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Syftet med denna uppsats var att sätta in utvecklingssamtalet i ett större sammanhang 
och belysa det ur flera perspektiv och att redogöra för hur utvecklingssamtalet uppfattas 
av de olika deltagarna elev, förälder samt lärare. Metoden vi valt för att utföra denna 
undersökning är en kvantitativ enkätundersökning. Resultatet från undersökningen 
visade att det inte är någon större skillnad mellan informanternas syn på 
utvecklingssamtalet. Dock tycker vi oss kunna se tendenser till att utvecklingssamtalet 
används som det verktyg det är tänkt enligt skolans styrdokument. Vår slutsats blir 
därför att utvecklingssamtalet är utvecklande för eleven. 
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1. Inledning och problemområde 
 
Introduktionen till vårt examensarbete gick via Pedagogiska Magasinets tema-nummer 
om utvecklande samtal, där en rad forskare konstaterar att det är långt till det 
utvecklande samtal som utvecklingssamtalet är tänkt att vara. De anser att de flesta 
utvecklingssamtalen följer ett mönster där de vuxna pratar mest och läraren ställer 
frågor som tycks ha inbyggda svar (2007, nr 3). 
 
Utvecklingssamtal, är det ett samtal för utveckling och i så fall för vem? Riksdagen 
införde 1994 dagens variant på utvecklingssamtal enligt tanken att: "läraren skall genom 
utvecklingssamtalet främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling" (Lpo 
94:16). Vi har i vårt arbete valt att fokusera på utvecklingssamtalet i skolan, då vi anser 
det vara av största vikt i vårt blivande yrke. Vi har därför för avsikt att sätta in samtalet i 
ett större sammanhang och belysa det ur de olika deltagarnas perspektiv. Enligt 
grundskoleförordningen är utvecklingssamtalet ett påbjudet samtal där lärare, elev och 
vårdnadshavare minst en gång varje termin ska samtala om hur elevens 
kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. I gymnasieförordningens 
19:e § (2000:219) står det att "eleven skall ges en samlad information om elevens 
kunskapsutveckling och studiesituation (utvecklingssamtal) […] I fråga om elever som 
inte fyllt 18år […] skall även vårdnadshavare få sådan information som avses i första 
stycket." (Skolverket 2001:88). 
 
Senare forskning och även litteratur om ämnet visar att långt ifrån alla gymnasieskolor 
håller trepartssamtal där elev, lärare och förälder deltar. Enligt Lena Buckhöj-Lagos 
undersökning tyckte eleverna där att föräldrarna i trepartssamtalet lätt skulle komma att 
ta över: "Det skall bara vara ett samtal mellan oss och handledaren” (Buckhöj-
Lago,2000:45). Vi vill därför också i vår undersökning ta reda på hur inställningen till 
föräldrars närvaro vid utvecklingssamtal är bland elever, lärare samt föräldrar själva. 
 
Gymnasieeleverna som medverkade i Buckhöj-Lagos undersökning (2000) ansåg också 
att det var viktigt när utvecklingssamtalet äger rum. Betyget får inte redan vara satt utan 
det omdöme man tillsammans med handledaren diskuterar, skall gå att förändra 
(Buckhöj–Lago, 2000). I skolans styrdokument står det också att utvecklingssamtalet ej 
skall vara bedömande i karaktär utan utvecklande(Grundskoleförordningen 1994:1194). 
 
Som lärare och lärarstuderande kom vi snabbt i kontakt med fenomenet 
utvecklingssamtal. I vår utbildning till lärare erbjöds ingen kurs eller inriktning som 
behandlade detta viktiga samtal. På vår praktik upptäckte vi att ett utvecklingssamtal på 
en skola kan skilja sig väsentligt från ett utvecklingssamtal på en annan skola och även 
från samtal på samma skola beroende på vem som håller i utvecklingssamtalet. Genom 
praktiken förstod vi också att skillnaden mellan olika skolor och lärare både beträffande 
synsätt och utförande av utvecklingssamtalet är mycket stor. De stora skillnaderna 
väckte vår nyfikenhet och vi bestämde oss för att genom detta vårt examensarbete 
utröna hur utvecklingssamtalet uppfattas av lärare, elever samt föräldrar på några 
mellansvenska gymnasieskolor.  
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1.1 Syfte och problemställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att sätta in utvecklingssamtalet i ett större sammanhang 
och belysa det ur flera perspektiv och att redogöra för hur utvecklingssamtalet uppfattas 
av de olika deltagarna elev, förälder samt lärare. Samtidigt vill vi också utröna om 
utvecklingssamtalet är det verktyg det är tänkt att vara. 
 

1. Vilken funktion fyller utvecklingssamtalet för de olika deltagarna (elev, lärare 
samt förälder?  

2. Hur upplevs samtalet av de olika deltagarna (elev, lärare samt förälder?  
3. Kan eleven med hjälp av utvecklingssamtalet ta ett eget ansvar för sina studier 

och vilket ansvar har förälder och lärare? 
 
 
1.2 Avgränsningar 
 
Eftersom det fanns tidigare examensarbeten i ämnet utvecklingssamtal i grundskolan så 
beslöt vi oss för att studera synen på utvecklingssamtal i gymnasieskolan. Studerandet 
av utvecklingssamtal på gymnasieskolan erbjuder många aspekter då flera 
gymnasieskolor inte erbjuder föräldern att närvara på samtalen och styrdokumenten 
(Lpf94) inte lika tydligt ger direktiv om vad som gäller. Staten anser, eftersom 
skolgången är frivillig och eleven blir myndig under utbildningen, att eleven ska vara 
mogen att själv ansvara för sina studier och prestationer. Väljer eleven efter sin 18-
årsdag att inte ha med sina föräldrar till utvecklingssamtalet, så är det upp till skolan om 
de vill informera  föräldrarna. En annan aspekt var att vi också hade möjlighet att få 
tillträde till en gymnasiesärskola för att få deras perspektiv på utvecklingssamtal och se 
om det förekom några olikheter jämfört med de andra gymnasieskolorna. 
  
 
1.3 Definitioner 
 
För att förtydliga våra intentioner och kopplingar mellan forskning och litteratur har vi 
valt att förklara vissa ord enligt Nationalencyklopedin (nätversionen 2000). Vi har sökt 
på de kursiva orden och redovisar det som framkommit vid denna slagning. 
 
Utvecklingssamtal är ett samtal om hur en elev utvecklas i grundskolan. Samtalet hålls 
mellan eleven, föräldern eller någon annan vårdnadshavare och klassläraren.[…] 
Utvecklingssamtal i skolan skall hållas minst en gång per termin med varje elev. Eleven 
berättar hur hon eller han tycker att det går i skolan, och läraren och vårdnadshavaren 
får också säga vad de tycker. I utvecklingssamtalet tar man upp hur skolarbetet fungerar, 
om eleven trivs och har kompisar, hur han eller hon beter sig i skolan med mera.  
 
Samtal är muntligt utbyte av synpunkter eller upplysningar vanligen på relativt 
informellt sätt. 
 
Utveckling är ett begrepp i bl.a. filosofi, natur- och samhällsvetenskaper. Medan termen 
förändring är värdeneutral i den meningen att man kan konstatera att en förändring ägt 
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rum utan att ta ställning till om det är bra eller dåligt, förutsätter utveckling i regel ett 
ändamål. Man antar att utveckling sker från ett lägre och mer odifferentierat tillstånd till 
ett högre, bättre och mer differentierat. Därmed kommer värderingar öppet eller förtäckt 
in i resonemanget. 
 
Dialog kommer från grekiskan dia´logos och betecknar samtal mellan två eller flera 
personer. 
 
Samtalsanalys  är studiet av den kunskap och de metoder som människor använder för 
att åstadkomma fungerande samtal och ge dem mening.[…] De påvisar hur mycket 
vardagliga aktiviteter, som att turas om att tala och att rätta felsägningar, fortlöpande 
organiseras på ett mycket detaljerat sätt, genom att de samtalande hela tiden lägger sig 
vinn om att samordna sina handlingar inom ramen för en gemensamt skapad kontext. 
  
 
1.4 Disposition 
 
I kapitel två redovisas den litteratur som vi funnit relevant för arbetet. I kapitlet 
redovisas också skolans styrdokument samt historiken rörande ämnet. Här tas också det 
aktuella forskningsläget i ämnet upp. I kapitel tre redovisas den metod som vi använt 
och på vilket sätt den har tillämpats i redovisning och analys. Resultatet av den 
empiriska delen redogörs för i kapitel fyra där vi har följt vetenskapsrådets etiska 
bestämmelser så att det undersökta materialet förblir anonymt. Kapitel fem avslutas 
med en sammanfattande diskussion och undersökning av resultatet.  
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2. Litteraturgenomgång 
 
Under år 1994 antogs de nya läroplanerna och med dem bestämdes att de äldre 
kvartsamtalen skulle bytas ut mot utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalet skulle till 
skillnad mot kvartsamtalet, som bara såg till det eleven presterat tidigare, avspegla hela 
individens utveckling. Ordet utveckling har många olika betydelser hävdar Kihlbaum-
Larsson och Vingren i boken Utvecklingssamtal i skolan (1995). Utveckling kan 
antingen betyda att något går från det sämre till det bättre eller så kan det betyda att 
något går från det enkla till något mer komplicerat. Vidare hävdar författarna att 
utveckling också handlar om mognad: eleven når en ny högre nivå utan att för den skull 
döma ut den lägre. Det viktigaste i utvecklingssamtalet är dialogen mellan olika personer 
elev, lärare samt förälder eftersom utvecklingssamtalet skall vara en dynamisk process 
som engagerar, stimulerar och aktiverar.  
 
 
2.1 Historik över skolans styrdokument 
 
Utvecklingssamtal på gymnasieskolan är en relativt ny företeelse. Genom Lpf 94 sattes 
riktlinjer upp för hur läraren ska informera eleven om utvecklingsbehov och framgångar 
i studierna. I sin första utformning fanns inget uttalat krav på att hålla utvecklingssamtal 
där även föräldrarna involverades eller informerades om elevens skolsituation.   
 
Läraren skall: 

• Fortlöpande ge varje elev information om elevens utvecklingsbehov och 
framgångar i studierna 

• I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samverka med hemmen och informera 
om elevernas skolsituation och kunskapsutveckling och 

• Redovisa för eleverna på vilka grunder betygsättning sker. (Lpf 94:16) 
 
I tillägget 2000:219, paragraf 19, till Gymnasieförordningen (1992:394) skrevs 
utvecklingssamtalet in i styrdokumenten och det fick även en egen rubrik. Där står att: 
 

Kapitel 7, 19 § Minst en gång per termin skall rektor se till att eleven ges en samlad information 
om elevens kunskapsutveckling och studiesituation (utvecklingssamtal). Utvecklingssamtalet skall 
genomföras med den individuella studieplanen som grund. I fråga om elever som inte fyllt 18 år 
och inte heller ingått äktenskap skall även vårdnadshavarna få sådan information som avses i 
första stycket. (Skolverket,2001:88) 

 
I grundskolans styrdokument, Lpo94, har utvecklingssamtalet mellan skola, elev och 
förälder funnits med betydligt längre. Genom åren har samtalet vuxit i betydelse och 
utformningen varierat. Tanken med samtalsformen lades fram så tidigt som 1946 av 
dåvarande skolkommission under Tage Erlanders ledning (Ellmin & Josefsson,1995). 
Tidigare hade informationen från skolan till hemmen varit i skriftlig form av omdömen 
och bokstavsbetyg. Utvecklingen av bedömningen av elever hänger också tillstor del ihop 
med skolväsendets förändringar i utformning. På 1950-talet fördes diskussioner om att 
hemmen skulle informeras om elevens situation på andra sätt än genom betyg (Ellmin & 
Josefsson,1995).  
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I SOU rapporten 1961:30, s. 577 står det: 
 

Att lämna meddelanden från skolan till hemmet kan och bör ske även på annat sätt än genom 
betyg. Det har ofta framhållits, att man borde få fram en mera ömsesidig och intensivare kontakt 
mellan skola och hem. Vid en sådan kontakt mellan skola och hem borde verksamheten även mera 
inriktas på information och diskussion i anslutning till elevernas anpassning inom och utom 
skolan, deras speciella svårigheter samt val av studieväg. Man måste därför söka nya metoder och 
vägar för att ge elever och målsmän en mera nyanserad information, vilket vidare bör ske även vid 
andra tidpunkter än vid slutet av termin eller läsår. (SOU 1961:30, s.557) 
 

Under 1960-talet var den viktigaste kontaktformen mellan skola och hem direktkontakt 
mellan lärarna och de enskilda föräldrarna. Kontakterna kring arbetet i skolan och 
barnets uppförande rekommenderades att ske i form av frånvarokort och kontaktbok 
(Ellmin & Josefsson 1995). 
 
Skolöverstyrelsen påbörjade under 1970-talet en rad förändringar som ledde till att 
betygen i årskurs 1-3 samt 4-6 slopades så när som på vårterminerna i årskurs 3 och 6. 
Betygen ersattes med muntliga kontakter och betygen i ordning och uppförande 
slopades helt. Ellmin och Josefsson (1995) påpekar i sin bok att i en doktorsavhandling 
(Nihlén,1976) konstaterades att 79 % av lärarna inte fått någon utbildning i 
kontaktverksamhet eller samverkan med föräldrar. En betygsutredning, BU 73, visade 
att 40 % av lärarna hade på grund av denna brist på utbildning inom området, struntat i 
att hålla muntliga samtal. Ellmin och Josefsson konstaterar därför att de praktiska 
förutsättningarna för reformen saknades. 1970 talet blev trots detta, avstamp för 
samtalet som information och bedömning av eleverna.  
 
Genom Lgr 80 fastslogs det att skolan är skyldig att ta kontakt med föräldrarna till 
samtliga barn vid två tillfällen per läsår. Trots skolans skyldighet fanns ingen 
information om hur dessa kontakter skulle gå till. Enligt Ellmin och Josefsson (1995)  
var fortbildningsinsatserna inom detta område lågprioriterade och fick skötas av 
skolorna och lärarna själva. I Lgr 80 framhölls att samtal var en metod av 
konfliktlösning och en garanti för demokratins framtid därför skulle den spridas genom 
skolans försorg.  
 
I den nya läroplanen 1994 skrevs utvecklingssamtalet in som en obligatorisk del redan 
från början. Från år 2000 gäller detta också för gymnasieskolans läroplan. I och med 
namnbytet från kvartsamtal till utvecklingssamtal ändrades målsättningen och samtalets 
innehåll skulle numer handla om elevens framtida utveckling och möjligheter än om 
bedömningar på det som redan hade gjorts ( Ellmin & Josefsson 1995). 
 
