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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna C-uppsats var att undersöka lärares uppfattningar kring samarbetet mellan 

hem och skola genom utvecklingssamtal. För att ta reda på detta gjorde vi en kvalitativ 

intervjustudie genom att intervjua sex grundskollärare i skolår 1-3. Genom en historisk 

återblick i bakgrunden kan läsaren ta del av hur samarbetet mellan hem och skola har vuxit 

fram och hur det enskilda samtalet blivit ett utvecklingssamtal. Resultatet består utav fyra 

teman; samarbetet mellan hem och skola genom utvecklingssamtal, syftet med 

utvecklingssamtal, lärarens syn på sin roll i utvecklingssamtalet och skillnaden mellan det 

enskilda samtalet/kvartsamtalet och utvecklingssamtalet. Under varje tema sammanställde vi 

intervjusvaren där vi påvisar likheter och skillnader mellan de olika svaren. Resultatet av 

analysen visar att lärarna anser att utvecklingssamtalet är en viktig del i kontakten mellan hem 

och skola men den dagliga kontakten är ännu viktigare. 
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1. INLEDNING 

Att lärare, elever och föräldrar regelbundet möts för att samtala om elevens utveckling kan ses 

som ett led i den allmänna tilltro till samtal som vi tycks ha i Sverige. Samtal finns i flera 

sociala sammanhang, exempelvis sjukvård, kyrka och i arbetslivet, skolans regelbundna 

samtal kallas för utvecklingssamtal (Evaldsson 1994). I lagar och förordningar går det att läsa 

om ett förstärkt inflytande och ansvar för lärare, föräldrar och elever. I läroplanen för den 

obligatoriska grundskolan, Lpo 94, är delaktighet, medinflytande och dialog genomgående 

termer. Genom att ” läsa mellan raderna”  i Lpo 94 uppfattar vi att det ska vara ett partnerskap 

mellan hem och skola för att dess riktlinjer ska kunna följas. Läroplanen uttrycker tydligt att 

lärarens uppgift är att hålla utvecklingssamtal med elever och deras föräldrar. I 

grundskoleförordningen (1994:1194) är det lagstiftat att läraren, eleven och föräldrarna ska 

samtala om elevens utveckling, både kunskapsmässigt och socialt. I samarbetet mellan hem 

och skola är utvecklingssamtalet mycket viktigt. Samtalet följer med eleven upp i de högre 

skolåren som en del i elevens fortsatta utveckling, men när eleverna är små är de mer 

beroende av föräldrarnas omsorg, vilket medför att kontakten mellan hem och skola behöver 

ske oftare än en gång per termin. Samarbetet blir då så mycket mer än bara ett 

utvecklingssamtal.  

 

I vår kommande yrkesroll som lärare har en stor och viktig uppgift att främja elevens 

utveckling, för att detta ska kunna ske behöver det vara en samverkan tillsammans med 

hemmet. Vi tycker vi fått otillräcklig kunskap om samverkan mellan hem och skola samt 

utvecklingssamtal i vår lärarutbildning och vill få mer vetskap kring det. Eftersom vi avser att 

arbeta i skolår 1-3 kommer vi möta föräldrarna ofta och ha en nära relation med dem, detta 

var även en bidragande orsak för vårt val av uppsatsämne. Därför har vi valt att intervjua 

lärare som är verksamma i de yngre åldrarna och se hur de uppfattar samarbetet mellan hem 

och skola genom utvecklingssamtal.  

 

1.1 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka vilka uppfattningar lärare i skolår 1-3 har när 

det gäller samarbetet mellan hem och skola. Med utgångspunkt från detta syfte har vi valt 

följande frågeställning: 

• Hur uppfattar lärare samarbetet mellan hem och skola genom utvecklingssamtal? 

 

 



1.2 Disposition 

Uppsatsen inleds med en bakgrundsdel där vi beskriver hur samarbetet mellan hem och skola 

har växt fram från tidigt 1800-tal till nutid, där beskrivs även utvecklingssamtalets framväxt i 

skolan. Kapitlet därefter behandlar hur det enskilda samtalet utvecklats til l 

utvecklingssamtalet. I vårt metodavsnitt förklarar vi varför vi valt den metod vi valt och hur vi 

gått tillväga. Därefter följer vår resultatdel där vi presenterar vår empiriska undersökning och 

analyserar denna. Slutligen för vi våra tankar kring resultatet i diskussionen.  

 
1.3 Definitioner 

Vi vill poängtera vi inte ser föräldrar som en homogen grupp, de har olika värderingar – 

religiöst, socialt och ekonomiskt och de lever under olika förutsättningar. Vi har valt att 

använda oss utav detta ordval för att underlätta för läsaren.  

  

Vi använder oss även utav ordvalet invandrare i uppsatsen. Den litteratur vi behandlat under 

uppsatsskrivandet har använt detta ordval och därför har även vi valt att göra det. När vi talar 

om invandrare menar vi första generationens invandrare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. HISTORISK BAKGRUND 

Följande kapitel inleds med en historisk återblick på hur samarbetet mellan hem och skola har 

vuxit fram från tidigt 1800-tal till nutid. Syftet är inte att ge en detaljerad beskrivning utan 

istället beskriva betydande händelser för vårt syfte och vår frågeställning inom den angivna 

tidsramen.  

 

2.1 Från 1800-tal till sekelskiftet 

Innan folkskolestadgan år 1842 stod hemmet för all undervisning och kyrkan kontrollerade att 

det sköttes på rätt sätt. Det var prästerna som hade i uppgift att kontrollera kunskaperna hos 

sin församling, ämnen det gällde var skrivning, läsning och kristendomskunskap. 1842 års 

folkskolestadga gjorde att hemmets ansvar för barnens undervisning avskaffades och skolor 

skulle etableras i socknarna. Som följd av att skolan tog över ansvaret för undervisningen 

uppstod starka reaktioner från föräldrar, framförallt från arbetarklassen, som menade att 

undervisningen inte var tillräckligt praktiskt förberedande. Dessa föräldrar ansåg att skolan 

förmedlade onödiga kunskaper som barnen inte hade användning för i hemmet (produktionen) 

(Johansson & Wahlberg Orving 1993). 

 

”Mångenstädes betraktade allmogen den onödiga inrättningen som ett otillbörligt ingrepp i 

föräldramyndigheten och fars och mors rätt att disponera barnens tid och arbetskraft. Det var 

förvisso ej blott de röstägande bönderna som knotade över lagens krav, utan även den övriga 

massan förtretades över att bliva ålagd att ordentligt skicka barnen i en skola. Den kunskap, som 

dessa behövde, menade man, kunde nu som förr hemmen bereda dem (Westling 1911, s 5). 

 

Citatet ovan visar föräldrarnas reaktioner då skolan tog över undervisningen och onödig 

kunskap förmedlades, det vill säga mer än Luthers lilla katekes. År 1892 samlade en 

folkskollärare, Jonas Jonsson, föräldrar i en skola utanför Sundsvall för att bilda en 

föräldraförening som idag är känt som Riksförbundet Hem och Skola (Ribom 1993). Under 

1900-talets första decennier var kontakten mellan hem och skola nästintill obefintlig. År 1942 

gjordes en undersökning som visade att 72 procent av föräldrarna aldrig har haft någon 

kontakt med skolan (SOU 1946:31).   

