd vid behov.” 
"Jag vill veta hur det går för min son och vad vi kan göra för att hjälpa honom." 
"Jag vill få information om hur det går för min son i skolan i olika avseenden och 
medverka till att lösa eventuella problem." 
"Att lyssna på pedagogen och att bli lyssnad på angående mitt barn." 
"Bra, öppen, ärlig dialog. Resultat på diagnoser." 
"Bilda mig en uppfattning om pedagogen, veta hur mitt barn ligger till, sätta nya mål, 
framföra synpunkter." 
”Något som måste göras, men inget jag tycker ger speciellt mycket.” 

Pedagog "Att alla ska vara förberedda. Att samtalet ska vara fokuserat, öppet och givande. Att 
alla parter samarbetar för att det ska bli ett "bra" samtal." 
"Att eleven ska ha bra utvecklingsplan som ligger till grund för det kommande 
skolarbetet så att eleven utvecklas och växer." 
"Jag förväntar mig att det blir ett bra samtal, där alla får säga sitt och alla är nöjda när vi 
är klara." 
"Vill skapa en, för eleven, meningsfull handlingsplan och förväntar mig att vi 
tillsammans ska lyckas." 
"Att elev och förälder vill möta mig och samtala med mig och varandra. Att det finns en 
nyfikenhet och en stolthet hos barn och förälder." 
”Förhoppningar om att både elev och föräldrar är väl insatta i de mål vi arbetar mot, och 
har en insikt i vad eleven behöver förbättra sig i för att utvecklas vidare.” 
"Att skapa relationer." 
”Ibland med en känsla av oro när det är jobbiga/känsliga ämnen som behöver tas upp.” 

 



 

 

Under utvecklingssamtal 

6. Vad förknippar du med ett utvecklingssamtal i skolan? 
(Markera ett eller flera alternativ) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Öppet och förtroendefullt

Framåtblickande

Väl förberett

Individuella behov

Stärker självförtroendet

Samtal som en del av lärandet

Tydlig bild av social utveckling

Tydliga besked om studieresultat

Krav och mål i läroplan och kursplaner

Ömsesidighet

Jämlikhet

Långsiktig plan

Individuellt stöd

Förmågor och starka sidor

Samarbete skola och föräldrar

Vet inte

Annat (ange vilket)

Elever Föräldrar Pedagoger

 

7. Vad beskrivs som mål och handlingar i elevens individuella 
utvecklingsplan/IUP? (Markera ett eller flera alternativ) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kunskapsmässig utveckling

Social utveckling

Personliga förmågor och starka sidor

Personliga intressen

Positiva förväntningar

Kortsiktiga mål

Långsiktiga mål

Överenskommelser mellan e/f/p

Vet inte

Annat (ange vilket)

Elever Föräldrar Pedagoger

 
 



 

 

8. Upplever du att dina förväntningar uppfylls under ett utvecklingssamtal? 
(Markera ett alternativ. Motivera gärna) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ja

Nej

Till viss del

Vet inte

Elever Föräldrar Pedagoger

 
Exempel på motiveringar: 

Elever "Jag får bara höra att jag ligger efter i nå’t." 
"Ibland tas inte allt jag vill ha med upp." 
"Ibland skulle man vilja veta lite mer om hur man ligger till och så." 
"Jag fick inte riktigt veta vad jag behöver jobba mer med." 
"Det var inget personligt samtal." 
"Det kan ofta vara föräldrar/pedagoger som gör handlingsplanen." 

Föräldrar "Men jag skulle vilja ha tätare kontakt och uppföljning vid behov." 
"Gärna ännu tydligare, konkreta mål." 
"Tidsbrist!!" 
"Inte alltid och inte helt och hållet." 

Pedagoger "Ibland blir samtalen väldigt givande, det blir en bra handlingsplan och en bra 
diskussion. Ibland blir det bara en handlingsplan." 

 
 
 
 



 

 

Efter utvecklingssamtal 

9. Vad förknippar du med ditt dagliga arbete utifrån innehållet i elevens 
individuella handlingsplan/IUP? (Markera ett eller flera alternativ) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Lust

Krav

Utvecklingsmöjligheter

Anpassat efter mina behov

Betyg

Ansvar

Delaktighet

Tydlighet

Omväxlande sätt att lära

Vet inte

Annat (ange vilket)

Elever Föräldrar Pedagoger

 

10. Vem eller vilka förverkligar det som står skrivet i elevens individuella 
utvecklingsplan/IUP? (Markera ett alternativ. Motivera gärna) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Eleven

Föräldrar

Pedagogen

Skolan

Vet inte

Annan (ange vem)

Elever Föräldrar Pedagoger
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