 
2.2 Litteratur 
 
Kihlbaum-Larsson och Vingren presenterar i boken Utvecklingssamtal i skolan (1995) 
tre viktiga delar för att dialogen i utvecklingssamtalet skall bli lyckad nämligen: 
 

� Insikt = eleven ska bli medveten om sina egna resurser och möjligheter. 
� Utsikt = eleven skall få en realistisk bild av vilka möjligheter som finns för just 
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honom eller henne.    
� Avsikt = eleven måste kunna få uttrycka en åsikt om vad han hon vill åstadkomma 

och vilken nivå som passar bäst när det gäller den arbetsinsats som krävs för att 
nå det personliga målet ( Kihlbaum-Larsson & Vingren, 1995:5). 

 
Författarna anser att utvecklingssamtalet måste vara en dynamisk process, som 
engagerar, aktiverar och stimulerar. Det måste alltid vara dialogen mellan de inblandade 
personerna som är viktigast. För att eleven ska kunna ta ett eget ansvar, är det viktigt att 
det sker successivt med stigande ålder. ”Vuxna förminskar ibland elevens förmåga till 
ansvar, barnen tillåts uppträda som oansvariga, vilket inte förbättrar utan närmast 
försenar deras utveckling på många områden”(1995:5).  Därför måste de vuxna skapa 
förutsättningar för barnens utveckling (Kihlbaum-Larsson & Vingren 1995). 
 
Skolan bör aktivt medverka till att ett systemtänkande runt eleverna ökar. I stället för att 
se händelser hos individer som en följd av orsak och verkan, så tänker man i system 
exempelvis Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Evenshaug & Hallen 1992). 
Om man tänker systematiskt är alla parter i ett utvecklingssamtal medansvariga för 
elevens utveckling. För att utvecklingssamtalet ska bli ett bra samtal krävs oftast både 
kunskap om samtalsmetodik, olika faser i samtalet samt olika tekniker (Kihlbaum-
Larsson & Vingren 1995). 
 
Läraren och författaren Lena Buckhöj-Lago (2000) framhåller också som Kihlbaum-
Larsson och Vingren vikten av att ha ett helhetsperspektiv, som man kritiskt bör granska 
utifrån och analysera varför eleven når eller inte når målen. ”Vi måste lära oss att se 
elevens möjligheter, lärarens undervisningsmetoder, arbetslagets organisation och 
verksamhet och skolans sätt att fördela sina resurser som grund för diskussion och 
fortsatt arbete” (Buckhöj-Lago, 2000:54)  
 
I boken Barn- och ungdomspsykologi (1992) kan man läsa om betydelsen av att se 
elevens, barnets, utveckling i ett helhetsperspektiv. I detta perspektiv ingår både ett 
historiskt, socialt och kulturellt sammanhang. Andra uttryck är att man ser barnets 
utveckling i ett systemperspektiv eller i ett ekologiskt perspektiv. Utgångspunkten för 
den utvecklingsekologiska modellen som Bronfenbrenner presenterar är fyra system på 
olika nivåer som han kallar mikro-, meso-, exo- och makrosystem (Evenshaug & 
Hallen,1992). 
 
Författarna Ellmin och Josefsson menar på i boken Utvecklingssamtal i skolan. En 
levande dialog att man bör ha en mall som grund för planering. Det både underlättar 
och ser till att läraren får med alla punkter i samtalet. Både elever, lärare och föräldrar 
tjänar på att utvecklingssamtalet genomförs på bästa sätt som det verktyg det är tänkt. 
Samtalet är inte enbart ett informationssamtal utan ska också leda till ett 
utvärderingssamtal. Därför är det viktigt att det finns tydliga och konkreta mål som ska 
vara synliga för samtliga inblandade (1995). 
 
Författaren Buckhöj-Lago (2000) är inne på samma spår och menar på att 
utvecklingssamtalet styrs av vad man vill uppnå med samtalet. Det ska klart framgå hur 
eleven förhåller sig till gemensamma, lokala och nationella mål och om eleven når den 
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fastställda kunskapsnivån eller inte. Eftersom utvecklingssamtalets syfte är att främja 
elevens utveckling, den kunskapsmässiga och sociala är det viktigt att skolan och 
hemmet har ett gemensamt inflytande. Ett utvecklingssamtal måste ha ett givet mål, 
därför måste läraren vara förberedd på samtalets innehåll så att informationen om 
skolans mål kan presenteras. En viktig aspekt kan vara att ta reda på vilka förväntningar 
familjen har så samtalet kan styras dit.  
 
Utvecklingssamtalet utgör den viktigaste platsen för medinflytande men formerna för 
detta medinflytande kan ses över anser Buckhöj-Lago (2000). Skolans ansvar är 
delegerat till rektor enligt alla förordningar som är den person som ytterst har 
verksamhetsansvar och bestämmer. Elevinflytandet är inskrivet i skollagen och finns 
med både i förordningar och i läroplaner. Föräldrarnas rätt är däremot inte lika tydligt 
skrivet. I skollagen markeras endast hemmets betydelse liksom att skolarbetet bör ske i 
ett aktivt samspel, en förutsättning är då att man har insyn i skolans verksamhet. Ett 
utvecklingssamtal ska bygga på ömsesidiga åtaganden, därför är det av vikt att man har 
en bra relation och ett nära samarbete mellan skolan och hemmet. 
 
Buckhöj-Lago (2000) resonerar vidare i sin bok att en av de viktigaste frågeställningarna 
i detta ämne vi som lärare bör ställa oss är: Varför utvecklingssamtal? För svaret på den 
frågan kommer att styra våra val av innehåll i samtalet. Hon har gjort intervjuer med 
representanter för alla dem som är involverade i skolans utvecklingssamtal. På 
gymnasiet tycker de tre intervjuade eleverna inte att föräldrarna ska deltaga eftersom de 
då tar över samtalet och det är lätt att handledaren vänder sig till dem istället med sina 
funderingar. De träffar sin handledare någon gång per termin och pratar om omdömen 
och skolsituationen. Ibland kanske inte lärarens bedömning stämmer med elevens 
ambitioner därför får inte omdömena vara fastställda utan ska kunna gå att förändra. 
Eleverna anser att en handledare ska vara på elevens nivå men vara handlingskraftig och 
samarbetsvillig och inte bara gå på allt man säger. Författaren intervjuade också en 
handledaren på gymnasiet och hon menar att det har blivit färre IG tack vare 
utvecklingssamtalet. Handledaren anser att eleverna blir hjälpta av att någon ser dem, 
bryr sig och stöder dem i deras arbete. De samtalar inte länge, kanske 10-15 minuter 
men hellre fler korta än en lång. Undantaget är höstterminen i ettan då det är viktigt att 
skapa en trygg relation. Vidare anser hon att det är viktigt att eleverna bli medvetna om 
att de själva är ansvariga för sina studier. Det är ingen nu, som på grundskolan, håller 
koll på vad de gör (Buckhöj-Lago, 2000). 
 
Författaren Inger Öhlmér poängterar i sin bok Utvecklingssamtal och Individuell 
utvecklingsplan (2006) vikten av att alla parter i utvecklingssamtalet förbereder sig väl 
inför samtalet. Dessa förberedelser kräver enligt författaren både tid och kunskap för 
lärare såväl som för elev och föräldrar. Öhlmér beskriver också att samhället 
förändringar under senare år har påverkat föräldrars möjlighet både i positiv och negativ 
riktning att deltaga och medverka i sitt barns skolgång. Många föräldrar har inte 
möjligheten att leva upp till de förväntningar och krav som skolan ställer på dem 
beträffande deltagande i skolan. Författaren hävdar att det är skolans ansvar att ge 
föräldrarna rätt verktyg för att bli delaktiga. Utvecklingssamtalet kan enligt författaren 
vara ett sådant verktyg. Därför är det enligt Öhlmér viktigt att redan på ett tidigt stadium 
informera och upplysa elever och föräldrar om syftet med de ämnen som ingår i 
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skolutbildningen och skolans olika mål, så att man arbetar tillsammans mot ett 
gemensamt mål. Målbeskrivningar i styrdokumenten kan behövas förtydligas och 
förenklas för att även eleven förstår och känner sig delaktig i samtalet. Risken är annars, 
enligt författaren, att eleven upplever att samtalet inte handlar om det eleven vill tala om 
och helt enkelt inte tycker att det är någon idé att vara med.  
 
I boken Tal och samtal (1992) har flera författare  bland annat Viveka Adelswärd, belyst 
det talade språket ur flera synvinklar. Olika samtalsstilar, vårt sätt att uttrycka oss och 
samtala är på en och samma gång ett uttryck för vår personlighet, kulturella tillhörighet, 
den aktuell situationen och samspelet med den vi talar med. Adelswärd menar att alla 
samhällen i någon mening är mångkulturella och att detta innebär att ojämna 
maktförhållanden och skilda värderingar förekommer. Människor agerar utifrån olika 
underförstådda premisser och har delvis olika referensramar samt att vi har olika sätt att 
samtala. Sätten att föra samtal är delar av vårt kommunikationssystem som vi lär oss 
mycket tidigt i livet och som vi bär med oss och är tätt knutna till det vi uppfattar som 
vår identitet. Men eftersom det i samhället utvecklas olika värderingar av vilket som är 
det rätta sättet att interagera kan våra tolkningar av andra vila på felaktiga grunder. Den 
andres påflugenhet är kanske ett uttryck för genuint intresse, likaväl som någons 
ointresse kanske är ett uttryck för respekt. 
 
Författarna Lindh och Lisper diskuterar i sin bok Samtal för förändring (1990), de olika 
funktionerna för ett samtal. En del samtal har som mål att upprätta kontakt, få till stånd 
och/eller utveckla en relation emedan andra fokuserar på uppgiften. Författarna anser 
att det är viktigt att skilja mellan dessa båda målsättningar med samtal. I professionella 
samtal är det viktigt att med bibehållen bra kontakt lösa en uppgift men det är alltid 
uppgiften som är i centrum. Vidare anser de att det är viktigt med en samtalsmodell, de 
förespråkar en allmänpsykologisk beteendeteori, där det aktiva lyssnandet är den 
viktigaste delen. De tar upp sex olika avsnitt i boken som är av vikt för ett aktivt 
lyssnande. 
 
Utvecklingssamtal förekommer inte bara inom skolväsendet utan är i högsta grad ett 
mycket populärt verktyg och en frekvent tillämpad samarbetsform även på andra övriga 
arbetsplatser på arbetsmarknaden. Annelie Valpola hävdar i sin bok Lyckas med 
utvecklingssamtalet (2006) att utvecklingssamtalet är en viktig del av ledarskapet. 
Utvecklingssamtalet ligger till grund för att leda människor skriver författaren. Samtalet 
är också ett kontrollorgan där man stämmer av att båda parter har fått lyssna och prata 
med varandra under det gångna året. Valpola skriver vidare att en av målsättningarna 
med utvecklingssamtalen är att stämma av vad som skall ske i framtiden. 
Utvecklingssamtalen utgör även broar för samarbete och klargöra för de målsättningar 
för respektive enhet som finns i organisationen. Valpola hävdar vidare att genom 
regelbundna mellan parterna på en arbetsplats så får personerna på arbetsplatsen reda 
på vad som förväntas av honom eller henne och hur personerna betraktas av 
arbetsgivaren. Genom ett riktigt utvecklingssamtal ger man personerna på arbetsplatsen 
chansen att påverka, fråga samt svara. Arbetsplatsen blir enligt Valpola på så vis mer 
rättvis. Genom att personerna på arbetsplatsen känner att de kan påverka sin egen 
arbetssituation, så erhålls en av de mest effektiva metoderna för att människor skall orka 
arbeta vidare och uppfatta sin insats som meningsfull (Valpola, 2006).   
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2.2 Forskningsläget 
 
I studien Antingen får man skäll eller beröm av Uppsalaforskarna Gunnel Lindh och 
Agneta Lindh-Munther (2005:1) konstaterar man att utvecklingssamtal är ett samtal 
med många kontexter och funktioner samt att man kan ge det många 
tolkningsmöjligheter. Bland annat bör man sätta in det i ett utbildningshistoriskt 
sammanhang där utvärdering och bedömning står i fokus. Länken mellan betyg och 
utvecklingssamtal är tydlig i ett historiskt perspektiv. Betygen har sedan gammalt haft 
samma funktion som utvecklingssamtalet, vad gäller att ge information om elevens 
kunskapsutveckling och sociala utveckling. Eftersom utvecklingssamtalet även ska vara 
en kontakt mellan hem och skola får vårdnadshavarna även information om eleven som 
ska grundas på en: "utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen 
och i kursplanerna" (Lpo94). Forskarna Lindh och Lindh-Munther anser att detta blir en 
form av bedömning och att det senare i texten påpekas att "sådan information får dock 
inte ha karaktären av betyg"(Lpo94) ännu mer antyder att det handlar om betyg. 
 
Tanken med utvecklingssamtalet var att skapa ett mer jämställt samtal men senare 
forskning visar att så inte är fallet. Forskarna Lindh och Lindh-Munther skriver i en 
annan artikel Teacher–pupil –parent conversations–a theoretical approach : "… att 
många gånger så känner sig föräldrarna till eleverna underlägsna i samtalet"(2005). 
Emedan journalisten Amelie Tham beskriver i sin rapport Möten för utveckling för 
Skolverket: "... att lärarna av i dag känner sig som ”underdogs” då kraven från 
föräldrarna har ökat beträffande kunskap om undervisningen"(2001:13). Skillnaderna i 
dessa påpekanden om relationen föräldrar - skola kan ha många sociologiska perspektiv. 
Enligt Lindh och Lindh-Munther (2005:1)  tycks relationen variera med förälderns 
sociala position Även en studie av Andersson (2003)  visar på samma mönster enligt 
Lindh och Lindh-Munther. Vid en intervju av 39 föräldrar, hade hälften haft positiva 
möten med skolan. De flesta av dem var välutbildade föräldrar och lade stor vikt vid att 
känna sig delaktiga och få information om barnens kunskaper samt förmedla sin syn på 
skolan. Den andra hälften föräldrar, som upplevt en negativ kontakt var överlag mer 
"resurssvaga" och hade samtliga barn med skolsvårigheter av olika slag.  
 
Enligt Lars Eriksons avhandling Föräldrar och skola (2004) så har det från och med 80-
talet skett en starkare koppling mellan hemmet och skolan. Denna utveckling har även 
förstärkts under det senaste decenniet. De officiella dokument som rör skolan påpekar 
vikten av samverkan mellan hem och skola. Erikson skriver vidare att skolan och 
hemmet har blivit mer ansvariga inför varandra, diskussionen kring rättigheter och 
skyldigheter för skola och hem har aktualiserats. Han belyser också att det har blivit en 
förskjutning från föräldrars skyldigheter till föräldrars rättigheter i diskussionen skola - 
hem. Numer har föräldrar fått rätten att erhålla informationer och rapporter från skolan 
samt att framföra klagomål om skolan inte lever upp till de mål och riktlinjer i de 
nationella målen. Föräldrarna ska kunna värdera skolans effektivitet jämfört med andra 
skolor. 
 