 

2.2 Från år 1900 till 1940-talet 

Den minimala kontakten mellan hem och skola under 1900-talets första decennier medförde 

att det tillsattes en skolutredning år 1940, den behandlade bland annat samarbetet mellan hem 

och skola (SOU 1946:31). Enligt utredningen hade hemmet och skolan samma intresse för 



barnens skolgång. Relationen mellan hem och skola skulle bli bättre genom klassmöten och 

åhörardagar. År 1946 tillsattes en skolkommission och i denna kommission framgick det att 

förtroendet mellan hem och skola var viktig, dock betonas detta inte lika mycket som i 1940 

års skolutredning (Kärrby & Flising 1983). I 1946 års skolkommission framgår det att skolan 

har det största ansvaret att etablera en kontakt mellan hem och skola. Den personliga 

kontakten mellan lärare och föräldrar var av stor vikt och det enskilda samtalet började 

framträda mellan hem och skola (SOU 1948:27).  

 

2.3 Från 1950- till 1960-talet  

År 1955 tillsattes en ny undervisningsplan som ersatte 1919 års undervisningsplan. Denna 

undervisningsplan innebar mer specifika anvisningar hur relationen mellan hem och skola 

skulle fungera. Till skillnad från tidigare fick nu läraren en skyldighet att samtala med 

föräldrarna om skolarbetet (Johansson & Wahlberg Orving 1993). År 1957 tillsattes en 

skolberedning som la grunden för den syn på samarbetet mellan hem och skola som senare 

formulerades i läroplanerna 1962 och 1969 (SOU 1961:30). Riktlinjerna gällande relation 

mellan hem och skola är ordagrant eller nästintill ordagrant beskrivet i de båda läroplanerna 

som kom under detta årtionde (Josefsson 1992).  

 

”En samverkan mellan hem och skola i syfte att skapa gynnsamma förutsättningar för de ungas 

fostran framstår alltmer som nödvändig” (Lgr 62, s 25). 

 

”En samverkan mellan hem och skola i syfte att skapa gynnsamma förutsättningar för de ungas 

personlighetsutveckling framstår som alltmer som nödvändig”  (Lgr 69, s 20). 

 

”Ansvaret för att den första kontakten mellan hem och skola kommer till stånd vilar på skolan”  

(Lgr 62, s 25). 

 

”Ansvaret för att den första kontakten mellan hem och skola kommer till stånd vilar på skolan”  

(Lgr 69, s 20). 

 

På 1960-talet uppstod betydande förändringar i skolan, det blev en nioårig grundskola för alla. 

Under detta årtionde var skolans centrala uppgift att fostra eleverna, skolan skulle inte längre 

bara föra över kunskap. Hemmet och skolan skulle samarbeta, det var inte längre endast 

skolans ansvar att kontakta hemmet utan likväl hemmets skyldighet och rättighet att kontakta 

skolan. Skilde skolans och hemmets syn på elevens fostran lades skulden på hemmet 

(Adelswärd, Evaldsson & Reimers 1997). I och med att skolan och hemmet hade skyldigheter 



att kontakta varandra ökade föräldrarnas inblick i skolans verksamhet och Målsmännens 

Riksförbund som bildades år 1945 växte nu till en stor organisation som arbetade med 

relationen hem och skola. Den bytte nu namn till Riksförbundet Hem och Skola, RHS 

(Johansson & Wahlberg Orving 1993).  

 

Samarbetet mellan hem och skola ansågs vara nödvändigt för elevens fostran under 1960-

talet. Tyngdpunkten lades på direktkontakt mellan föräldrar och lärare. Lärarens uppgift var 

att ta initiativ till den första kontakten, sedan var det både föräldrarnas och lärarens ansvar att 

kontakt togs. Läraren behövde ha kännedom om elevens hemförhållanden för att kunna skapa 

goda förutsättningar för elevens fostran. Genom lärarens schemalagda mottagningstid hade 

föräldrarna möjlighet att diskutera angelägenheter kring eleven, det kunde till exempel handla 

om elevens frånvaro. Dessa samtal skulle ske enskilt mellan lärare och föräldrar. 

Direktkontakten mellan hem och skola var viktig, dock skedde kontakt även genom 

kontaktbok1. Den fick inte endast innehålla information gällande elevens misslyckanden, 

meddelandena från läraren skulle även omfatta elevens framsteg i skolarbetet (Lgr 62 & Lgr 

69). På 60-talet skrevs det i Statens Offentliga Utredningar, SOU, att muntlig information 

sågs som en möjlig aktivitet mellan hem och skola. Den muntliga informationen var början till 

det enskilda samtalet som under 70-talet ersatte betygen i de tidigare årskurserna (SOU 

1961:30).  

 

2.4 Från 1970- till 1980-talet 

På 1970-talet uppstod det stora förändringar inom det svenska skolsystemet. År 1973 tillsattes 

en betygsutredning, BU 73, som beslutade att eleverna endast skulle få betyg i slutet av 

årskurs åtta och nio. BU 73:s betänkande resulterade i hur bedömningen skulle ske på 

individnivå och vad den borde innehålla, tidigare hade läraren delat ut individuella betyg från 

första skolåret. Utredningen la fram ett förslag på individuella samtal där elev och föräldrar 

tillsammans med läraren var närvarande, det vill säga enskilda samtal eller föräldrasamtal. 

Dessa samtal skulle betyda lika mycket ur bedömningssynpunkt som de skriftliga betygen 

gjort (Adelswärd, Evaldsson & Reimers 1997). 

 

                                                
1 Kontaktbok har ingen speciell förklaring vad vi kunnat finna i ordböcker. Kontaktboken används av lärare 
likväl på 1950-60-talet som idag. Kontaktboken är en kontaktform mellan hem och skola där lärare och föräldrar 
kan informera varandra om dylika saker gällande eleven.  



Under 1970-talet tillsattes en utredning om skolans inre arbete, SIA-utredningen, vars 

betänkande medförde ett förändrat synsätt på relationen hem och skola. Förslag som SIA-

utredningen la fram gällande hur relationen mellan hem och skola kunde förbättras gick ut på 

att förstärka kommunikationen mellan skolan och föräldrarna (SOU 1974:53). Utredningen 

drog slutsatsen att elevens hemförhållanden påverkade skolsituationen. (Erikson 2004). När 

det blev ett ökat intresse för samtal på grund av att samarbetet mellan hem och skola 

förbättrades och att betygen i de tidigare årskurserna försvann, fick det individuella samtalen 

mellan enskilda föräldrar, elev och lärare, ett så kallat kvartsamtal/enskilt samtal, sitt 

genombrott (Adelswärd, Evaldsson & Reimers 1997). Termen kvartsamtal har aldrig officiellt 

benämnts som kvartsamtal i skolans styrdokument utan när det infördes benämndes det som 

enskilt samtal2 (Flising 1997).  I Aktuellt från Skolöverstyrelsen, ASÖ 1970/71, presenterades 

den muntliga kontakten första gången som en konkret ersättning av skriftliga betyg. ASÖ 

beskriver syftet med kontakten och dess innehåll och föreslog att samtalen skulle inträffa två 

gånger per termin i de årskurser det inte gavs betyg. Initiativet till dessa samtal var lärarens 

ansvar. Samtalen var inte nödvändiga, om det inte fanns någon specifik problematik hos 

eleven, om skolan inte kunde kontakta de enskilda föräldrarna efter flera försök, kunde 

samtalet vänta (Adelswärd, Evaldsson & Reimers 1997).  

 

SIA-utredningen påverkade samarbetet mellan hem och skola även på 80-talet. 

Föräldrasamverkan på 70-talet blev nu under 80-talet föräldramedverkan (Erikson 2004). Den 

främsta kontakten mellan hem och skola var nu samtalet. Inställningen gällande det enskilda 

samtalet var generellt sett positiv hos föräldrarna. Det enskilda samtalet som tidigare var ett 

bedömningssamtal av eleven blev nu istället en diskussion mellan hem och skola. Samtalet 

gick från bedömningssynpunkt till ett informationstillfälle, då föräldrar och lärare utbytte 

kunskap om elevens skol- och vardagssituation. Fortfarande var det lärarens ansvar att ta 

kontakt med hemmet för enskilt samtal och läraren skulle även ansvara för inom vilka ramar 

samtalet skulle hållas. Under 80-talet kom en ny läroplan, Lgr 80, som bestämde att enskilda 

samtal skulle ske två gånger per läsår. För att ge utrymme för en god diskussion mellan lärare 

och föräldrar lades det även fram ett förslag om att förlänga det enskilda samtalet från 15 

minuter till 30 minuter (Adelswärd, Evaldsson & Reimers 1997). 

 

                                                
2 Utifrån detta har vi valt att i fortsättningen använda oss utav termen enskilt samtal. 



Lgr 80 beskriver de personliga samtalen och direktkontakten med föräldrarna som viktiga, 

ansvaret för initiativtagandet av kontakt låg fortfarande hos läraren. Skolan behövde veta hur 

hemförhållandet såg ut för att skapa en positiv utveckling hos eleven. Den största skillnaden 

mellan de tidigare läroplanerna och Lgr 80 är att eleven nu har en viktig roll i det enskilda 

samtalet (Lgr 80).  

 

”Eleven har en mycket viktig roll i de enskilda samtalen. Barnet är centralpunkten i samverkan 
mellan hemmen och skolan och måste självfallet då delta med samma rätt som lärare och 
föräldrar.”  
(Kommentarmaterial Lgr 80 1984:2, s 36, Barnen, föräldrarna och skolan). 

  

Lgr 80 ser elevens medverkan i det enskilda samtalet som en självklarhet, vilket fallet inte 

varit tidigare. I SOU 1980:21 går det att läsa utvärderingar av enskilda samtal, 

utvärderingarna visar att lärare, föräldrar och elever föredrar dessa samtal före andra former 

av kontakt. Något som påpekas i SOU 1980:21 är att de enskilda samtalen ska vara en 

fortlöpande kontakt, inte en isolerad företeelse som sker en gång per termin. En regelbunden 

kontakt mellan hem och skola medför en ökad trygghet och en bättre skolsituation för eleven 

(SOU 1980:21).  

 

2.5 Sammanfattning av historisk bakgrund 

I början av 1800-talet stod hemmet för undervisningen och kyrkan kontrollerade att detta 

sköttes. År 1842 kom en folkskolestadga som innebar att skolan skulle ansvara för 

undervisningen, vilket medförde starka reaktioner från föräldrarna. Kontakten mellan hem 

och skola var under denna period obefintlig. Vid sekelskiftet började föräldrarna dock 

acceptera skolan som en institution. 1946 års skolkommission medförde att relationen mellan 

hem och skola förbättrades, skolan hade det största ansvaret att kontakt etablerades och de 

enskilda samtalen började framträda. Under 50-talet kom en ny undervisningsplan som gav 

specifika anvisningar hur samarbetet mellan hem och skola skulle ske. Läraren fick då en 

skyldighet att kontakta hemmet. Under 60-talet kom de två första läroplanerna, Lgr 62 och 

Lgr 69. Dessa läroplaner beskriver hur relationen mellan hem och skola ska fungera, hem och 

skola skulle nu samarbeta. På 70-talet försvann betygen i de tidigare årskurserna och enskilda 

samtal ersatte betygstillfällena. SIA-utredningen la ett förslag under 70-talet hur samarbetet 

skulle förbättras ytterligare. På 80-talet blev samtalet den främsta kontakten mellan hem och 

skola och en ny läroplan infördes, Lgr 80. Denna läroplan betonade betydelsen av samtalet 

och det beslutades att samtalen skulle ske två gånger per läsår som en fortlöpande kontakt och 



för att skapa en god diskussion. Sammanfattningsvis har samarbetet mellan hem och skola 

växt fram från obefintligt till ett nära samarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. DE SENASTE DECENNIERNAS UTVECKLING  

Följande kapitel handlar om hur det enskilda samtalet har utvecklats till utvecklingssamtalet 

under 1990-talet. Vi förklarar vad ett utvecklingssamtal är och hur samverkan mellan hem och 

skola kan fungera. 

 

3.1 Från enskilt samtal till utvecklingssamtal 

Under 1990-talets början skedde ett regeringsskifte i Sverige från socialdemokratisk till en 

borgerlig regering, vilket innebar en stor förändring i den svenska skolan. Förändringen 

innefattade en ändring av perspektiv på kunskap och bedömning. Diskussioner fördes om 

återinförande av betyg i de tidigare skolåren, detta var dock inget som genomfördes. Gällande 

de enskilda samtalen mellan hem och skola blev skolans huvudsakliga uppgift att delge 

föräldrarna om elevens förmågor (Adelswärd, Evaldsson & Reimers 1997). På 90-talet skedde 

ett namnbyte från enskilt samtal till utvecklingssamtal, vilket skedde i och med att en ny 

läroplan infördes, Lpo 94. Den stora skillnaden mellan dessa samtal var att 

utvecklingssamtalet skulle handla om elevens framtida skolmöjligheter och utveckling, 

istället för vad det enskilda samtalet handlade om (Ellmin & Josefsson 1995). När Lpo 94 

introducerades blev vikten av utvecklingssamtal inskrivet i grundskoleförordningen, där det 

går att läsa att elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas genom 

utvecklingssamtal (Grundskoleförordningen 7 kap. 2 §). Även utbildningsutskottet beskriver 

utvecklingssamtalet som skolans viktigaste redskap att informera och informeras kring 

elevens utveckling och skolsituation (Ellmin & Josefsson 1995). Innan betygsutredningen och 

läroplanskommittén beslutade utvecklingssamtalet som den bästa kontaktformen för att främja 

elevens utveckling, hade ett förslag om elevsamtal lagts fram. Elevsamtal var en samtalsform 

som skulle kombineras med en information mellan hem och skola. Dessa samtal var tänkt 

bygga på relationen mellan lärare och elev i jämförelse med utvecklingssamtalet, som är en 

samtalsform mellan lärare, elev och föräldrar. I elevsamtalet skulle inte föräldrarna, utan 

elevens tillåtelse, få reda på vad som sagts under samtalet. Dock genomfördes inte elevsamtal 

på grund av att detta innebar en minskad insyn för föräldrarna i skolan, istället blev 

utvecklingssamtalet den formella formen för samtal (Erikson 2004). 

 

I Lpo 94 finns riktlinjer som menar att läraren ska underlätta elevernas kunskaps- och sociala 

utveckling genom utvecklingssamtal. Det finns tydliga anvisningar i läroplanen att relationen 

mellan hem och skola ska fungera. Läroplanen fastslår att genom ett gemensamt ansvar 

mellan skola och föräldrar bidrar det till de bästa möjliga förutsättningarna för elevens 



utveckling och lärande. Läraren ska samarbeta tillsammans med föräldrarna och informera 

dem om elevens kunskapsutveckling och sociala välbefinnande, även elevens personliga 

situation ska läraren hålla sig underrättad om. All skolpersonal ska samarbeta med hemmet 

för att tillsammans skapa en fungerande verksamhet med bra innehåll (Lpo 94).  

 

Citatet nedan styrker detta: 

” /…/ att undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya 

metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans 

personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som det omgivande samhället”  (Lpo 94, 

s 13). 