Utvecklingssamtalet skall vara en dialog mellan de tre parterna, lärare, elev samt 
förälder där utbyte av information kan ske. Samtalets dialogiska karaktär uppskattas av 
föräldrar och barn som känner sig mer delaktiga i dessa samtal enligt forskning i fler 
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olika studier (Lindh & Lindh-Munther, 2005). I skolans styrdokument 
(Grundskoleförordningen 1994:1194) kan man läsa att i utvecklingssamtalet skall 
parterna "samtala" med varandra man skall alltså föra en dialog där alla parter kommer 
till tals. Att det handlar om utbyte av information har tidigare redogjorts för men en 
väsentlig del är också att informationen ges samma innebörd av både mottagare och 
sändare. ”Att både kunna uppfatta och förstå innebörden i det som yttras/ageras och 
också förmå uttrycka sina avsikter så att de av de övriga uppfattas som de var menade är 
inte var och en förunnat” enligt de båda forskarna Lind och Lind-Munther (2005). 
Därför är det viktigt att förstå kontexten runt ett utvecklingssamtal. Vilka regler gäller, 
hur ska det sägas och vad sägs mellan raderna? Hur ska ett bra utvecklingssamtal vara 
utformat? 
 
Forskarna påpekar vidare att utvecklingssamtalet är ett professionellt och inte ett privat 
samtal och har därför en speciell betydelse. Läraren representerar skolan som institution 
och träffar i samtalet en lekman på ett till synes frivilligt, jämlikt och personligt möte. 
Dessutom ska samtalet ha ett specifikt mål/syfte eller uppgift och påverkas av tid, lagar, 
förordningar och resurser som i sin tur kan medföra begränsningar. Härvid uppstår lätt 
problem vid kommunikationen såsom att informera utan att såra eller oroa eller att ge 
råd utan att låta alltför dominerande eller nedlåtande (Lindh & Lindh-Munther,2005:1). 
 
Johan Hofvendahl (2004) framhåller även han i sin forskningsartikel Positiv, pigg och 
bra attityd att utvecklingssamtal inte är ett enkelt samtal. Han ger exempel där läraren 
gång på gång hamnar i situationer där han eller hon inte kan stå för eller motivera 
skolans bedömning. Därför väljer läraren hellre att liera sig med eleven och dennes 
förälder än med sina kolleger och skolans perspektiv. Härmed intar läraren: "en 
förmedlande, opartisk, ovetande, icke ansvarig, och därmed icke angripbar roll" (2004). 
Hans studie visar också att det inte bara handlar om ett förmedlingsproblem utan också 
om lärarkollegernas skriftliga omdömen som är både kortfattade samt vagt formulerade. 
När detta inträffar använder lärare olika strategier för att möta problemet. När det är 
korta bedömningar lägger de till ytterligare ord och medkännande reaktioner eller så gör 
de ett informellt tillägg. Bedömningarna tycks i de flesta fall gälla elevernas beteendesätt 
och personlighet framför kunskaper inom ämnet. Hofvendahls slutsats blir därför: ”att 
den som har ambitionen att förändra/förbättra genomförandet, måste oundvikligen 
granska utvecklingssamtalets förberedande arbete” (2004). Därför behövs en 
anpassning av bedömningsförfarandet, ett underlag som gör att läraren inte hamnar i 
språkliga svårigheter och kan förmedla en bild av elevens skolsituation (2004). 
 
En viktig aspekt i utvecklingssamtalet är att eleven känner trygghet och gemenskap till 
sin lärare/handledare. Hans Birnik framhåller i sin avhandling Lärare -  elevrelationen 
(1998) vikten av att relationen mellan lärare och elev utvecklas. Läraren måste se eleven 
som en person och inte enbart som en elev. Birnik drar paralleller mellan 
psykoterapeutens förhållande med sin klient och lärarens förhållande med sin elev, där 
båda använder sig av sin person och klienten/elevens relation till omvärlden. Individen 
är enligt Birnik en social varelse vilken ingår i ett antal sociala nätverk där hon efter 
hand lär sig att andras beteenden och handlingsmönster inverkar på henne och att hon 
själv genom sitt eget handlingsmönster påverkar andra individer. I skolan ingår eleven i  
ett stort antal relationer med vuxna och andra unga. Efter Lpo94:s införande då läraren 
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har en mer handledande roll än en undervisande får läraren och eleven  en mer nära 
relation, vilket ställer andra krav på parterna. För den växande individen är relationen 
till andra vuxna, en av förutsättningarna för att skapa sig en egen identitet. Här är det 
läraren som professionell yrkesverksam som  får ta ansvaret för hur samspelet utformas. 
 
Även i yrkeslivet används utvecklingssamtalen som ett verktyg för motivation och 
utveckling. Författaren Maria Lindgren beskriver i sin avhandling Utvecklingssamtal 
mellan chefer och medarbetare (2001) svårigheten med att skapa ett jämställt och 
demokratiskt samtal där bägge parter befinner sig på samma nivå. På de för 
avhandlingen undersökta arbetsplatserna tenderar samtalen enligt författaren att bli 
asymmetriska med en dominerande och en dominerad deltagare. Arbetsgivaren är den 
starkare parten och tar lätt på sig uppgiften som samtalsledare. Arbetsgivaren inleder, 
avslutar samt sammanfattar utvecklingssamtalet. Arbetsgivaren tar oftast initiativet i 
samtalet och dominerar interaktionen enligt Lindgren. Resultatet av detta blir enligt 
författaren att samtalet inte är jämbördigt och ömsesidigt som det var tänkt att vara.    
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3. Metod 
 
Metod är ett systematiskt sätt att undersöka verkligheten och metoden styrs av den 
problemformulering man har enligt Allan Bryman i boken Samhällsvetenskapliga 
metoder (2002). Beroende på vad man har som målsättning och syfte med sitt arbete 
väljer forskaren en undersökningsmetod som är mest relevant. 
 
3.1 Forskningsstrategi 
 
Utgångspunkt för denna undersökning har varit att belysa utvecklingssamtalet ur flera 
perspektiv. Vi har därför valt en kvantitativ undersökningsmetod med utskick av 
enkätfrågor, detta för att få ett bredare urval och en bild av alla respondenters syn på 
utvecklingssamtalet, dock inte en fördjupad sådan. Enkäter har sina begränsningar men 
de skapar en orientering inom ramen för studiens syfte (Bryman, 2002). Staffan Stukát 
skriver i sin bok Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskapen (2005) att när 
man vill nå fler människor än vid intervjuer och observationer kan användandet av 
frågeformulär vara den relevanta metoden. Eftersom vi ville belysa utvecklingssamtalet 
och se det ur flera synvinklar ansåg vi därför att denna metod var mest lämplig. 
Möjligheten att generalisera sina resultat samt att få svar från en större grupp kan ge 
mer tyngd åt undersökningen enligt Stukát (2005), han skriver också att en fördel med 
enkätundersökningen är att man inte behöver oroa sig för intervjuareffekten, det vill 
säga en omedveten styrning. Nackdelen kan vara att den som svarar inte är så motiverad 
att anstränga sig som uppgiftslämnare och det kan också förekomma 
tolkningssvårigheter vid analysen.  
 
 
3.2 Datainsamlingsmetod och genomförande 
 
Vi planerade vår enkät utifrån Enkätboken (Trost 2001). Vi ville genom riktade frågor i 
enkätundersökningen få svar på våra problemformuleringar. Respondenterna hade 
också möjlighet att skriva egna kommentarer under vissa frågor. Vi har använt oss av 
både strukturerade och ostrukturerade frågor för att få ett större djup på 
undersökningen. Innan enkäterna delades ut, fick en testgrupp besvara frågorna i en så 
kallad pilotstudie (Stukát, 2005). Denna grupp uteslöts ur den större undersökningen 
eftersom de kunde stå i beroendeförhållande och ansågs därför inte tillbörligt att 
använda. Efter svarsinsamlandet av pilotstudien framkom det att vissa formuleringar 
fick ändras samt vissa ord bytas ut till andra synonymer i fråga 6, eftersom de upplevdes 
som tvetydiga av testpiloterna. 
 
Datainsamlingen bestod av tre enkäter: en elev-, en förälder och en lärarenkät (bilaga1) 
som har delats ut på tre gymnasieskolor. Undersökningen har utförts i en mellanstor 
kommun i Svealand. Samtliga enkäter delades ut från och med vecka 14 och de sista 
enkäterna, föräldraenkäterna returnerades vecka 18. I det kuvert innehållande 
förälderenkäten som delades ut på skolorna bifogades ett missiv (bilaga 2), vilket hade 
till uppgift att informera föräldrarna om vad undersökningen handlade om. Missivet 
skulle även redogöra för de intentioner vi hade med undersökningen samt vilka vi var 
som låg bakom undersökningen. 



16 

 

 

Skola A: Fristående gymnasium med 350 elever och 30 lärare. Enkäten distribuerades ut 
till skolan i 60 exemplar med 20 exemplar till respektive informant grupp: elev- , lärar- 
och förälderenkäter. Första kontakten togs med en färdigutbildad studiekamrat från 
lärarprogrammet. Hon ställde sig positiv till att delta med sina elever och kollegor. 
Kontakt togs med rektor som inte hade några invändningar till enkätundersökningen. 
Datum bestämdes för leverans av enkäter då också vår kontakt personligt informerades 
hur enkäterna skulle distribueras till elever och föräldrar och vad vårt syfte var med 
enkäten. Kontakten ställde sig också villig att informera resten av kollegiet om enkäten 
och be dem besvara den samma. Totalt distribuerades 20st lärarenkäter, 20st 
elevenkäter samt 20st föräldraenkäter till skolan. Av dessa enkäter besvarades 12 
lärarenkäter, 12 elevenkäter samt 11 föräldraenkäter. De besvarade enkäterna hämtades 
efter två veckor. 
 
Skola B: Fristående gymnasium med 180 elever och 10 lärare. Enkäten distribuerades ut 
till skolan i 60 exemplar med 20 exemplar till respektive informantgrupp: 20 elev- , 20 
lärar- och 20 föräldraenkäter. Även här togs kontakt med en tidigare studiekamrat från 
lärarprogrammet. Sedan ställdes frågan till rektor vid skolan som gav sitt medgivande 
till enkätundersökningen på skolan. Kontakten med de aktuella handledarna som skulle 
distribuera enkäterna togs och vid ett möte med tre lärare ur kollegiet delades enkäterna 
ut för vidare distribution till eleverna och deras föräldrar. Vid mötet informerades också 
lärarna om vårt syfte med enkäten och varför vi valt att studera just det valda fenomenet. 
En lärare tillfrågades om uppgiften att distribuera lärarenkäter till kollegiet samt att 
informera dessa om vår intention med enkätundersökningen. Hon accepterade 
uppdraget. Efter två veckor bestämdes ett nytt möte med en av lärarna. Enkäterna var då 
insamlade och fanns att hämta upp vid skolan. Totalt distribuerades 20st lärarenkäter, 
20st elevenkäter samt 20st föräldraenkäter till skolan. Av dessa enkäter besvarades 8st 
lärarenkäter, 8st elevenkäter samt 8st föräldraenkäter. 
 
Skola C: Gymnasiesärskola med ca160 elever och ca 48 personal. Enkäten distribuerades 
ut till skolan i 152 exemplar med fördelningen 61 elev-, 61 föräldra- samt 30 
lärarenkäter. Av dessa besvarades 52 elev-, 30 föräldra- och 25 lärarenkäter. Rektor 
kontaktades och meddelade att det inte förelåg något hinder. Vid ett möte informerades 
personalen och enkäterna distribuerades via deras postfack. Enkäten delades ut till 
samtliga personal men endast de som har utvecklingssamtal för tillfället fyllde i enkäten 
till undersökningen. Då vissa program på gymnasiesärskolan var ute på praktik utanför 
skolan, kunde inte alla elever deltaga utan de som för tillfället var inne deltog i vår 
undersökning. 
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Tabell A. Summering av respondenter från skolorna i undersökningen 
 

Skola Elevrespondenter Föräldrarespondenter Lärarrespondenter 

Skola A 12 st 11 st 12 st 

Skola B 8 st 8 st 8 st 
Skola C 52 st 30 st 25 st 

Totalt 72 st 49 st 45 st 

 
 
Tabell B. Summering av svarande respondenter i procent från varje skola 
 

Skola Elevrespondenter Föräldrarespondenter Lärarrespondenter 
Skola A 60 % 55 % 60 % 
Skola B 40 % 40 % 40 % 
Skola C 85 % 49 % 83 % 
 
 

3.3 Urval 
 
Urvalet består av ett icke-sannolikhetsurval, ett så kallat bekvämlighetsurval och består 
som namnet antyder av sådana personer som för tillfället fanns tillgängliga för 
forskarna. Problemet med en sådan urvalsstrategi är att det är omöjligt att generalisera 
resultatet men det har inte varit vår avsikt utan vi ville se om tendenserna från vår 
praktiktid kvarstod (Bryman, 2002). Ett icke-sannolikhetsurval innebär att man inte 
slumpmässigt väljer ut informanter, eftersom man vill försäkra sig om att få en 
utförligare information. Den ena av oss arbetar vid en gymnasiesärskola och andra 
kontakter inom olika gymnasieskolor sen studietiden underlättade för oss att nå ut med 
enkäterna. Vi kontaktade också andra skolor men det var svårt att få medverkande till 
denna undersökning. 
 
 
3.4 Sammanställning av enkäter 
 
Sammanställningen av enkätsvaren skapades i Microsoft Excel (bilaga 3). Här 
beräknades den procentuella svarsfrekvensen på respektive skola och informantgrupp. 
Varje informantgrupps svar sattes upp på ett tomt ark där fråga ett, två, tre etcetera 
redovisades i fallande kolumn och svarsalternativ a, b, och c från vänster till höger. 
Svaren från elevenkäterna, lärarenkäterna samt föräldraenkäterna från samtliga tre 
skolor i undersökningen lades ihop och den procentuella svarsfrekvensen från respektive 
informant grupp räknades ut. Genom att se till antalet svar på respektive fråga och det 
totala antalet svar på respektive svarsalternativ inom varje grupp av informanter fick vi 
så fram hur stor del, procentuellt sett, som valde de olika svarsalternativen. Mängden 
svar per alternativ ger den procentuella fördelningen mellan svarsalternativen i frågan. 
Värdet på varje fråga uppgår sålunda till totalt 100 %. Det vill säga att om alla svar, från 
alla svaranden på en fråga faller på ett alternativ så är utfallet på frågan 100 %. 
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Då det totala värdet på varje fråga är 100 % och dessa procent skall fördelas över de 
aktuella svarsalternativen som informanterna använt sig av, har värdet på 
svarsalternativen i vissa fall avrundats till hela procent. På en del av frågorna har denna 
avrundning krävt fler decimaler än på övriga alternativ. Vid dessa frågor har vi valt att 
belysa detta direkt under enkätsvaren i ett så kallat tillägg, där vi påpekar just problemet 
med avrundningen. 
 