 

3.2 Utvecklingssamtal 

Det finns många olika betydelser för ordet utveckling, det kan vara något som går från det 

sämre till det bättre, men också från det enkla till det mer komplicerade. Det är viktigt att inte 

jämföra utvecklingssamtalet med det gamla enskilda samtalet som var en uppföljning av det 

som varit. Det är viktigt att utvecklingssamtalet inte används som ett planeringssamtal inför 

olika aktiviteter i skolan, utan som ett samtal som aktiverar, stimulerar och engagerar lärare, 

elev och föräldrar (Kihlbaum Larsson & Vingren 1995). Utvecklingssamtal är ett samtal som 

regelbundet ska ske två gånger per läsår, mellan lärare, elev och föräldrar där eleven är i 

centrum. I samtalet kan de få en möjlighet att tala med och lyssna på varandra som likvärdiga 

parter. För att detta ska kunna ske på ett bra sätt måste alla få en chans att förbereda sig inför 

utvecklingssamtalet. Förberedelserna kan handla om varför och vad det ska talas om. Läraren 

möter eleven och dennes föräldrar i utvecklingssamtalet som är en del av lärarens uppdrag 

och arbete. I lärarens arbete ingår det även att vara lyhörd och uppmärksam på elevens och 

föräldrarnas åsikter och funderingar (Skolverket 1995). I ett bra utvecklingssamtal ska allas 

åsikter respekteras och alla ska lyssna på varandra (Oldbring 2001). Om eleven eller 

föräldrarna efter utvecklingssamtalet önskar en skriftlig information kan detta ges, dock inte 

utan överenskommelse mellan skolan och hemmet, den ska då innehålla likväl 

kunskapsutveckling som social utveckling. Informationen får inte fungera som betyg utan 

som en sammanfattning av de huvudsakliga delarna av utvecklingssamtalet. Innan eleven får 

sitt första betyg i skolår åtta har hon/han haft minst 14 utvecklingssamtal tillsammans med 

sina föräldrar och lärare. Under dessa samtal har eleven och läraren genomgått gemensamma 

och personliga mål tillsammans och föräldrarna har fått se hur barnet ser på skolan och hur 

skolan ser på barnet (Skolverket 2001). 



3.3 Samverkan mellan hem och skola 

Skolverket fick i uppdrag av regeringen i samband med införandet av Lpo 94 att stödja 

grundskolans arbete i samarbetet mellan hem och skola, utvecklingssamtalet fick då en viktig 

del i det samarbetet (Skolverket 1995). En fungerande samverkan mellan hem och skola 

bidrar i många fall till framgångsrika studieresultat och ett socialt välbefinnande hos eleven 

(Skolverket 2001).  

 

Oldbring (2001) gjorde en undersökning där hon tog reda på hur lärare, elever och föräldrar 

ser på utvecklingssamtalet. Undersökningen visade bland annat att läraren måste ha förståelse 

för att föräldrarna inte alltid vågar komma med sina krav under utvecklingssamtalet, vilket i 

vissa fall kan bero på att de inte tror sig kunna påverka elevens skolsituation i särskilt hög 

grad. De flesta av lärarna i undersökningen ville ha en bättre föräldradelaktighet i skolan. 

Oldbring (2001) menar att i de fall föräldrar besöker skolan en vanlig dag skapas en naturlig 

kontakt mellan hem och skola. Föräldrarna får en inblick i skolan och först då kan en levande 

dialog föras under utvecklingssamtalet, de ska även kunna ställa krav på sina barn, läraren och 

på skolan. Skolverket (1995) poängterar att elevens föräldrar ska delta i utvecklingssamtalet 

eftersom de då får en förståelse för skolans mål och verksamhet. Eleverna ska med hjälp av 

lärare och föräldrar ha inflytande över sin skolgång och påverka undervisningen, det är 

hon/han som vet sina behov och förutsättningar bäst, detta ska ventileras i 

utvecklingssamtalet. Enligt Nytell (1996) är inte utvecklingssamtalet den enda möjligheten för 

lärare att samverka med hemmet. Det är bara en del av samarbetet, men utvecklingssamtalet 

är skolans viktigaste sätt att informera på. För att involvera föräldrarna i sina barns skolgång 

används bland annat föräldramöten, informationsmöten, veckoblad, informationsblad, 

föräldradeltagande i skolarbete och festligheter. Detta medför att föräldrarnas inflytande och 

delaktighet ökar och kan utvecklas. 

 
Erikson (2004) har i sin avhandling ”Föräldrar och skola”  problematiserat relationen mellan 

hem och skola. Han har utvecklat fyra principer för denna relation; partnerskapsprincipen, 

brukarinflytandeprincipen, valfrihetsprincipen och isärhållandets princip. I vårt resultatkapitel 

kommer vi att använda oss utav partnerskapsprincipen och isärhållandets princip för att 

utifrån våra sex intervjuer påvisa likheter och skillnader. Anledningen till att vi enbart valt 

dessa två principer är för att de övriga två inte behandlar det våra intervjuer berör. Nedan 

beskriver vi kortfattat vad partnerskapsprincipen och isärhållandets princip innebär. 



• Partnerskapsprincipen innebär att gapet som uppstått mellan hemmet som privat sfär 

och skolan som en institution ska upphöra, han talar om termen ”closing the gap” . En 

tätare relation mellan föräldrar och lärare medför att elevens lärande främjas.   

• Isärhållandets princip innebär att det ska finnas ett glapp mellan de två sfärerna hem 

och skola, gränsen ska vara tydlig mellan dessa. I denna princip använder han termen 

”minding the gap” . Läraren/skolan måste se till alla elevers behov medan 

föräldrar/hemmet ser till det enskilda barnet. Att parterna ser olika på elevernas behov 

medför att en konflikt är nästintill oundviklig. Föräldrar och lärare vill elevens bästa 

fast på olika sätt, de blir ”naturliga fiender” .   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. METOD 

4.1 Vetenskapligt angreppssätt 

Det finns två grundläggande metoder inom forskningsmetodik, kvantitativ- och kvalitativ 

metod. Den huvudsakliga skillnaden mellan metoderna är att den kvantitativa metoden 

omvandlar informationen till siffror och mängder som sedan blir statistiska analyser. Den 

kvalitativa metoden söker människors uppfattningar eller tolkningar av information (Holme & 

Solvang 1997).   

 

Vi har använt oss utav en kvalitativ undersökningsmetod i vår uppsats. Detta har vi gjort 

genom intervjuer, då vi ville få en ökad förståelse kring samarbetet mellan hem och skola 

genom utvecklingssamtal ur ett lärarperspektiv. 

 

4.2 Intervju som metod 

Forskare ser olika på vad intervjuande är. Steinar Kvale (1997) menar att intervjun sker i 

interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade. Båda parterna samtalar om ett ämne 

som intresserar dem gemensamt, han kallar det mötet för den kvalitativa forskningsintervjun. 

Jan Trost (1997) däremot benämner den kvalitativa forskningsintervjun för kvalitativ intervju 

och menar att det inte sker något utbyte av åsikter utan att intervjuaren söker information som 

den intervjuade tillhandahåller.  

 

Vi förhåller oss till Kvale (1997):s kvalitativa forskningsintervju i vår uppsats, eftersom vi 

ville att intervjun skulle bli ett samtal där både den intervjuade och intervjuaren utbyter tankar 

om något som intresserar de båda. 

 

Kvale (1997) beskriver olika typer av intervjuer; standardiserade, icke-standardiserade, 

strukturerade, halvstrukturerade och ostrukturerade. Vi har valt den ostrukturerade eller icke-

standardiserade kvalitativa forskningsintervjun, eftersom vi anser det praktiskt omöjligt att 

ställa frågorna på exakt samma sätt och att inte ge några som helst förklaringar till frågorna. 

Han menar vidare att analyseringen sker under intervjun och de följdfrågor som ställs under 

en intervju kanske inte ställs under en annan. Diskussionen eller samtalet blir olika beroende 

på intervjupersonens livsvärld och följdfrågor berikar intervjun med mer nyanserade svar. 

Den kvalitativa forskningsintervjun bygger upp kunskap, det handlar om ett samspel mellan 

personer som samtalar om ett gemensamt intresse.  

 



4.3 Urval 

Valet av det syfte som ska studeras innebär en avgränsad enhet, inom vilket det kan finnas 

otaliga situationer, deltagare, händelser och faser. Eftersom det är omöjligt att intervjua alla, 

observera allting och samla in allt relevant material måste någon form av urvalsmetod väljas. 

Generalisering är inte målet i en kvalitativ undersökning, utan det är att upptäcka vad som 

sker och få insikt om hur enskilda personer uppfattar sin omvärld inom ett visst ämne som 

forskaren bestämt. Ett målinriktat urval baseras på vilka frågor intervjuaren vill ta reda på. 

Därför måste ett målinriktat urval ske på ett sätt så att man lär sig så mycket som möjligt 

(Merriam 1994). Trost (1997) kallar det målinriktade urvalet för strategiskt urval, men 

innebörden är detsamma. Ytterligare ett urval enligt Trost (1997) är ett bekvämlighetsurval 

som innebär att forskaren använder sig av människor som hon finner, intervjupersoner som 

tycks passa, fylls på allt eftersom. 

 

I vår uppsats planerade vi att intervjua sex lärare och göra ett strategiskt urval för att få en 

variation på lärarnas perspektiv utifrån de platser de är verksamma på och antal år i yrket. 

Dock kunde vi inte använda oss utav det strategiska urvalet på grund av att det var svårt att 

finna frivilliga lärare att intervjua, därför fick vi använda oss utav ett bekvämlighetsurval. Vi 

valde att intervjua sex lärare i skolår 1-3. Dessa behöriga lärare har varit verksamma i skolan 

allt från fem till tolv år och de arbetar i olika skolområden, varav några lärare arbetar i 

områden där flera olika kulturer är representerade.  

 

4.4 Utformande av intervjufrågor 

Innan utformandet av intervjufrågor är det viktigt att de som intervjuar har formulerat ett klart 

och tydligt syfte och är inlästa på ämnet för att kunna utforma relevanta frågor (Trost 1997). 

Även Kvale (1997) styrker detta resonemang för att kunna förbereda den kommande 

intervjun, han menar vidare att om den kvalitativa forskningsintervjun ska ge mer nyanserade 

svar behöver intervjuaren ställa följdfrågor. Ställer intervjuaren följdfrågor fungerar 

intervjuaren som en resenär3. Om intervjuaren inte ställer följdfrågor utan söker objektiva 

fakta hos den intervjuade genom förutbestämda frågor, fungerar intervjuaren istället som en 

malmletare. Förutom följdfrågor förespråkar Kvale (1997) även ledande frågor vid kvalitativa 

forskningsintervjuer, han menar att ledande frågor kan förstärka intervjusvarens 

                                                
3 Kvale (1997):s resonemang om intervjuarens roll i en intervjuundersökning. Han använder metaforerna 
malmletare och resenär för att beskriva olika sätt att förhålla sig till intervjuprocessen. Malmletaren har som mål 
att gräva fram en av henne själv opåverkad kunskap medan resenären ser kunskapen som någonting som skapas i 
samspelet under resans gång. 



tillförlitlighet. Han menar vidare att det inte bara behöver vara frågorna som kan vara ledande, 

utan även intervjuarens språkliga och kroppsliga reaktioner kan påverka.  

 

Genom litteraturstudier inom området för utvecklingssamtal och relationen mellan hem och 

skola formade vi intervjufrågor som vi ansåg var relevanta för vår frågeställning. Våra 

intervjufrågor utformades utifrån teman som vi hade i åtanke. Dessa teman var inte 

färdigformulerade i detta skede, men de gav oss en grundtanke till intervjuguidens (se bilaga 

2) innehåll. Vi har använt oss utav relativt korta och enkla frågor för att inte riskera att 

intervjupersonerna gjorde olika tolkningar av frågorna, vilket skulle kunna leda till att svaren 

blir omöjliga att jämföra i analysen. Efter en provintervju under metodkursen fick vi 

omformulera vår intervjuguide eftersom provintervjun inte var tillräckligt djupgående. Utifrån 

det Kvale (1997) menar var vi under metodkursen mer malmletare än resenärer. Under 

intervjuerna i uppsatsen ställde vi fler följdfrågor och detta gav oss rikare svar enligt vår 

frågeställning och vi fungerade som resenärer.  

 

4.5 Kontakt med intervjupersonerna 

Trost (1997) förespråkar att den första kontakten ska ske via brev för att förbereda 

intervjupersonen om senare telefonkontakt eller annan kontakt.  

 

Vi hade för avsikt att använda oss utav det Trost (1997) förespråkar ovan men upptäckte att vi 

inte fick någon respons från de skolor vi skickade en intervjuförfrågan till. Istället tog vi 

kontakt per telefon och när vi fick kontakt med grundskollärare i skolår 1-3, skickade vi ut en 

intervjuförfrågan som ett informationsblad via e-post. Detta informationsblad innehöll även 

etiska aspekter inför intervjun, hur intervjun skulle genomföras, hur länge den skulle pågå och 

vi redogjorde för vårt problemområde (se bilaga 1). När vi kontaktade läraren frågade vi först 

om hon/han hade tid, detta för att vara helt säkra att läraren inte var stressad. Läraren fick 

sedan själv bestämma vilken tidpunkt och plats intervjun skulle ske på.  

 

4.6 Intervjusituationerna 

Enligt Kvale (1997) är det inte helt ovanligt att intervjuaren inte haft tanke på de tekniska 

faktorerna, exempelvis ljudupptagningen. Holme & Solvang (1997) menar att 

intervjusituationen är krävande för både den intervjuade och intervjuaren. De menar vidare att 

den intervjuade ger sina personliga åsikter och argumenterar för dessa, intervjuaren måste 

vara uppmärksam på dessa åsikter för att kunna få relevant fakta kring ämnet. Känner den 



intervjuade sig uppmärksammad uppstår en relation och intervjun blir meningsfull för både 

intervjuaren och den intervjuade. Trost (1997) rekommenderar att intervjun sker i par om 

dessa två är samspelta, informationsmängden och förståelsen ökar då i jämförelse med om 

intervjun sker av endast en intervjuare. Är intervjuarna inte samspelta blir påföljden motsatt.  

 

Vi såg till att vara på plats i god tid för att hinna förbereda inspelningsutrustningen och för att 

kontrollera att den fungerade. Stämningen varierade, en del av intervjuerna var lugna och 

avslappnade där samtalet flöt och kändes naturligt. Andra var stela på grund av att 

intervjupersonen var nervös och ovan vid inspelningsutrustningen, men samtalet blev mer 

naturligt under intervjuns gång. Under en del intervjuer blev vi avbrutna av personal och 

elever, detta tror vi är svårt att undgå då vi befann oss på lärarens arbetsplats. Vi ansåg oss 

själva som samspelta och valde att båda närvara vid de olika intervjutillfällena för att känna 

stöd av varandra, eftersom vi är oerfarna intervjuare. En av oss intervjuade, den andre fanns 

som stöd och båda ställde följdfrågor under intervjun. Intervjupersonerna medgav vidare 

behandling av kompletterande frågor i efterhand om detta skulle vara nödvändigt.  