När vi har formulerat oss i enkäten: det svarsalternativ som stämmer bäst, har vi menat 
ett svarsalternativ (bestämd form singular) annars har det stått: de svarsalternativ… när 
vi menar flera (bestämd form plural). Detta har inte alla förstått, därför har vi godkänt 
alla inringade svar. Ingen i vår testgrupp reagerade över denna formulering men i 
efterhand kan man konstatera att vi skulle ha skrivit ett svar när vi menade det. Vid ja 
och nej frågor har de flesta kryssat i ett svar, där det har förekommit två markeringar har 
bägge räknats. Där man kryssat mellan ja och nej har svaren inte räknats eftersom det 
skulle bli vår tolkning av svaren. Då vissa av informanternas kommentarer innehållit 
stavfel har dessa vid renskrivningen korrigerats utan att omtolkas. 
 
 
3.5  Etiska perspektiv 
 
För att visa respekt och hänsyn för deltagarna i studien, har syftet beskrivits noga för 
respondenterna. Vi har i vårt arbete utgått ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer tar upp fyra huvudkrav att beakta som ska skydda individen (2002). Enligt 
Stukát (2005) skall man vid en undersökning ta hänsyn till följande huvudkrav: 
 
� Informationskravet innebär att deltagarna i undersökningen ska informeras om 

studiens syfte. Vi har muntligen informerat personal vid de undersökta skolorna 
samt skickat ut ett missivbrev till de föräldrarna som deltog. Missivet skulle redogöra 
för de intentioner vi hade med undersökningen samt vilka vi var som låg bakom 
undersökningen. Personalen har i sin tur informerat eleverna om enkäten innan den 
delades ut till dem. Så alla tre grupperna har fått information innan deltagande. 
 

� Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva bestämmer om de vill deltaga i 
undersökningen. Alla har informerats om att deltagandet var frivilligt. I detta stycke 
finns också en del som säger att det inte får finnas någon påverkbar förbindelse 
mellan forskaren och informanten. Därför fick inte vissa grupper på 
gymnasiesärskolan deltaga eftersom en av skribenterna arbetar där. Dessa grupper 
användes som testpiloter istället.  

 
� Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i undersökningen ska ges största 

möjliga konfidentialitet. Full anonymitet gäller och namn på personer eller skolor 
kommer och har inte nämnts i denna studie.  
 

� Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet från deltagarna i 
undersökningen endast får användas i forskningssammanhang. De besvarade 
enkäterna kommer att makulerats efter det att examensarbetet godkänts. 
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3.6 Reliabilitet och validitet 
 
Enligt Stukát (2005) beskriver reliabiliteten hur bra ett mätinstrument är på att mäta det 
som ska mätas, det vill säga hur tillförlitligt mätinstrumentet i din undersökning är. Det 
är också viktigt att reducera felkällor så att mätningarna blir fria från slumpmässiga fel. 
För att uppnå en hög reliabilitet kan man till exempel ställa fler frågor i enkäten som 
mäter samma sak (Bryman, 2002). Vi har i vår enkätundersökning medvetet använt fler 
frågeformuleringar till varje frågeställning för att få så tydliga svar som möjligt. I 
undersökningen fanns också möjlighet att kommentera de flesta frågor, om 
respondenten ville förtydliga något. Innan vi delade ut enkäterna gjorde vi en 
pilotstudie, där en utvald grupp som inte kunde deltaga i den stora undersökningen på 
grund av beroendeförhållande, testade våra frågor. De synpunkter som där framkom 
gjorde att vi kunde ändra vissa frågor. 
 
Validiteten beskriver hur bra mätinstrumentet mäter det man har för avsikt att mäta 
men även om undersökningen har hög reliabilitet så är det ingen garanti att validiteten 
också blir hög eftersom man kanske mäter fel saker i undersökningen (Stukát, 2005). Vi 
har efter bästa förmåga formulerat frågorna i vår enkät för att de ska besvara vårt syfte 
och våra frågeställningar. Enkäten delades också ut i nära samband med skolornas 
utvecklingssamtal för att de skulle vara aktuella för respondenterna. 
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4. Resultatredovisning och resultatanalys 
 

Här redovisar vi först enkätsvaren från elev-, föräldra- och lärarenkäterna i procent. Hur 
vi kom fram till dessa uträkningar redovisas under egen punkt (se 3.3). Frågorna är från 
elevenkäten och när frågorna fått en annan formulering i de andra enkäterna, 
presenteras de under första frågan i samma ordning som svaren. Under vissa frågor på 
enkäten hade vi lagt till extra rader för kommentarer och där respondenterna har lämnat 
kommentarer redovisas dessa under respektive fråga. Under varje tabell finns en 
sammanfattning av svaren. Dessa sammanfattningar och kommentarer analyseras i 
resultatanalysen. 
 
 
4.1 Resultatredovisning 
 
Fråga 1.  
 
Hur ofta har du utvecklingssamtal? 
Hur ofta har ditt barn utvecklingssamtal?  
Hur ofta håller du utvecklingssamtal för respektive elev? 
 
a) En gång per läsår b) En gång per termin  c) Två eller flera gånger per termin 
 
Tabell 1.  
 
Svarsalternativ Elevenkät Föräldraenkät Lärarenkät 

En gång per 
läsår 

15 % 10 % 14 % 

En gång per 
termin 

73 % 88 % 63 % 

Två eller flera 
gånger per 
termin 

12 % 2 % 23 % 

 
Av respondenternas svar på denna fråga framgår att de flesta har utvecklingssamtal en 
gång per termin. Detta är det vanligaste alternativet men det finns också respondenter 
som har utvecklingssamtal en gång per läsår och de som har utvecklingssamtal två eller 
fler gånger per termin. Det sista alternativet visar att både elever och lärare oftare har 
utvecklingssamtal än vad föräldrarna är medvetna om. 
 
 
Fråga 2.  
 
Hur känner du dig inför ett utvecklingssamtal?  
Hur känner du dig inför ditt barns utvecklingssamtal? 
Hur känner du dig inför ett utvecklingssamtal?  
(12 känsloalternativ) 
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a) Lycklig b) Förväntansfull c) Lugn   d) Intresserad 
e) Orolig f) Rädd  g) Sorgsen  h) Ointresserad 
i) Glad  j) Ledsen   k) Stressad  l) Fundersam  
 
Tabell 2. 
 
Svarsalternativ Elevenkät Föräldraenkät Lärarenkät 

 a)Lycklig 5 % 2 % 0 % 
b)Förväntans- 

full 
12 % 20 % 15 % 

c)Lugn 28 % 26 %  21 % 
d)Intresserad 11 % 32 % 31 %  
e)Orolig 3 % 3 % 6 % 
f)Rädd 3 % 0 % 0 %  
g)Sorgsen 0 % 0 % 0 %  

h)Ointresserad 3 % 0 % 0 % 
i)Glad 13 % 8 % 7 % 
j)Ledsen 1 % 1 % 0 % 
k)Stressad 3 % 0 % 8 %  
l)Fundersam 18 % 4 % 12 % 
 
Denna fråga hade 12 olika känsloalternativ. De tre mest frekvent ifyllda alternativen 
bland respondenterna var Lugn, Intresserad och Förväntansfull.  
 
Under fråga nummer två har sju elever i undersökningen lämnat kommentarer. 
Tendensen bland dessa är att de avspeglar en positiv attityd för utvecklingssamtal. Som 
en av eleverna uttrycker det: Känner inget negativt med utvecklingssamtal, de är till för 
att hjälpa. Av de svarande föräldrarna har fyra respondenter lämnat kommentarer. 
Tendensen bland dessa är att de visar intresse för utvecklingssamtalet som sådant. En 
förälder uttrycker sig så här: Jag vill gärna veta hur det går för mitt barns utveckling. 
Lärarrespondenterna har lämnat fler kommentarer än de övriga i denna fråga. Elva 
respondenter har lämnat kommentar. Här kan man tydligt utläsa att lärarna tycker att 
det hela beror väldigt mycket på vilken elev det gäller. En lärarkommentar lyder:  Allt 
beror på vem man har utvecklingssamtalet med och vad som skall beröras.  
 
 
Fråga 3.  
 
Vem är det som bestämmer vad det ska pratas om på utvecklingssamtalet? 
Vem är det som bestämmer om samtalets innehåll och 
inriktning?(Lärarenkät) 
 
a) Eleven b) Läraren c) Förälder d) Annan vuxen person 
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Tabell 3. 
 
Svarsalternativ Elevenkät Föräldraenkät Lärarenkät 

a)Eleven 25 % 17 % 12 % 
b)Läraren 42 % 65 % 80 % 
c)Förälder 20 % 17 % 6 %  

d)Annan vuxen 
person 

13 % 1 % 2 % 

 
En majoritet av respondenterna har ringat in alternativ b) Läraren, som svarsalternativ. 
Näst flest procent har alternativ a) Eleven. Bland lärarrespondenterna har alternativ b) 
Läraren, fått 80% av den totala svarsmängden. Det känns bra att eleverna själva anser 
att de kan påverka vad som skall tas upp. Lägger man ihop förälder och annan vuxen 
person blir det ca 33%. Vilket kan tolkas som att eleverna tycker att alla tre kategorier 
bestämmer ungefär lika mycket. Föräldrar anser att lärare bestämmer tre gånger så 
mycket som förälder och elev. Emedan lärare som nämnts tidigare, anser att det är de till 
80% som bestämmer innehållet i utvecklingssamtalet. 
 
 
Fråga 4.  
 
Pratar alla lika mycket? 
  
a) Ja b) Nej 
 
Tabell 4. 
 
Svarsalternativ Elevenkät Föräldraenkät Lärarenkät 

a)Ja 61 % 49 % 30 % 
b)Nej 39 % 51 % 70 % 

 
Respondentgruppernas svar skiljer sig från varandra till viss del i denna fråga 
beträffande om alla pratar lika mycket under utvecklingssamtalet. Bland 
elevrespondenterna får svarsalternativet a) ja 61% emedan alternativ a) ja, hos  
föräldrarespondenterna samt lärarrespondenterna får mindre än 50%. 
Föräldrarespondenterna och lärarrespondenterna. Även här kan man se att eleverna 
anser att de är mer aktiva och delaktiga än vad de andra grupperna anser. 
 
När det gäller kommentarerna till fråga fyra så uppgick antalet elever som lämnat 
kommentar till nio. Av dessa nio har sex elever markerat nej och tendensen bland dessa 
kommentarer är den att läraren är den som pratar mest. Två elever har svarat ja på 
frågan och en elev beskriver samtalsgången: Läraren tar upp något, alla säger sitt, 
sedan tar nästa person upp en fråga o.s.v. Elva föräldrar har lämnat kommentar till sitt 
svar och av dessa har åtta svarat nej och även här framgår det utifrån kommentarerna 
att döma, att det är läraren som pratar mest. En reflektion från en föräldrarespondent: 
Läraren pratar mest, det är ju han/hon som sitter med information. Tjugoen lärare har 
lämnat kommentar till svaret på frågan och av dessa har en majoritet svarat nej.  
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Tendensen bland kommentarerna är den att det varierar mellan de familjer och elever 
man möter i samtalet. 
 
 
Fråga 5.  
 
Om du svarat nej på förra frågan, vem pratar i så fall mest?  
 
a) Eleven b) Läraren c) Förälder d) Annan vuxen person 
 
Tabell 5. 
 
Svarsalternativ Elevenkät Föräldraenkät Lärarenkät 

a)Eleven 11 % 4 % 14 % 
b)Läraren 89 % 96 % 74 % 
c)Förälder 4 % 0 % 11 % 

d)Annan vuxen 
person 

4 % 0 % 0 % 

 
Fråga fem om vem som pratar mest under utvecklingssamtalet är direktkopplad till fråga 
fyra. Antalet svar på denna fråga får tydlig procentmajoritet på svarsalternativ b) 
Läraren. Detta är genomgående för samtliga respondentgrupper. 
 
Under fråga fem lämnades en kommentar av elevrespondenterna och 
föräldrarespondenterna. Av lärarrespondenterna var det tio som lämnade kommentarer. 
Även bland dessa så framgår det att det varierar mycket mellan olika föräldrar och 
elever. En kommentar är: Beror mycket på vilken elev/förälder du möter.  
 
 
Fråga 6.  
 
Hur tycker du att utvecklingssamtalet är för dig? 
Hur tycker du att utvecklingssamtalet är för ditt barn? 
Vad fyller utvecklingssamtalet för funktion för dig som lärare?  
 
a) Utvecklande b) Förbättrande c) Bedömande  
d) Betygssättande e) Motiverande f) Skrämmande 
g) Avskräckande h)"Peppande"    i) Inspirerande  
j) Uppmuntrande 
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Tabell 6. 
 
Svarsalternativ Elevenkät Föräldraenkät Lärarenkät 
a)Utvecklande 18 % 20 % 23 % 
b)Förbättrande 16 % 13 % 14 % 
c)Bedömande 14 % 12 % 5 % 
d)Betygs-
sättande 

12 % 5 % 3 % 

e)Motiverande 9 % 15 % 20 % 
f)Skrämmande 2 % 0 % 0 % 
g)Avskräckande 2 % 0 % 1 % 
h)"Peppande" 10 % 9 % 11 % 
i)Inspirerande 5 % 8 % 9 % 
j)Uppmuntran-

de 
12 % 18 % 14 % 

 
Alternativ a) utvecklande, är det alternativ med högst antal svarsprocent inom samtliga 
informantgrupper. Alternativ b) Förbättrande, får också höga svarsprocent. Alternativ f) 
skrämmande och alternativ g) avskräckande, är de två alternativen med lägst 
svarsprocent. Eleverna anser att samtalet är utvecklande och förbättrande men de anser 
i nästan lika hög grad att det är bedömande och betygsättande. På denna fråga kunde 
respondenterna markera flera svar, vilket de flesta gjorde. Elevkommentaren visar också 
på att de anser att det är betygsättande. Föräldrar har med bedömande som ett av de 
svarsalternativ med hög markering. Lärarna har satt dessa alternativ med endast några 
få procent.  
 