 

4.7 Registrering av intervjuerna 

Bandspelare är det vanligaste sättet att registrera en intervju på. Genom detta sätt kan både 

intervjuaren och den intervjuade koncentrera sig på samtalet och ställa relevanta följdfrågor. 

Tonfallet och eventuella pauser registreras på bandet och kan därmed vara till hjälp i den 

kommande analysen. Det finns andra registreringssätt, bland annat videobandspelare, då även 

ansiktsuttryck och kroppsspråk registreras. En intervju kan även registreras genom att 

intervjuaren använder sitt minne, ibland används då minnesanteckningar för att ha till hjälp 

under den senare analysen. Denna registreringsmetod har dock sina begränsningar, minnet är 

selektivt och detaljer glöms lätt bort (Kvale 1997).  

 

Vi använde oss utav bandspelare under våra sex intervjuer vilket vi tyckte fungerade bra. 

I och med att vi båda deltog under intervjuerna observerade en utav oss intervjupersonens 

gester och kroppsspråk och antecknade detta, medan bandspelaren registrerade ljudet.  

 

4.8 Bearbetning av utskrifterna 

Kvale (1997) menar att hur mycket av intervjun som transkriberas beror på olika faktorer som 

till exempel syftet med undersökningen, tid och pengar. Transkriberas hela intervjun medför 

det att intervjun lättare går att analyseras.  



Under vår bearbetning av utskrifterna lyssnade vi på de bandade intervjuerna och skrev ut 

dessa ordagrant. Vi valde detta för att inte missa någonting och för att lätt kunna se tillbaka 

vad som sagts under intervjun i stadiet bearbetning av data. Vi skickade tillbaka utskrifterna 

till de intervjupersoner som ville, för godkännande av utskriften. 

 

4.9 Bearbetning av data 

Enligt Kvale (1997) finns det inga direkta verktyg för analystekniker i en kvalitativ metod. 

Den analysteknik som väljs är ett verktyg som kan vara nyttigt för vissa syften, relevant för 

vissa typer av intervjuer och lämplig för vissa forskare. Den centrala analysuppgiften ligger 

dock hos forskaren eller i detta fall uppsatsförfattarna som i början ställer sina tematiska 

frågor, det vill säga frågeställningen, och sedan följer upp dessa genom planering, intervju 

och utskrift. Han menar vidare att i analysens första faser struktureras det stora och komplexa 

intervjumaterialet. I nästa steg elimineras överflödigt material, intervjuaren skiljer mellan 

väsentligt och oväsentligt, detta beroende på undersökningens syfte.  

 

Vårt tillvägagångssätt vid bearbetning av data var att vi först efter att ha transkriberat 

intervjuerna lyssnade igenom banden ytterligare en gång för att se att vi inte missat något. Vi 

valde att dela upp svaren från intervjuerna i fyra olika teman, dessa teman valde vi därför att 

det skulle bli en lättare och mer översiktlig läsning för läsaren. Vi anser att dessa teman; 

samarbetet mellan hem och skola genom utvecklingssamtal, syftet med utvecklingssamtal, 

lärarens syn på sin roll i utvecklingssamtalet och skillnaden mellan det enskilda 

samtalet/kvartsamtalet och utvecklingssamtalet, är det centrala utifrån vårt syfte. Dessa teman 

gjorde även att överflödigt material eliminerades och mening skapades i våra intervjuer.  

 

4.10 Etiska aspekter 

Det är svårt att undgå det faktum att en forskning kring människa och samhälle, innebär etiska 

problem. Det är viktigt med respekt för sina medmänniskor, det är en grundläggande 

förutsättning i forskningen (Holme & Solvang 1997). 

 

”Den grundläggande frågan som vi alltid måste ställa oss är därför om vi har rätt att gripa in i 

andra människors liv på det viset. Är detta nödvändigt för att få fram den information vi vill ha, 

och har vi rätt att vilja detta?”  (Holme & Solvang 1997, s 32-33). 

 



Kvale (1997), Trost (1997) och Holme & Solvang (1997) lägger stor vikt vid etiska aspekter 

under hela forskningsprocessen. Kvale (1997) beskriver etiska frågor under de sju 

forskningsstadierna; tematisering, planering, intervjusituation, utskrift, analys, verifiering och 

rapportering. Både Trost (1997) och Kvale (1997) förespråkar det informerande samtycket 

som är en etisk riktlinje för forskning om människor. Detta innebär att intervjupersonerna 

informeras om undersökningens generella syfte, om undersökningens upplägg och eventuella 

risker och fördelar som forskningsprojektet kan medföra. En annan riktlinje är 

konfidentialitet, vilket betyder att privata data som identifierar undersökningspersonerna inte 

kommer att redovisas. Detta är ett viktigt inslag vid redovisning av intervjuer. 

 

Under hela processen med vår uppsats hade vi de etiska frågorna i åtanke. När vi kontaktat 

intervjupersonerna skickade vi e-post (se bilaga 1) innehållande hennes/hans rättigheter, det 

vill säga att tystnadsplikt råder, att hon/han inte behöver svara på alla frågor och att hon/han 

när som helst kan avbryta intervjun. I vår uppsats har vi använt oss utav fingerade uppgifter, 

detta för att skydda intervjupersonens integritet. Endast de uppgifter som behövs för analysen 

och förståelsen finns med i vår uppsats. Vi har valt att använda oss utav lärare 1 (L1) – lärare 

6 (L6) verksam i X år. 

 

4.11 Tillför litlighet och giltighet 

Eftersom vi till stor del i metodkapitlet förhållit oss till Kvale (1997) och hur han ser på 

kvalitativa forskningsintervjuer, förhåller vi oss även till honom under denna punkt. Kvale 

(1997) menar att tillförlitlighet (reliabilitet) och giltighet (validitet) inte hör hemma i den 

kvalitativa forskningen utan i den kvantitativa forskningstraditionen eftersom den är mätbar 

och mäts med siffror. Ska begreppen användas anser han tillsammans med andra kvalitativa 

forskare – exempelvis Lincoln och Guba (1985)4 att det är bättre att använda de 

vardagsspråkliga termerna för att diskutera sanningsvärdet i resultaten. De använder begrepp 

som tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och konfirmerbarhet. På sin väg till att bli en 

professor i pedagogisk psykologi upptäckte Steinar Kvale genom möten med andra studenter 

och forskare att om man mäter reliabilitet och validitet i kvalitativa forskningsintervjuer blir 

resultatet i mätningen: ”Resultaten är inte tillförlitliga, de har skapats genom ledande frågor” ; 

” Intervjuresultaten kan inte generaliseras, det är för få intervjupersoner” ; och ”Resultaten är 

ogiltiga, de bygger på subjektiva tolkningar”  (Kvale 1997). Kvale (1997) avfärdar dock inte 

                                                
4 Lincoln och Guba (1985) är de forskare Kvale (1997) refererar till för att stärka sina egna argument. De är dock 
inga vi refererar till i denna uppsats.  



dessa begrepp, utan menar att ska begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

användas i kvalitativ forskning bör de återanvändas i former som är relevanta för 

intervjuforskningen. Även om det är önskvärt att öka undersökningens tillförlitlighet kan det 

motverka kreativiteten och föränderligheten. 