Kommentarerna från elevrespondenterna, tre till antalet,  gör gällande att samtalet är att 
betrakta som utvecklande. En av eleverna hävdar att det beror mycket på vilken relation 
man har till sin lärare men att det oftast är utvecklande. Två föräldrarespondenter har 
lämnat kommentar till sina svar. Den ene beskriver det senaste utvecklingssamtalet som 
ett bra samtal som gav eleven motivation att ta tag i sådant som släpat efter. 
Lärarkommentarerna är åtta till antalet och här beskriver några av lärarrespondenterna 
utvecklingssamtalets funktion som kontaktskapande och en slags avstämning både 
socialt och arbetsmässigt. Lärarrespondenterna belyser också vikten av att kunna lämna 
information till hemmen genom samtalet. Alla lärarkommentarer markerar att man ser 
det som ett utmärkt tillfälle för kontakt och utbyte av information mellan skolan, eleven 
och föräldern.  
 
 
Fråga 7.  
 
Var brukar ni ha utvecklingssamtalet? 
Var brukar utvecklingssamtalet äga rum? 
 
a) Klassrummet b) Grupprum  c) Matsalen  
d) Lärarens arbetsrum e) Annat 
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Tabell 7. 
 
Svarsalternativ Elevenkät Föräldraenkät Lärarenkät 
a)Klassrummet 57 % 47 % 46 % 
b)Grupprum 39 % 47 % 54 % 
c)Matsalen 1 % 2 % 0 % 
d)Lärarens 
arbetsrum 

2 % 4 % 0 % 

e)Annat 1 % 0 % 0 % 
 
På frågan om var utvecklingssamtalet brukar äga rum var svarsprocenten högst på 
alternativ a) Klassrummet samt alternativ b) Grupprum. Svarsalternativ e) Annat, har 
fått minst svarsprocent av samtliga informantgrupper. 
 
På fråga sju har en elevrespondent lämnat kommentar och fyra lärarrespondenter 
lämnat kommentarer. Lärarrespondenterna har samtliga markerat alternativ a och 
tendensen är den att man vill finna ett rum som ger trygghet och man slipper bli störda 
under samtalet. 
 
 
Fråga 8.  
 
Vilken tid brukar ni ha utvecklingssamtalet? 
 
a) Morgon b) Förmiddag c) Eftermiddag 
d) Kväll 
 
Tabell 8. 
 
Svarsalternativ Elevenkät Föräldraenkät Lärarenkät 
a)Morgon 6 % 9 % 10 % 
b)Förmiddag 24 % 20 % 15 % 
c)Eftermiddag 66 % 59 % 59 % 

d)Kväll 4 % 12 % 15 % 
 
Frågan rörande vilken tid utvecklingssamtalet brukar äga rum, har högst antal 
svarsprocent från samtliga respondentgrupper på svarsalternativ c) Eftermiddag, följt av 
alternativ b) Förmiddag. 
 
 
Fråga 9.  
 
Vem bestämmer tiden för utvecklingssamtalet? 
 
a) Eleven b) Läraren c) Föräldern  
d) Annan vuxen person 
 



26 

 

 

Tabell 9. 
 
Svarsalternativ Elevenkät Föräldraenkät Lärarenkät 

a)Eleven 11 % 3 % 7 % 
b)Läraren 55 % 55 % 64 % 
c)Föräldern 32 % 42 % 29 % 

d)Annan vuxen 
person 

2 % 0 % 0 % 

 
På frågan om vem som bestämmer tiden för utvecklingssamtalet erhölls högst värde i 
samtliga respondentgrupper för alternativ b) Läraren. Näst högst värde fick alternativ  
c) Föräldern.  
 
 
Fråga 10. 
 
Tycker du att alla lyssnade på varandra senast du/ni hade 
utvecklingssamtal? 
Brukar alla lyssna lika mycket på varandra under utvecklingssamtalet? 
 
a) Ja b) Nej 
 
Tabell 10. 
 
Svarsalternativ Elevenkät Föräldraenkät Lärarenkät 

a)Ja 97 % 96 % 79 % 
b)Nej 3 % 4 % 21 % 

 
Det alternativ som fått den högsta svarsprocenten i frågan angående lyssnandet i 
utvecklingssamtalet är alternativ a) Ja. Elever och föräldrar är rörande överens om att 
alla lyssnar på varandra. Lärarna anser till nästan 80% att alla lyssnade  
 
Till fråga tio har fem elever lämnat kommentarer. En av kommentarerna är att: Man fick 
säga sitt och alla lyssnade också. En föräldrakommentar erhölls på denna fråga och 13 
lärarkommentarer. Bland lärarna märks tendensen att det varierar mellan samtalen. 
Någon har angett att den som leder samtalet ser till att alla gör sin röst hörd. En annan 
lärarrespondent uttrycker också att det kan vara svårt att avgör hur mycket någon annan 
lyssnar. Lärarna anser att eftersom de talar mer lyssnar de mindre. En annan 
kommentar är att det dels kan bero på elevens begåvningsresurs och dels på att man 
avbryter varandra.  
 
 
Fråga 11. 
 
Förstod du vad läraren sa till dig under utvecklingssamtalet? 
Förstod du allt som läraren sa under utvecklingssamtalet? 
Kände du att alla parter förstod varandra under utvecklingssamtalet? 
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a) Ja b) Nej 
 
Tabell 11. 
 
Svarsalternativ Elevenkät Föräldraenkät Lärarenkät 

a)Ja 97 % 100 % 88 % 
b)Nej 3 % 0 % 12 % 

 
En tydlig svarsmajoritet lades på alternativ a) Ja, i denna fråga, rörande förståelsen 
mellan olika parter i utvecklingssamtalet. 
 
Under fråga 11 har sju elevrespondenter lämnat kommentarer och en förälder. 14 lärare 
har lämnat kommentarer och tendensen bland dessa är att man upplever det som att 
man oftast förstår varandra. Men att det finns undantag. 
 
 
Fråga 12.  
 
Kändes det som om du fick vara med att tycka och bestämma under 
utvecklingssamtalet? (Elevenkät) 
 
a) Ja b) Nej 
 
Tror du att ditt barn förstod vad läraren sa under utvecklingssamtalet? 
(Föräldraenkät) 
 
a) Ja  b) Nej 
 
Vem ansvarar för elevens utveckling? (Lärarenkät) 
 
a) Eleven b) Föräldern  c) Annan vuxen person 
d) Läraren 
 
Tabell 12. 
 
Svarsalternativ Elevenkät Föräldraenkät Lärarenkät 

a) 96 % 100 % 30 % 
b) 4 % 0 % 30 % 
c) - - 10 % 
d) - - 30 % 

 
Fråga tolv skiljde sig åt mellan de olika informantgrupperna.  
Elevenkät: En tydlig majoritet av svarsprocenten har fallit på alternativ a) Ja även denna 
fråga som behandlar tyckandet och bestämmandet i utvecklingssamtalet. Hela 96% 
tycker att de får vara med och tycka och bestämma. 
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Av kommentarerna att döma så uttrycker eleverna att de delvis får vara med att tycka 
och bestämma men kanske inte fullt ut. 
 
Förälderenkät: Samtliga svarande på denna fråga angav alternativ a) Ja. 
Föräldrakommentarerna som är tre till antalet visar att föräldrarna i fråga anser att man 
får förklara lite extra så barnet förstår samt att man pratar utifrån barnets förståelsenivå. 
 
Lärarenkät: På denna fråga erhölls en jämn fördelning av svaren på alternativ a), b) samt 
d). Svarsalternativen utgör en tredjedel var.  
Bland de11st kommentarer som lämnats av lärarna belyses vikten av att alla runt eleven 
samt eleven själv ansvarar för dess utveckling. En kommentar är: Elevens motivation är 
förutsättningen, men föräldern och läraren har ansvar inom olika områden för att 
stödja, uppmuntra och att vara tydliga om konsekvenser. 
 
 
Fråga 13. 
 
 Vad betyder ordet utveckling för dig? 
 
a) Att jag blir bättre på något b) Att jag har lättare att förstå   
c) Att jag får betyg, blir bedömd 
 
Tabell 13. 
 
Svarsalternativ Elevenkät Föräldraenkät Lärarenkät 
a)Att jag blir 
bättre på något 

66 % 70 % 71 % 

b)Att jag har 
lättare att förstå 

17 % 26 % 29 % 

c)Att jag får 
betyg,….. 

17 % 4 % 0 % 

 
På frågan vad ordet utveckling betyder för dig, hamnade svarsprocenten i majoritet på 
alternativ a) Att jag blir bättre på något, följt av alternativ b) Att jag har lättare att förstå. 
Denna fråga har en bred svarsfrekvens. Eftersom vi tillät att man markerade flera 
alternativ är det svårt att se någon tydlig tendens hos respondenterna. 17 % av eleverna 
ansåg dock att utveckling är synonymt med att jag får betyg och blir bedömd. 
 
Under fråga 13 har 3 elever valt att lämna kommentarer. Eleverna nämner att de brukar 
prata om saker som de vill bli bättre på och att man lär sig saker om framförallt sig själv, 
vilket medför lättare att förstå och att bli bättre på saker. Fem föräldrar har lämnat 
kommentarer en kommentar lyder, om barnet ges möjlighet till att förstå något ger 
förståelsen möjlighet till utveckling/bli bättre på något. Åtta lärare har lämnat 
kommentarer en kommentar belyser att utvecklingen inte alltid hör till mätbara 
kunskaper. Dessa är bara en liten del som utgör en individ. Utveckling sker på så 
många plan så - att bli bättre är lite för klent uttryckt.  
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Fråga 14. 
  
Hur länge tycker du att föräldrar ska följa med på utvecklingssamtal? 
 
 
a) Tills eleven fyller 18 år b) Så länge eleven bor hemma  
c) Tills eleven slutar skolan d) Tills grundskolan tar slut 
 
Tabell 14. 
 
Svarsalternativ Elevenkät Föräldraenkät Lärarenkät 
a)Tills eleven 
fyller 18 år 

45 % 31 % 34 % 

b)Så länge 
eleven bor 
hemma 

9 % 18 % 18 % 

c)Tills eleven 
slutar skolan 

37 % 51 % 48 % 

d)Tills 
grundskolan tar 

slut 

8 % 0 % 0 % 

 
Svarsprocenten skiljer sig något i denna fråga mellan de olika respondentgrupperna. 
Elevrespondenternas högsta svarsprocent föll på alternativ a) Tills eleven fyller 18 år. 
Vilket var bara marginellt större än alternativ c. För föräldrarespondenterna och 
lärarrespondenterna är svarsprocenten högst på alternativ c) Tills eleven slutar skolan. 
 
Fråga 14 har fått många kommentarer. Tendensen i kommentarerna gör gällande att det 
bland eleverna är uppskattat att föräldern är med på utvecklingssamtalet. En 
kommentar lyder, De är viktiga och bör därför vara med hela tiden. Bland 
föräldrarespondenterna är tendensen att föräldern skall följa med om eleven själv vill 
det. Lärarrespondenternas kommentarer delar uppfattning mellan att föräldern bör vara 
med skolgången ut men även på elevens villkor. 
 
 
Fråga 15. 
 
Har skolan som du går på något färdigt material som man utgår ifrån vid 
utvecklingssamtalet? 
Har skolan som ditt barn går på något färdigt material som man utgår ifrån 
vid utvecklingssamtalet? 
Har skolan som du arbetar på något färdigt material som man utgår ifrån 
vid utvecklingssamtalet? 
 
a) Ja b) Nej 
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Tabell 15. 
 
Svarsalternativ Elevenkät Föräldraenkät Lärarenkät 

a)Ja 79 % 67 % 82 % 
b)Nej 21 % 33 % 18 % 

 
Övervägande svarsprocent hamnade i denna fråga på alternativ a) Ja, från samtliga 
respondentgrupper. Det verkar som om de flesta skolor i undersökningen har något 
färdigt material att utgå från vid utvecklingssamtal. 
 
 
Fråga 16. 
 
Om du svarat ja på förra frågan, fungerar materialet bra? 
 
a) Ja b) Nej 
 
Tabell 16. 
 
Svarsalternativ Elevenkät Föräldraenkät Lärarenkät 

a)Ja 94 % 97 % 100 % 
b)Nej 6 % 3 % 0 % 

 
Även på denna fråga är den övervägande svarsprocenten från samtliga 
respondentgrupper på alternativ a) Ja.  
 
Fråga 16 rör det färdiga materialet som skolan använder och av kommentarerna att 
döma så är respondentgrupperna överens om att materialet fungerar bra. 
Kommentarerna gör gällande att materialet fungerar bra som stöd vid samtalet. 
 
 
Fråga 17 (Endast förälderenkät) 
 
Spelar valet av tid för utvecklingssamtalet någon roll för dig som förälder? 
 
a) Ja b) Nej 
 
Tabell 17. 
 
Svarsalternativ Föräldraenkät 

a)Ja 68 % 
b)Nej 32 % 

 
Denna fråga som enbart ställdes till föräldrarespondenterna lades övervägande delen av 
svarsprocenten på alternativ a) Ja. 
 
 



31 

 

 

4.2 Resultatanalys 
 
I följande kapitel redogör vi för de svar vi fått fram utifrån resultaten av våra enkätsvar. 
Analysen av dessa frågor sker med utgångspunkt från den litteratur och aktuell 
forskning vi valt att studera. Enligt Stukát bör man strukturera enkätfrågorna efter 
frågeställningarna.  
 
4.2.1 Funktion och utveckling/bedömning 
 
I denna del har vi valt att analysera de frågor som vi anser berör samtalets funktion. 
Huvudfunktionen är hur alla respondenterna och informanterna upplever 
utvecklingssamtalet men också om samtalet har funktionen, utvecklande eller 
bedömande.  
 
I både litteratur och forskningssammanhang framgår att elever ibland känner olust och 
har negativa känslor inför utvecklingssamtalet (Lindh & Lindh-Munther 2005:1) Därför 
lät vi flera av våra frågeställningar beröra olika känslolägen och känsloalternativ. Den 
litteratur och forskning vi studerat har berört grundskolans mellanår, mellanstadiet, där 
har eleven svårare att skilja mellan prestation och person. Gymnasieungdomar kan i de 
flesta fall skilja mellan dessa begrepp. På frågan vilka känslor de hade innan 
utvecklingssamtalet svarade de flesta informanterna att de upplevde positiva känslor, 
som lugn, intresserad och förväntansfull. Tittar man på kommentarerna ser man även 
där att de flesta har en positiv attityd till utvecklingssamtalet. 
 
Enligt gymnasieförordningen skall utvecklingssamtalet vara just utvecklande för 
individen och inte bedömande. Därför hade vi valt frågor där vi ville att respondenterna 
skulle definiera sin syn på utveckling och samtalets funktion. Eleverna upplever 
utvecklingssamtalet som utvecklande och förbättrande om man tittar på de alternativ 
som får högst svarsprocent när man ställer frågan direkt till dem. Föräldrarna anser att 
det är utvecklande och uppmuntrande för deras barn och lärarna anser samtalet vara 
utvecklande och motiverande för dem. Lindh och Lindh-Munther (2005:1) konstaterar 
att utvecklingssamtalet är ett samtal med många kontexter och funktioner samt att man 
kan ge det många tolkningsmöjligheter. Samtalet är tänkt att ge både information och en 
utvärdering om elevens utveckling kontra mål och kursplaner. Målen är viktiga att 
tydliggöra för de inblandade i utvecklingssamtalet så att syftet med utvecklingssamtalet 
blir klart för alla deltagarna. Alla skall veta varför man träffas. Enligt Kihlbaum-Larsson 
och Vingren skall utvecklingssamtalet vara en dynamisk process som engagerar 
stimulerar och aktiverar. Utvecklingssamtalet skall också ses som en länk mellan hem 
och skola, vilket är en av intentionerna med Lpo 94. En förälder i undersökningen anser 
att det blir tydligt hur situationen i skolan ser ut och när samtalet är bra får eleven 
motivation att ta tag i sådant som släpat efter och får dessutom kännedom om sina 
positiva sidor, vilket ger en positiv effekt. En av lärarkommentarerna ger uttryck för 
önskan om att det är viktigt att få eleven delaktig i sin egen utveckling och anser att 
funktionerna förbättrande och motiverande är viktiga ingredienser i 
utvecklingssamtalet. Flera lärare har också poängterat att funktionen är olika från fall till 
fall. På frågan om hur eleverna tycker att utvecklingssamtalet är, kan man se att eleverna 
anser att samtalet är utvecklande och förbättrande men de anser i nästan lika hög grad 
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att det är bedömande och betygsättande. På denna fråga kunde respondenterna markera 
flera svar, vilket de flesta gjorde. Elevkommentaren visar också på att de anser att det är 
betygsättande. Föräldrar har med bedömande som ett av de svarsalternativ med hög 
markering. Lärarna har satt dessa alternativ med endast några få procent. Alla 
lärarkommentarer markerar att man ser det som ett utmärkt tillfälle för kontakt och 
utbyte av information mellan skolan, eleven och föräldern. 
 
En av elevkommentarerna i enkäten belyser det faktum att om samtalet blir utvecklande 
eller ej, är avgörande för vilken relation man har med läraren. Forskaren Hans Birnik 
(1998) konstaterar just detta i sin avhandling att det är viktigt med en relation med 
läraren och att läraren måste se eleven som en person, inte enbart elev. Han anser vidare 
att texterna i Lpo 94 ger läraren mer en roll som handledare än undervisande och att det 
ställer andra krav på parterna men det är lärarens  ansvar för detta samspel. 
 
 
4.2.2 Dialog  och jämlikhet 
 
Ett av skälen till framtagandet av utvecklingssamtalet istället för kvartsamtalet, var att 
befrämja kontakten mellan hem och skola. Förändringen från de tidigare kvartsamtalen 
till de nya utvecklingssamtalen genomfördes för att skapa ett mer jämställt samtal, där 
dialogen mellan de olika aktörerna i samtalet var viktig (Kihlbaum-Larsson & 
Vingren,1995). Intentionen med utvecklingssamtalet, påpekar Lindh och Lindh- 
Munther i sin forskningsrapport (2005), var att skapa ett mer jämnligt samtal där alla 
parter möts med samma förutsättningar. Detta då föräldrar ofta känner sig förfördelade 
i sin relation med skolan. Lindh och Lindh-Munther hävdar att en stor del av 
forskningen runt utvecklingssamtal visar att även föräldrarnas sociala position påverkar 
relationen föräldrar och skola. 
 
Av respondenternas svar framgår att de flesta har utvecklingssamtal en gång per termin. 
Detta är det vanligaste alternativet men det finns också respondenter som har 
utvecklingssamtal en gång per läsår och de som har utvecklingssamtal två eller fler 
gånger per termin. Svaren på frågan i enkäten visar att både elever och lärare oftare har 
utvecklingssamtal än vad föräldrarna är medvetna om. På gymnasienivå har eleverna 
och handledarna flera möten där de diskuterar omdömen och hur eleven upplever sin 
skolsituation enligt Lena Buckhöj-Lago (2000). Detta möte kallas inte alltid för 
utvecklingssamtal men eleverna poängterar att det är en förutsättning att man känner 
varandra för att samtalet skall bli bra: "En del lärare vet ju inte ens vad man heter" 
(Buckhöj-Lago 2000:44-45). Samtidigt är siffran för en gång per läsår stor, då det står i 
skolans styrdokument att det skall ske en gång per termin. 
 
En majoritet av respondenterna har ringat in läraren, som den som pratar mest av 
svarsalternativen, näst flest procent har eleven. Det känns bra att eleverna själva anser 
att de kan påverka vad som skall tas upp och att de har stor samtalstid.  
Respondentgruppernas svar skiljer sig från varandra till viss del beträffande om alla 
pratar lika mycket under utvecklingssamtalet. Bland elevrespondenterna får 
svarsalternativet ja 61% emedan alternativ ja, hos föräldrarespondenterna samt 
lärarrespondenterna får mindre än 50%.  Här kan man se att eleverna anser att de är 
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mer aktiva och delaktiga än vad de andra grupperna anser. Självklart lägger man in olika 
definitioner på att prata lika mycket, så här skulle man uttryckligt bett om exempel eller 
ha utformat frågan annorlunda. Tolkar man de kommentarer som finns tyder de dock på 
att man upplever att alla pratar ungefär lika mycket men det ligger i samtalets natur att 
lärare som leder samtalet pratar mest. Kommentarerna från lärarna visar också på att de 
anser det självklart att man skall ha kunskap om hur man styr/leder ett samtal samtidigt 
som man resonerar runt om att alla familjer är olika. Enligt Lindh och Lindh-Munther 
(2005) löper utvecklingssamtalet stor risk att utformas till en monolog istället för den 
dialog det är tänkt att vara, därför att lärarna ger information istället för att skapa en 
dialog. Även Hofvendahl i sin studie (2004) påpekar att i och med att läraren förmedlar 
kollegers bedömningar är det svårt att få till en dialog då kollegorna inte är närvarande 
vid samtalet, vilket ökar sannolikheten för att läraren är den som pratar mest.   
Både forskare(Lindh & Lindh-Munther 2005, Hovfendahl 2004) och författare (Ellmin 
& Josefsson 1995, Buckhöj-Lago 2000, Öhlmer 2006) belyser i sina texter i vår 
litteraturgenomgång vikten av att förbereda utvecklingssamtalet samt arbeta efter en för 
skolan gemensam mall eller modell för att skapa ett jämlikt och dialogiskt samtal.  
 
I frågan angående om alla lyssnade till varandra i utvecklingssamtalet var elever och 
föräldrar rörande överens om att alla lyssnar på varandra. Lärarna anser till nästan 80% 
att alla lyssnade men de har kommenterat betydligt mer och där anser de att eftersom de 
talar mer lyssnar de mindre samt att det är svårt att veta om och hur mycket, andra 
lyssnar, vilket i sin tur kan bero dels på elevens begåvningsresurs och dels på att man 
avbryter varandra.  
 
En tydlig majoritet ansåg att de flesta förstod varandra, i frågan rörande förståelsen 
mellan olika parter i utvecklingssamtalet. Dock med undantag då man i lärarnas 
kommentarer kan utläsa en viss gardering. Flera lärare påpekar också att det händer att 
det finns undantag. En lärare erkänner: "att det oftast känns så men det finns gånger då 
man undrar om vi pratar om samma saker". Lindh och Lindh-Munther  (2005) påpekar 
vikten av att vara medveten om att det är en mängd faktorer som påverkar 
samtalsprocessen och att utvecklingssamtalet är ett professionellt samtal. Läraren har 
många gånger svårt att balansera mellan sociala och informativa delar i 
utvecklingssamtalet om eleven utan att såra eller oroa. 
 
 
4.2.3 Ansvar 
 
Vår nästa frågeställning handlar om elevens ansvarstagande och vilket ansvar som 
förälder och lärare kan åläggas. I vår undersökning anser eleverna att de själva får vara 
med att tycka och bestämma i utvecklingssamtalet. En elevkommentar är: ”det är ju mig 
det handlar om”. I enkätresultatet kan man se att en tydlig majoritet valt svar ja, 96 %. 
Men det finns även medföljande kommentarer som indikerar osäkerhet till exempel: till 
viss del, både och, kanske. Förälderenkäten visar att denna grupp anser att deras barn 
förstod vad lärare sa under utvecklingssamtalet. En av kommentarerna lyder: ”man 
pratar utifrån elevens förståelsenivå”. 
 
Vi valde att utforma lärarfrågan annorlunda under denna punkt, eftersom vi ville ta reda 
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på lärarens syn på vem som ansvarar för elevens utveckling. Det nya med Lpo94 var att 
utvecklingssamtalet skulle spegla elevens hela utveckling. Enligt författarna Kihlbaum-
Larsson och Vingren (1995) bör skolan medverka till att ett systemtänkande runt eleven 
utvecklas, där alla blir medansvariga  för elevens utveckling. Detta kan man se i vår 
undersökning, där svarsprocenten indikerar en jämn fördelning av ansvar mellan elev, 
förälder och lärare. Det syns att denna fråga har engagerat många lärare i vår 
undersökningsgrupp, då antalet bifogande kommentarer varit högt. Många 
kommentarer beskriver ansvaret som delat medan andra skiljer på skola och hem där 
man har olika ansvarsområden. De som hade extrakommentarer till denna fråga ansåg 
att det är ett gemensamt ansvar och att elevansvaret bör öka med elevens ålder då vi 
skall ha ett tydligt gemensamt mål.   
 
De flesta av eleverna i vår undersökning påvisar samma tendens som Buckhöj-Lago 
(2000) kunde visa genom sin undersökning om föräldrarnas deltagande i 
utvecklingssamtalet. Nämligen den att eleverna vill sköta samtalet själva när de nått 
myndighetsåldern utan föräldrarnas medverkan och ta ett eget ansvar. Svarsprocenten 
skiljer sig något i denna fråga mellan de olika respondentgrupperna. 
Elevrespondenternas högsta svarsprocent föll på alternativet Tills eleven fyller 18 år. 
För föräldrarespondenterna och lärarrespondenterna är svarsprocenten högst på 
alternativ Tills eleven slutar skolan.  
 
Ett stort ansvar ligger hos läraren att se till att alla ska kunna närvara på 
utvecklingssamtalet. På frågan om vem som bestämmer tiden för utvecklingssamtalet 
erhölls högst värde i samtliga respondentgrupper för alternativet Läraren. Här fanns en 
följdfråga endast på föräldraenkäten. Vår avsikt från början med denna fråga var att se 
om föräldrar ansåg det högt prioriterat att gå på utvecklingssamtal. Alla som 
kommenterat den extra oavsett ja eller nej svar, visade att alla var villiga att 
kompromissa men ansåg att det fanns svårigheter med jobbet om det skedde dagtid. De 
som svarat nej har angett i kommentarer att det inte är problem att ändra om det skulle 
behövas så det verkar inte som om det är något problem. Utan skola och hem har hittat 
en jämvikt som fungerar för alla.  
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5. Sammanfattande diskussion 
 

Syftet med denna uppsats har varit att sätta in utvecklingssamtalet i ett större 
sammanhang och belysa det ur flera perspektiv och att redogöra för hur 
utvecklingssamtalet uppfattas av de olika deltagarna elev, förälder samt lärare. Samtidigt 
vill vi också utröna om utvecklingssamtalet är det verktyg det är tänkt att vara. För att nå 
syftet formulerades tre frågeställningar. För att få svar på dessa tre frågeställningar 
utformades enkäter enligt Trost Enkätboken (2001). I detta kapitel diskuteras dels den 
använda metoden samt resultatet av den företagna undersökningen.  
 
 
5.1 Metoddiskussion 
 
Vid utgångspunkten för detta arbete ville vi få en övergripande bild av hur 
utvecklingssamtalet ser ut i sin helhet och hur den används på gymnasiet. För att få fram 
den önskade informationen i kontexten valde vi därför att arbeta efter en kvantitativ 
metod för att nå så många respondenter som möjligt. Metoden valdes också för att den 
anses belysa ett större sammanhang och det var vår avsikt med undersökningen. Arbetet 
med enkätformen som metod var mer tidsödande än vi kunde förutse. Såväl utformning 
av testenkäter, utdelning samt insamling och slutligen bearbetning/sammanställning av 
enkätresultaten har tagit stor del av det totala arbetet med uppsatsen. Enkäten 
utformades med hjälp av Enkätboken  (Trost, 2001) samt  Att skriva examensarbete 
inom utbildningsvetenskapen av Staffan Stukát (2005). Vid resultatsammanställningen 
insåg vi att många av de frågeformuleringar som var självklara för oss ej var det för alla 
respondenter, detta trots arbetet och efterjusteringar med testenkäter. Detta är en 
nackdel emedan du i kvalitativa intervjuer kan gå in och omformulera frågan under 
arbetets gång när du märker att respondenten inte tolkar frågeställningen som du tänkt, 
är du i enkäten låst vid din frågeformulering. En fördel är att risken för oss som forskare 
att färga resultaten vid sammanställningen är betydligt mindre än vid kvalitativa 
metoder. En annan fördel med den kvantitativa metoden i form av enkäter är att man 
relativt lätt kan bearbeta  resultaten statistiskt. Nackdelarna kan istället vara flera i form 
av oengagerade respondenter, låg svarsfrekvens samt att du inte vet om det är rätt 
respondent som besvarat enkäten. Metoden tillåter inte uppföljning av kommentarerna 
men om tid funnits hade det varit intressant att kombinera med kvalitativa intervjuer för 
att få djupare insikt i vissa av våra frågor. Det som påverkar vår undersökning mest är 
bortfallet av respondenter från två av våra skolor i undersökningen. Många lärare på 
skolorna var av för oss okända anledningar, inte intresserade av att ställa upp i vår 
studie. Dessutom träffar många gymnasieskolor inte föräldrarna till eleverna, då de 
fyller 18 år under skoltiden och då anses vara vuxna att själva ansvara för sina studier.  
 
 
5.2 Resultatdiskussion 
 
En intressant aspekt i frågan om utvecklingssamtalets funktion är att föräldrar och 
elever angav högre markering för bedömande och betygssättande än vad lärarna gjorde.  
En av lärarrespondenterna förklarade genom en kommentar på frågan rörande 
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utvecklingssamtalets funktion, att han/hon som handledare inte satte betyg på eleven. 
Samtalet blev på så vis inte betygssättande eller bedömande.  
 
Lindh och Lindh-Munther (2005) beskriver i sin forskning att elever ibland känner olust 
och har negativa känslor inför utvecklingssamtalet. Deras undersökning utfördes på 
mellanstadiet och vår undersökning företogs på gymnasieskolor, eleverna har troligen 
enligt oss under dessa år utvecklats och lärt sig skilja mellan person och prestation. I vår 
undersökning upplever de flesta elevrespondenterna positiva känslor inför ett 
utvecklingssamtal.   
 