  

Med anledning av det vi ovan beskrivit har vi valt att inte använda oss utav begreppen 

reliabilitet och validitet. Vi har under vårt uppsatsskrivande genom samtal i kvalitativa 

forskningsintervjuer fått en ökad förståelse av lärares uppfattningar av deras samarbete mellan 

hem och skola. Genom intervjuerna fick de intervjuade lärarna förmedla sina erfarenheter ur 

ett eget perspektiv och med egna ord till oss. Vi har troligtvis ställt ledande frågor under 

intervjuerna genom språkliga och kroppsliga reaktioner, men det viktiga är inte om frågorna 

är ledande eller inte, utan att de leder till ny och värdefull kunskap. Samtalet mellan den 

intervjuade och intervjuaren har vi sett lett till ny kunskap där vi som intervjuare har varit 

verktyget.  

 

Vi har under hela skrivprocessen haft vårt syfte och vår frågeställning som grund vilket leder 

till att vi gjort en giltighetskontroll under alla stadier i intervjuerna, exempelvis vid skapandet 

av intervjufrågor och teman i analysen, genom detta anser vi att våra analyser och data är 

pålitliga. Eftersom vi båda var med under transkriberingen av intervjuerna var vi två personer 

som kunde se över utskrifterna. Efter att vi transkriberat skickade vi tillbaka utskrifterna til l 

intervjupersonerna för ett godkännande av dem. Anledningen till detta var för vi skulle vara 

säkra på att vi inte tolkat deras svar fel. 

 

4.12 K ritik mot metoden 

Kritik som riktas mot den kvalitativa forskningsintervjun är bland annat att den inte anses 

vara vetenskaplig, utan återger endast det sunda förnuftet. Den kvalitativa forskningsintervjun 

kan ge intressanta resultat som sedan kan förbereda vetenskapliga undersökningar, men 

intervjun som sådan är ingen vetenskaplig metod. Intervjupersonen kan känna sig granskad 

och utpekad och kanske därför inte säger sina verkliga åsikter, även detta är något som kan 

riktas kritiskt mot metoden (Kvale 1997). Ledande frågor under en intervju kan uppfattas som 

en negativ förstärkare för intervjupersonens svar. Kvale (1997) menar dock att det centrala 

vid en kvalitativ forsningsintervju är att frågorna ska leda till ny intressant kunskap och då gör 

det ingen skillnad om intervjufrågorna är ledande eller inte ledande. Trost (1997) 

rekommenderar oerfarna intervjuare att delta två och två om de är samspelta. Ur den 



intervjuades synvinkel finns det dock en risk att hon/han känner sig i underläge om 

intervjupersonen är fler än en.  

 

Vi försökte minimera denna risk så långt det var möjligt genom att berätta i vårt 

informationsblad att vi inte var ute efter att sätta dit någon, utan att vi helt enkelt ville få en 

bild av lärares tankar och åsikter kring samarbetet mellan hem och skola genom 

utvecklingssamtal. Vi vet inte om vi har ställt ledande frågor under våra intervjuer i 

uppsatsen, men troligen var vårt kroppsspråk påverkat intervjupersonernas svar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. RESULTAT OCH ANALYS 

Nedan följer en kort beskrivning av de olika lärarna som deltog i intervjun. För att ge lärarna 

anonymitet valde vi att namnge dem med följande förkortningar. De år som är beskrivna 

nedan är de antal år lärarna har arbetat som behöriga lärare, flera av lärarna har tidigare 

arbetat i förskolan som förskollärare eller som obehöriga lärare i skolan. 

L1 – lärare i skolår 1-3, arbetat i 6-7 år  

L2 – lärare i skolår 1-3, arbetat i 10 år 

L3 – lärare i skolår 1-3, arbetat i 5-6 år 

L4 – lärare i skolår 1-3, arbetat i 9-10 år 

L5 – lärare i skolår 1-3, arbetat i 12 år 

L6 – lärare i skolår 1-3, arbetat i 6-7 år 

 

Vi har intervjuat sex lärare på olika skolor i en mellanstor stad, angående deras syn på 

relationen mellan hem och skola genom utvecklingssamtal. Under detta kapitel har vi 

sammanställt och analyserat intervjupersonernas svar. Analysen och tolkningarna vi gjort är 

utifrån vad skolans styrdokument säger samt vad tidigare forskning kommit fram till inom 

ramen för vårt syfte. Alla lärare vi intervjuat är behöriga och undervisar i skolår 1-3. Lärarna 

arbetar i olika geografiska områden där det finns olika förutsättningar för samarbetet mellan 

hem och skola. Nedan följer resultatet av intervjuerna och analysen vi gjort. Vi har delat upp 

svaren från intervjuguiden i fyra teman; samarbetet mellan hem och skola genom 

utvecklingssamtal, syftet med utvecklingssamtal, lärarens syn på sin roll i utvecklingssamtalet 

och skillnaden mellan det enskilda samtalet/kvartsamtalet och utvecklingssamtalet. Under 

varje tema sammanställer vi intervjusvaren där vi påvisar likheter och skillnader mellan de 

olika svaren. Vi använder citat från intervjuerna som vi anser har betydelse för analysen och 

varje tema avslutas med en sammanfattande analysdel då vi visar vad tidigare forskning säger.  

 

5.1 Samarbetet mellan hem och skola genom utvecklingssamtalet 

Alla lärare vi intervjuat tyckte att samarbetet mellan hem och skola genom utvecklingssamtal 

fungerade bra. En bra kontakt mellan hem och skola ansågs som en viktig del i elevernas 

utveckling. Som exempel på detta betonade L3 att utvecklingssamtalet gör att eleven 

utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. Samarbetet mellan hem och skola gör att lärare, 

föräldrar och elev ser vad eleven presterar i skolan. L1 menar detsamma genom att säga att 

man ska se hela personen. Trots att alla lärare ansåg samarbetet som fungerande, tyckte L5 att 

samarbetet genom utvecklingssamtal var en arbetsbelastning. 



L5 beskriver i detta citat nedan: 

” (paus) Nödvändigt ont kanske. Nej, nej det lät illa./…/ Man vill bara ha det överstökat. Jag kan 

inte känna det som föräldrarna gör. Det med utvecklingssamtal känns bara jobb, jobb, jobb. Inte 

kanske (paus). Det känns att det här måste jag få överstökat.”  

 

L2, L3 och L5 är de lärare som är i behov av tolk5 av något slag, exempelvis dövtolk eller 

annan tolk i kontakten mellan hem och skola, dessa ser tolken som nödvändig i samarbetet. I 

de fall L5 behöver använda sig utav tolk är det teckentolk, vilket den läraren tycker känns 

jobbigt på grund av att L5 inte vet vem man ska titta på under utvecklingssamtalet. L3 pekar 

på annan problematik än L5, L3 berättar att det ibland kan vara en belastning med tolk då det 

tar dubbelt så lång tid med ett utvecklingssamtal. Både L2 och L3 ställer sig ibland 

tveksamma till om tolken har översatt korrekt och att det då kan medföra missförstånd mellan 

lärare och föräldrar. L2 har goda erfarenheter med teckentolk, vilket denna lärare behöver 

använda sig utav med flera elevers föräldrar. Det L2 förespråkar är att de föräldrar som är i 

behov av tolk på grund av problem med svenska språket och inte själva anser att behovet 

finns, ska använda sig utav en tolk på utvecklingssamtalet ändå, eftersom det är ett viktigt 

samtal om elevens utveckling. L1, L4 och L6 har aldrig behövt använda sig utav tolk och av 

den anledningen inte fört den diskussionen på tal under intervjuerna. 