En ytterligare fråga kopplad till denna frågeställning var också vad ordet utveckling 
betydde för respektive respondentgrupp. Majoriteten svarade ”att jag blir bättre på 
något”. En av eleverna skrev i sin kommentar att man lär sig saker om framför allt sig 
själv, vilket medför att det blir lättare att förstå och jag blir bättre på saker. I vår analys 
kan vi se att utvecklingssamtalet upplevs som utvecklande då det fått det högsta 
svarsalternativet procentuellt sett, hos samtliga respondenter. Utvecklingssamtalet  
fyller då enligt oss den funktion som det är tänkt.  
 
Flera kommentarer från föräldrar och lärare uttryckte också att nya kunskaper och 
erfarenheter gör att jag blir bättre på något, det vill säga utvecklas. Flera av författarna i 
vår litteraturdel menar att man bör ha en mall som grund för planering, eftersom det 
både underlättar och ser till att läraren får med alla punkter i samtalet. Övervägande 
svarsprocent på denna fråga i vår undersökning ansåg att skolan hade någon form av 
färdigt material som man utgick ifrån vid utvecklingssamtalet. Trots detta erhöll vi 
avvikande svar från samma skola på denna fråga.  
 
 Flera av författarna och forskarna i vår litteraturgenomgång anser att det viktigaste i 
utvecklingssamtalet är dialogen mellan olika personer. Tanken med utvecklingssamtalet 
vara att skapa ett mer jämställt samtal. I vår undersökning har vi tittat på delaktigheten, 
innehållet, vem som pratar och vem som lyssnar? Genom frågorna som ställts i 
enkäterna kan vi få fram att majoriteten av respondenterna har utvecklingssamtal en 
gång per termin. Detta är det vanligaste alternativet men det finns även respondenter 
som har utvecklingssamtal en gång per läsår. Enligt Lpf 94 skall utvecklingssamtal hållas 
minst en gång per termin, så man kan undra om det kallas något annat eller om skolan, 
läraren har valt detta alternativ. På frågan om vem som bestämmer om samtalets 
innehåll, har en majoritet av respondenterna ringat in läraren som svarsalternativ. 
Majoriteten av eleverna anser att alla pratar lika mycket under utvecklingssamtalet 
emedan majoriteten av både lärare och föräldrar inte tycker att alla pratar lika mycket. 
De flesta föräldrar som markerat nej har i sina kommentarer angett att det är läraren 
som pratar mest men tycker samtidigt att det är i sin ordning då det är läraren som sitter 
med informationen. Lärarna som markerat nej har bland annat i sina kommentarer 
ansett att det beror mycket på vilken elev och vilka föräldrar du möter. De elever som 
svarade nej på frågan om alla pratar lika mycket anser att läraren pratar mest. På frågan 
om alla lyssnade på varandra har en övervägande majoritet av respondenterna svarat ja. 
I undersökningen fanns också frågan om alla parter förstod varandra under samtalet. En 
majoritet av alla respondenter upplevde att så var fallet.  
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Utfallet från vår enkätfråga om vem som pratar mest under utvecklingssamtalet visar att 
det finns en dominerande deltagare i samtalet. Resultatanalysen visar att det av 
respondenterna upplevs som naturligt att läraren är den som för samtalet då han eller 
hon sitter med informationen. Om man drar paralleller till forskningen om 
utvecklingssamtal på arbetsplatser (Lindgren, 2001), så framgår det att 
utvecklingssamtalen ofta har en dominant deltagare och en deltagare som blir 
dominerad. Även arbetsplatsrelaterade utvecklingssamtal är tänkta att var jämställda 
samtal med öppen dialog. Forskningen inom arbetsplatsrelaterade utvecklingssamtal 
visar att svenska företag befinner sig långt fram i utvecklingen av demokratiska samtal. 
Genom att tidigt erhålla kunskap hur utvecklingssamtal fungerar och vad de kan 
generera om de används på rätt sätt, så har individen ett mycket bra redskap för 
utveckling med sig i bagaget. 
 
Av föräldrarna som svarade på frågan om de trodde att deras barn förstod vad som sades 
under utvecklingssamtalet, ansåg samtliga att det var så. Kommentarerna handlar om 
att samtalet skall hållas på en nivå så att eleven skall förstå vad man talar om. Det anser 
vi att skolan lyckats med eftersom de föräldrar som svarat har svarat ja till hundra 
procent. Med utgångspunkt från svaren på frågorna i vår undersökning kan man koppla 
det till Lindh och Lindh-Munthers forskning (2005). Där konstateras att samtalet ska 
vara en dialog mellan tre parter: lärare, förälder och elev. Om samtalet har en till 
karaktären dialogisk form känner sig föräldrar och barn mer delaktiga i samtalet. Detta 
påtalas också i skolans styrdokument där man kan läsa att parterna ska samtala med 
varandra, det vill säga att föra en dialog där alla parter ska komma till tals. Forskarna 
påpekar också att många av föräldrarna känner sig underlägsna i samtalet och att flera 
har en negativ kontakt med skolan. Detta kan ofta kopplas till elever med skolsvårigheter 
av olika slag. Detta är ingenting som vi har kunnat se i vår undersökning. Trots att en av 
våra undersökta skolor är en gymnasiesärskola.  
 
Forskaren Hofvendahl (2004) hävdar i sin rapport att bedömningarna tycks i de flesta 
fall gälla elevernas beteendesätt och personlighet framför kunskaperna inom respektive 
ämne. Lindh och Lindh-Munther (2005) hävdar i sin forskning att länken mellan betyg 
och utvecklingssamtal är tydlig i ett historiskt perspektiv. Föräldrar upplever att när 
utvecklingssamtalen inte är dialogiska och inte relaterade till mål och måluppfyllnad 
kändes de mer som betygssamtal enligt en annan av deras forskningsartiklar. Som 
tidigare nämnts så markerade både elever och föräldrar i vår undersökning, i högre grad 
utvecklingssamtalet som bedömande och betygssättande än lärarna. Detta kan bero på 
att utvecklingssamtalet inte har karaktären av dialog vilket även kan påvisas utifrån 
svarsprocenten från vår tidigare fråga om vem som bestämmer om samtalets innehåll 
och inriktning. Där svarade både elever såväl som föräldrar att läraren var den som 
bestämde detta. I frågan som berör om alla pratar lika mycket kan även denna tendens 
utläsas. 
 
Frågeställningen om de olika respondenternas ansvarsfördelning kan utläsas ur frågorna 
vem som ansvara för elevens utveckling samt hur länge föräldrarna skall följa med på 
elevens utvecklingssamtal. Enligt Kihlbaum-Larsson och Vingren (1995) är det viktigt att 
ansvarstagandet sker successivt med stigande ålder. Buckhöj-Lago (2000) har gjort 
intervjuer med alla dem som är involverade i skolans utvecklingssamtal. De tre 
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intervjuade gymnasieeleverna vill inte att föräldrarna skall delta då de är rädda att 
föräldrarna tar över samtalet och att handledaren skall vända sig till dem istället. I den 
företagna undersökningen går att utläsa att eleven, föräldern och läraren har ett delat 
ansvar. När det gäller frågan om hur länge respondenterna anser att föräldrarna skall 
följa med på utvecklingssamtal svarar en majoritet av elevrespondenterna tills eleven 
fyller 18 år. Föräldrarna och lärarna anser dock att föräldrarna skall följa med tills eleven 
slutar skolan. I läroplanen för gymnasieskolan (Lpf94) står det att skolan ska samverka 
med hemmen men om föräldrar ska vara med eller inte är fritt för varje gymnasieskola 
eller enskild handledare/lärare att bestämma om. Detta anser vi vara en viktig fråga för 
gymnasieskolorna att ta ställning till. Vill man att hemmet och skolan ska samarbeta och 
etablera mer kontakt tycker vi att man bör låta föräldrarna få möjlighet att på ett eller 
annat sätt få större delaktighet och insyn i sitt barns skolgång, oavsett ålder. 
 
Hos läraren vilar ett stort ansvar när det gäller att skapa ett jämlikt och dialogiskt 
samtal. Vi anser att tid, rum och plats är viktiga aspekter för denna typ av samtal. Därför 
har vi ansett dessa frågor viktiga att ta upp i vår enkät. Eftersom många bär med sig 
olika erfarenheter av skolan är valet av lokal för utvecklingssamtalet viktigt. Detta då det 
kan kännas laddat av olika anledningar. Många föräldrar blir mer positivt inställda till 
samtalet om de känner att de har möjlighet att påverka tiden för utvecklingssamtalet. 
Vår undersökning visar också att de flesta föräldrar kände att de kunde vara med och 
påverka valet av tid för utvecklingssamtalet. I föräldraenkäten anser respondenterna till 
70% att valet av tid spelar roll för att kunna närvara eftersom de flesta föräldrarna i 
dagens samhälle är heltidsarbetande, vilket kommentarerna till frågan visar. Enligt 
Inger Öhlmér är det av stor vikt att föräldrarna redan på ett tidigt stadium informeras 
och görs insatta i sitt barns skolgång och för detta är utvecklingssamtalet ett mycket 
viktigt verktyg. Skolan skall vara den som ansvarar för att föräldern bjuds in att deltaga i 
skolans sfär. I vår undersökning kan vi se att en viktig del för förälderns medverkan är 
tidsaspekten. Om valet av tid för utvecklingssamtalet görs gemensamt med hemmet är 
det lättare för föräldern att närvara. Öhlmér påtalar också vikten av rumsliga aspekten 
för ett lyckat samtal. Många föräldrar kan känna sig obekväma i skolmiljön p.g.a. olika 
känslomässiga aspekter. Därför är det viktigt för läraren att tänka på utformningen av 
rummet och hur man själv placerar sig vid bordet för att undvika att ta huvudrollen.  
 
Enligt vår undersökning är det vanligast att utvecklingssamtalet hålls i klassrummet 
eller i ett grupprum. Då är det viktigt att tänka på utformningen för att skapa ett så 
jämställt samtal som möjligt. Läraren och eleven har ju så att säga hemmaplan.   
Frågan rörande vilken tid utvecklingssamtalet brukar äga rum, har högst antal 
svarsprocent från samtliga informantgrupper på svarsalternativ Eftermiddag, följt av 
alternativ Förmiddag. Eftersom vår erfarenhet visar att det oftast sker utvecklingssamtal 
på skoltid, ville vi verifiera detta och se om det stämde. Nu räknas i och för sig 
eftermiddag till klockan 18:00 så svaret vi fick var inte tillfredställande då vi kunde ha 
preciserat frågan bättre. 
 
Diskussioner kring huruvida ett färdigt och gemensamt material för utvecklingssamtal i 
skolan fungerar och är användbart har funnits med sedan införandet av just 
utvecklingssamtal. Ett standardiserat samtal som modell som alla lärare och handledare 
arbetar efter existerar inte i dag. Däremot finns många modeller och riktlinjer att arbeta 
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efter ute på skolorna. Detta är något som både forskare och författare påpekat i vår 
litteraturgenomgång, till exempel Öhlmér (2006). Det visade sig också att skolorna i 
undersökningen hade modeller och färdigt material att använda sig av vid 
utvecklingssamtal. Övervägande svarsprocent hamnade på ja på frågan om det finns 
något färdigt utarbetat material att följa vid utvecklingssamtal. Intressant att notera är 
att respondenterna upplever att materialet fungerar bra. Vi anser att det är skolans 
ansvar att förse eleven med rätt verktyg för att de ska kunna bli delaktig i sin egen 
kunskapsutveckling. Utvecklingssamtalet är ett sådant verktyg då eleven i en jämlik 
dialog med lärare och förälder lär sig ta ansvar för samt lägga upp mål och riktlinjer att 
arbeta efter under sin skolgång.   
 
 
5.3 Avslutning 
 
Avslutningsvis visar vår undersökning att respondentgrupperna upplever 
utvecklingssamtalet som ganska likvärdigt. Det är svårt att finna några avgörande 
skillnader mellan grupperna i de svar vi erhållit. Under de år som förflutit sedan vår 
senaste praktik kan vi genom vår undersökning konstatera att mycket har förändrats 
gällande utvecklingssamtalet på skolorna. Dock med förbehållet att de respondenter som 
svarat verkar ha en bra syn på utvecklingssamtalet utifrån våra egna värderingar och 
styrdokumentens intentioner. Utvecklingssamtalet upplevs från de flesta 
respondenterna i undersökningen som ett bra verktyg för utveckling och motivation. Så 
den slutsats man kan dra efter denna undersökning är att utvecklingssamtalet är 
utvecklande för eleven. 
 
 
5.4 Nya forskningsfrågor 
 
Under tiden vi studerat utvecklingssamtalet som fenomen har vi funnit att detta område 
har många aspekter som vi anser skulle vara av värde att studera närmre. Exempelvis 
skulle en djupare analys av interaktionen mellan de deltagande parterna i samtalet vara 
intressant att fördjupa sig i. Genom en kvalitativ undersökning i form av djupintervjuer 
och observationer skulle man antagligen kunna få fram mer bakomliggande aspekter till 
samtalets struktur. Just denna aspekt anser vi vara av intresse då samtalet är tänkt att 
vara ett jämställt samtal där samtliga deltagare får komma till tals och bli lyssnade till.  
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Mälardalen Högskola     
UKK Vt 2008-02-24    
Eva-Lotta Lemming-Arrenius   
Daniel Gustavsson   Ålder:          9-15    15-18    18-21 
    Kön:  Kille Tjej 

Elevenkät utvecklingssamtal 
 
1. Hur ofta har du utvecklingssamtal? Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst. 
 
 En gång per läsår  En gång per termin                 Två eller flera gånger per termin 
 
 
2. Hur känner du dig inför ett utvecklingssamtal? Ringa gärna in flera alternativ. 
 
Lycklig Förväntansfull Lugn Intresserad Orolig Rädd  
Sorgsen Ointresserad  Glad Ledsen Stressad Fundersam 
 
Kommentar: _____________________________________________________________ 
 
3. Vem är det som bestämmer vad det ska pratas om i utvecklingssamtalet? 
Ringa in ett eller flera alternativ. 
 
Du  Läraren   Förälder   Annan vuxen person 
 
4. Pratar alla lika mycket (du, läraren, förälder eller annan vuxen person)? Ringa in det alternativ som passar 
bäst. 
 
Ja Nej 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
 
5. Om du svarat nej på förra frågan, vem pratar i så fall mest? Ringa in det alternativ som passar bäst. 
 
Du  Läraren   Förälder   Annan vuxen person 
 
6. Hur tycker du att utvecklingssamtalet är för dig? Ringa in det eller de alternativ som bäst stämmer överens 
med vad du tycker. 
 
 Utvecklande   Bedömande  Motiverande 
 
Avskräckande Uppmuntrande  
 
Kommentar: ____________________________________________________________ 
 
 
7. Var brukar ni ha utvecklingssamtalet? Ringa in det alternativ som stämmer bäst. 
 
 I klassrummet. I ett grupprum. I matsalen 
 
 
 I lärarens arbetsrum Annat: __________________ 
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8. Vilken tid brukar ni ha utvecklingssamtalet? Ringa in den eller de tider som du brukar ha utvecklingssamtal. 
 
Morgonen  Förmiddagen  Eftermiddagen Kvällen 
 
9. Vem bestämmer tiden för utvecklingssamtalet? Ringa in den eller de alternativ som stämmer bäst. 
 
Du  Läraren   Förälder   Annan vuxen person 
 
  
10. Tycker du att alla lyssnade på varandra senast du hade utvecklingssamtal? Ringa in ett alternativ. 
 
Ja  Nej 
 
Kommentar:_______________________________________________________________ 
 
11. Förstod du vad läraren sa till dig under utvecklingssamtalet? 
 
Ja  Nej 
 
Kommentar:_______________________________________________________________ 
 
12. Kändes det som om du fick vara med att tycka och bestämma under utvecklingssamtalet? 
 
Ja  Nej 
 
Kommentar:_______________________________________________________________ 
 
 
13. Vad betyder ordet utveckling för dig? Ringa in ett eller flera alternativ. 
 
 
 Att jag blir bättre på något.  Att jag har lättare att förstå. 
  
 
 Att jag får betyg, blir bedömd 
 
 
Kommentar:_______________________________________________________________ 
 
14. Hur länge tycker du att föräldrar ska följa med på utvecklingssamtal?  
 
Tills jag fyller 18 Så länge jag bor hemma  Tills jag slutar skolan 
 
Tills grundskolan tar slut  
 
Kommentar:_______________________________________________________________ 
 
15. Har skolan som du går på något färdigt material som man utgår ifrån vid utvecklingssamtalet?  
 
Ja  Nej 
 
16. Om du svarat ja på förra frågan,  fungerar materialet bra?  
 
Ja  Nej 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 



  Bilaga 1       

 3

Mälardalen Högskola     
UKK Vt 2008-02-24 
Eva-Lotta Lemming-Arenius                       Ålder:     20-30  31-40    41-50    51≤ 
Daniel Gustavsson   Kön:  Man Kvinna 

Enkät utvecklingssamtal 
 
1. Hur ofta har ditt barn utvecklingssamtal? Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst. 
 
En gång per läsår En gång per termin               Två eller flera gånger per termin. 
 
 
2. Hur känner du dig inför ditt barns utvecklingssamtal? Ringa gärna in flera alternativ. 
 
Lycklig Förväntansfull Lugn Intresserad Orolig Rädd  
Sorgsen Ointresserad  Glad Ledsen Stressad Tankfull 
 
Kommentar: _____________________________________________________________ 
 
 
3. Vem är det som bestämmer vad det skall pratas om på utvecklingssamtalet? Ringa in ett eller flera alternativ. 
 
Eleven          Läraren         Förälder                 Annan vuxen person 
 
 
4. Pratar alla lika mycket (eleven, läraren och mamma och pappa)? Ringa in det alternativ som passar bäst. 
 
Ja Nej 
 
Kommentar: _____________________________________________________________ 
 
5. Om du svarat nej på förra frågan, vem pratar i så fall mest? Ringa in det alternativ som passar bäst. 
 
Eleven          Läraren         Förälder                 Annan vuxen person 
 
Kommentar: _____________________________________________________________ 
 
6. Hur tycker du att utvecklingssamtalet är för ditt barn? Ringa in det eller de alternativ som bäst stämmer 
överens med vad du tycker. 
 
Utvecklande  Bedömande  Motiverande  
 
Avskräckande Uppmuntrande  
 
Kommentar: ____________________________________________________________ 
7. Var brukar utvecklingssamtalet äga rum? Ringa in det alternativ som stämmer bäst. 
 
 I klassrummet. I ett grupprum. I matsalen 
 
 
 I lärarens arbetsrum Annat: ________________________ 
 
8. Vilken tid brukar ni ha utvecklingssamtalet? Ringa in den eller de tider som du brukar ha utvecklingssamtal. 
 
Morgonen  Förmiddagen  Eftermiddagen Kvällen 
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9. Vem bestämmer tiden för utvecklingssamtalet? Ringa in den eller de alternativ som stämmer bäst. 
 
Eleven  Läraren   Förälder   Annan vuxen person 
 
 
 10. Tycker du att alla lyssnade på varandra senast ni var på utvecklingssamtal? Ringa in ett alternativ. 
 
Ja  Nej 
 
Kommentar: ____________________________________________________________ 
 
11.Förstod du allt som läraren sa under utvecklingssamtalet? 
 
Ja  Nej 
 
Kommentar: ____________________________________________________________ 
 
12. Tror du att ditt barn förstod vad läraren sa, under utvecklingssamtalet? 
 
Ja  Nej 
 
Kommentar: ____________________________________________________________ 
 
13. Vad betyder ordet utveckling för dig? Ringa in ett eller flera alternativ eller beskriv med egna ord. 
 
 
Att barnet blir bättre på något. Att barnet har lättare att förstå. 
  
 
Att barnet får betyg, blir bedömt. 
 
 
Kommentar: ____________________________________________________________ 
 
 
14. Hur länge tycker du att föräldrar ska följa med på utvecklingssamtal?  
 
 
Tills eleven fyller 18 Så länge eleven bor hemma Tills eleven slutar skolan 
 
Tills grundskolan tar slut  
 
Kommentar:_______________________________________________________________ 
 
15. Har skolan som ditt barn går på, något färdigt gemensamt material som ni utgår ifrån vid 
utvecklingssamtalet?  
 
Ja  Nej 
 
 
16. Om du svarat ja på förra frågan,  fungerar materialet bra?  
 
Ja  Nej 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
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17. Spelar valet av tid för utvecklingssamtalet någon roll för dig som förälder? 
 
Ja  Nej 
 
Kommentar: ____________________________________________________________ 
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Mälardalen Högskola     
UKK Vt 2008-02-24 
Eva-Lotta Lemming-Arenius                       Ålder:     20-30  31-40    41-50    51≤ 
Daniel Gustavsson   Kön:  Man Kvinna 

Lärarenkät utvecklingssamtal 
 
1. Hur ofta håller du utvecklingssamtal för respektive elev? Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst. 
 
En gång per läsår En gång per termin Två eller flera gånger per termin 
 
 
2. Hur känner du dig inför ett utvecklingssamtal? Ringa gärna in flera alternativ. 
 
Lycklig Förväntansfull Lugn Intresserad Orolig Rädd  
Sorgsen Ointresserad  Glad Ledsen Stressad Fundersam 
 
Kommentar: _____________________________________________________________ 
 
 
3. Vem är det som bestämmer om samtalets innehåll och inriktning? Ringa in ett alternativ. 
 
Eleven          Läraren         Förälder                 Annan vuxen person 
 
4. Pratar alla lika mycket (eleven, läraren och mamma och pappa)? Ringa in det alternativ som passar bäst. 
 
 
Ja Nej 
 
Kommentar: _____________________________________________________________ 
 
5. Om du svarat nej på förra frågan, vem pratar i så fall mest? Ringa in det alternativ som passar bäst. 
 
Eleven          Läraren         Förälder                 Annan vuxen person 
 
Kommentar: _____________________________________________________________ 
 
 
6. Vad fyller utvecklingssamtalet för funktion för dig som lärare? 
 
Kommentar:___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

___________________ 

7. Var brukar utvecklingssamtalet äga rum? Ringa in det alternativ som stämmer bäst. 
 
I klassrummet  I ett grupprum  I matsalen 
 
 
I ditt arbetsrum Annat: ________________________ 
 
Kommentar:________________________________________________________________ 
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8. Vilken tid brukar ni ha utvecklingssamtalet? Ringa in den eller de tider som du brukar ha utvecklingssamtal. 
 
Morgonen  Förmiddagen  Eftermiddagen Kvällen 
 
9. Vem bestämmer tiden för utvecklingssamtalet? Ringa in den eller de alternativ som stämmer bäst. 
 
Eleven  Läraren   Förälder   Annan vuxen person  
 
10. Brukar alla lyssna lika mycket på varandra under utvecklingssamtalet? 
 
Ja  Nej 
 
Kommentar:________________________________________________________________ 
 
11. Kände du att alla parter förstod varandra under utvecklingssamtalet? 
 
Ja  Nej 
 
Kommentar:________________________________________________________________ 
 
12. Vem ansvarar för elevens utveckling? 
 
Eleven Föräldern Annan vuxen person Läraren 
 
Kommentar:________________________________________________________________ 
 
 
13. Vad betyder ordet utveckling för dig?  
 
Att jag blir bättre på något   Att jag har lättare att förstå. 
  
 Att jag får betyg, blir bedömd 
 
Kommentar:___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
14. Hur länge tycker du att föräldrar ska följa med på utvecklingssamtal?  
 
Tills eleven fyller 18 Så länge eleven bor hemma Tills eleven slutar skolan 
 
Tills grundskolan tar slut  
 
Kommentar:_______________________________________________________________ 
 
15. Har skolan som du arbetar på något färdigt, gemensamt material som ni utgår ifrån vid 
utvecklingssamtalet?  
 
Ja  Nej 
 
16. Om du svarat ja på förra frågan,  fungerar materialet bra?  
 
Ja  Nej 
 
Kommentar:___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 



Mälardalens Högskola  Bilaga 2 
Lärarprogrammet 
UKK, C-uppsats 10 p 

 

 
 
Till dig som förälder. 
 
Vi är två studerande på lärarprogrammet vid Mälardalens Högskola, som nu håller på att 
avsluta vår utbildning. I utbildningen ingår ett skriftligt examensarbete, en s.k. C-uppsats. 
 
Vi har i vårt arbete valt att fokusera på utvecklingssamtalet i skolan. För att få en så nyanserad 
bild som möjligt vill vi se alla deltagares d.v.s. föräldrars, elevers och personals perspektiv i 
ett utvecklingssamtal. För oss i vårt blivande yrke är det av stor vikt att vi får ta del av alla 
inblandades upplevelser och erfarenheter för att därigenom öka våra kunskaper om 
utvecklingssamtal. Därför vore vi tacksamma om ni kan ta er tid att besvara denna enkät. Ert 
barn kommer att besvara en liknande enkät i skolan. Skolans personal kommer också att 
besvara enkäter. 
 
Enkäten består av cirka 15 frågor och hjälper oss att se föräldrars bild av samtalet. Era svar 
kommer att behandlas konfidentiellt och vi garanterar fullständig anonymitet. Kontrollnumret 
högst upp till höger visar endast vilken skola som lämnat in enkäten. Kodnyckel till numren 
har endast vi tillgång till. 
 
Har ni några frågor eller önskar ytterligare information går det bra att kontakta någon av oss. 
 
Tack på förhand för er medverkan.  
Med vänlig hälsning. 
 
 
 
 
 
Daniel Gustavsson   Lotta Lemming-Arrenius 
Telefon: 070-6777375   Telefon: 070-7416554 
danielgsson@telia.com   lotta.lemming-arrenius@edu.vasteras.se 
 



A B C D E F G H I J K L

1 11 1

2 3 8 3 1 1 2 1 7

3 7 11 5

4 7 5

5 1 5

6 5 2 5 1 4 1 1 2 5

7 1 10

8 2 11 7

9 12 2

10 12

11 12

12 11 1

13 11 2

14 5 6

15 11

16 11

Bilaga: 3 Elevsvar skola A



A B C D E F G H I J K L

1 10

2 1 6 7 10 1 2

3 2 11 2

4 3 8

5 8

6 8 6 4 2 6 6 4 3

7 1 10

8 2 8 8

9 11 2

10 9

11 11

12 11

13 11

14 11 2

15 5 3 3

16 9 2

17 6 4

Bilaga: 3 Föräldraenkät skola A



A B C D E F G J I J K L

1 2 3 8

2 2 6 10 1 2 6 1

3 10 1

4 5 6

5 2 6 1

6 12 6 1 2 9 1 3 5 4

7 1 12

8 6 10 11 1

9 1 10 1

10 10 2

11 12

12 10 7 3 7

13 11 5

14 5 2 5

15 11 1

16 11

Bilaga:3 Lärarenkäter skola A



A B C D E F G H I J K L

1 8

2 5 3 3 2 3 2 2 5

3 5 8 4

4 5 3

5 1 2

6 5 3 3 1 2 1 2 2

7 3 6

8 1 7

9 2 7 6

10 8

11 8

12 8

13 7 2 1

14 5 3

15 6 1

16 6

Bilaga: 3 Elevenkät skola B



A B C D E F G H I J K L

1 7

2 4 3 8 1 3 1

3 4 8 4

4 3 5

5 1 5

6 5 4 4 5 2 2 5

7 1 6 1 2

8 3 7

9 1 6 3

10 4

11 8

12 8

13 8

14 8 2

15 5 3

16 4 4

17 4 4

Bilaga: 3 Föräldraenkät skola B



A B C D E F G H I J K L

1 7 2

2 5 3 5 2 3 1 2

3 5 7 3

4 1 7

5 3 2 2

6 5 3 1 3 4 2 4

7 3 5

8 1 1 7 2

9 1 8 2

10 6

11 7

12 7 4 1 4

13 5 3

14 6 2 1

15 7 1

16 7

Bilaga: 3 Lärarenkät skola B



A B C D E F G H I J K L

1 11 35 8

2 9 13 38 13 3 3 5 21 2 20

3 28 47 23 2

4 31 19 1

5 1 17 1 1

6 20 23 15 18 9 3 4 14 6 13

7 40 14 1 2 1

8 2 10 45 4

9 10 44 29 2

10 46 2

11 48 2

12 45 2

13 43 12 15

14 24 7 19 6

15 38 14

16 33 3

Bilaga: 3 Elevenkät skola C



A B C D E F G H I J K L

1 5 26 1

2 2 15 23 27 2 5 1 4

3 7 31 7 1

4 19 13

5 13

6 18 10 11 5 12 6 7 19

7 24 10

8 4 3 26 8

9 1 23 26

10 18 1

11 30 2

12 32

13 30

14 29 14 3

15 6 6 20

16 20 10

17 24 8

Bilaga: 3 Föräldraenkät skola C



A B C D E F G H I J K L

1 5 20 1

2 11 15 21 4 3 2 11

3 1 24

4 7 18

5 18 1

6 22 14 7 2 21 1 12 8 15

7 18 9

8 23 7 1

9 3 24 16

10 15 6

11 18 5

12 18 23 8 23

13 23 8

14 6 5 18

15 18 6

16 16

Bilaga: 3 Lärarenkät skola C