 

5.1.1 Andra kontaktformer mellan hem och skola 

I regeringens proposition om betygssystemet år 1994 slogs det fast att utvecklingssamtalet ska 

vara det viktigaste redskapet i kontakten mellan hem och skola, men detta är något som ingen 

av lärarna tycker fungerar i praktiken. De behöver använda andra kontaktformer för att skapa 

en nära relation och få en bra kontakt med föräldrarna. Eleverna i lärarnas klasser är mellan 

sju och nio år och är fortfarande i ett stort behov av föräldrarnas omsorg, vilket medför att 

lärarna behöver ha en fortlöpande tät kontakt med föräldrarna. För att eleverna ska kunna 

uppnå grundskolans mål i skolår 5 sätter läraren, eleven och föräldrarna upp små delmål 

tillsammans. Delmålen gör att utvecklingen förtydligas för eleven och föräldrarna. Lärarna vi 

intervjuat menar vidare att dessa små steg i utvecklingen ökar elevernas självkänsla. 

 

 

 

                                                
5 Ordet tolk enligt Nationalencyklopedin (1996) betyder person som yrkesmässigt utför översättning 
huvudsakligen muntligt.  



L6 beskriver i detta citat vad även andra lärare uttryckte i sina svar: 

”Nja, det fungerar väl inte riktigt så tycker jag, men det är klart att utvecklingssamtalet är en stor 

och viktig bit i kontakten, självklart. Men jag skriver ju även veckobrev som jag skickar med 

eleverna varje fredag, det är ju också en kontakt mellan hem och skola som är minst lika 

viktig./…/ jag tror inte att det är så många lärare som skulle hålla med om det som propositionen 

slog fast vid eftersom i princip alla använder sig av många fler saker för att har en bra kontakt med 

hemmen, men visst betyder utvecklingssamtalet mycket, absolut.”  

 

Alla lärare vi intervjuat använder veckobrev där föräldrarna får ta del av vad eleverna gjort 

under veckan och vad som kommer att ske framöver i skolan. Veckobreven ser olika ut då L2 

skriver längre brev med detaljerad information till skillnad mot L5 som endast skriver ner det 

allra viktigaste. Även viss telefonkontakt finns mellan lärare och föräldrar och detta ska helst 

ske under arbetstid enligt L1, L4 och L5. Dessa lärare poängterar till föräldrarna att de i 

största möjliga mån ska ringa till skolan dagtid, är det dock inte något som kan vänta till 

nästkommande dag vill L1, L4 och L5 veta detta på kvällen så att de kan förbereda 

morgondagen för eleven. L6 använder också telefonkontakt som ytterligare en kontaktform än 

utvecklingssamtalet och veckobrevet, men till skillnad från L1, L4 och L5 så kan föräldrarna 

ringa nästan när som helst och de kan prata om vad som helst. L1 har ytterligare en kontakt 

med hemmet som är genom kontaktbok, där lärare och föräldrar meddelar varandra om 

elevens tillvaro. L1 berättar att det skiljer sig mellan olika föräldrar hur mycket de skriver i 

kontaktboken, vissa föräldrar skriver en rad varje dag medan andra föräldrar skriver någon 

enstaka gång. 

 

L1 beskriver detta nedan: 

” /…/ jag använder mig som sagt av kontaktbok och där kan ju jag skriva en rad till i princip alla 

någon gång i veckan och skriva någon liten grej och då svarar föräldrarna./…/ Så jag tycker nog 

att den kontakten är den främsta i den här gruppen. Att man har, man får ändå några rader fast man 

inte pratar med dem öga mot öga. Det blir en fungerande kommunikation. Ja visst, det är 

jätteviktigt med utvecklingssamtal men jag vet inte om det blir den främsta. Kontaktboken blir en 

kontakt som man har oftare än utvecklingssamtalet som är två gånger per läsår.”  

 

5.1.2 Relationen mellan hem och skola 

De intervjuade lärarnas relation mellan hem och skola i allmänhet ser olika ut. L2 och L3 

menar att föräldrarna måste få känna att de alltid är välkomna till skolan och lärarna lägger 

stor vikt vid detta. L2 och L3 vill ha ordentlig inblick i familjen, till exempel vill de kunna 

namnge elevens syskon och kamrater, de vill även ha en öppen dialog med hemmet, händer 



det något inom familjen menar lärarna att de får reda på detta av föräldrarna vilket uppskattas 

av både föräldrar och lärare. L5 ser relationen mellan hem och skola på ett annat sätt. L5 

menar att läraren ska hålla sig på sin kant och inte lägga sig i familjeangelägenheter.  

 

L5 beskriver detta i citatet: 

”Säger jag att de får ringa när de vill, komma när de vill. Föräldrarna suger tag, vissa föräldrar 

hugger tag direkt. Sätter man upp de här gränserna då signalerar man att, det här är mitt och jag 

lägger mig inte i ert.”  

 

L5 anser att läraren ska vara tydlig i sin yrkesroll. Det är viktigt att vara strikt och inte bjuda 

för mycket på sig själv som lärare. Uppstår det problem i familjen är det ibland inte mycket 

läraren kan göra utan då är det bara att ”gilla läget”  som L5 uttrycker det. L5 har dock aldrig 

mött föräldrar som inte accepterar lärarens gräns mellan arbete och privatliv, L5 tror att 

orsaken till detta beror på att man är tydlig med gränserna i första mötet med föräldrarna. 

 

5.1.3 Sammanfattande analys 

Genom att titta på de intervjuade lärarnas kommentarer kan vi se en gemensam uppfattning 

kring hur samarbetet mellan hem och skola genom utvecklingssamtalet fungerar. Oldbring 

(2001) har i sin undersökning, som tidigare talat om, fått liknande resultat av de lärare hon 

mött i sin studie. Majoriteten av lärarna vi intervjuat anser att samarbetet mellan hem och 

skola genom utvecklingssamtal fungerar mycket bra eller ganska bra. Trots att uppfattningen 

var positiv, var det en av lärarna vi intervjuat som såg utvecklingssamtalet som en 

arbetsbelastning, att en period under terminen blir mer påfrestande.  

 

Trots våra intervjuade lärares positiva inställning till samarbetet mellan hem och skola, menar 

de att det ibland uppstår hinder i kommunikationen. Lärare kan ibland bli tvungna att möta 

föräldrar som är i behov av tolk och detta har uppfattats olika av de intervjuade lärarna. Enligt 

två av lärarna finns det en risk att översättningen inte blir korrekt i användandet av en 

professionell tolk. Skolverket (2001) skriver att föräldrar som är i behov av tolkhjälp i 

utvecklingssamtalet på grund av att de inte behärskar svenska eller har en omfattande hörsel- 

eller talskada, ska ha rätt till en opartiskt och professionell tolk. Skolverket (2001) menar 

vidare att både lärare och föräldrar ska kunna lita på att det som sägs översätts rätt. För att 

informationen mellan hem och skola ska bli fullständig menar Magnusson (1986) att skolan 

ska ta vara på möjligheten till användandet av tolk, att det underlättar i kontakten för både 



föräldrar och lärare. Hon menar vidare att en tolk kan ge både lärare och föräldrarna tillfälle 

att ge och ta information utan några språkliga hinder. 

 

Enligt regeringens proposition om betygssystemet år 1994 ska utvecklingssamtalet vara det 

viktigaste redskapet att informera och samverka med hemmet. Nytell (1996) menar att 

utvecklingssamtalet är en viktig bit men det innebär inte att det är det enda sättet att samverka 

med hemmet. Förutom utvecklingssamtal som kontaktform mellan hem och skola använder 

de intervjuade lärarna sig utav veckobrev, telefonkontakt och kontaktbok. Flising, Fredriksson 

& Lund (1996) menar att veckobrev som skriftliga meddelanden är mycket vanliga och 

uppskattade, läsvärdet på dessa brev höjs om de är lättlästa och inte allt för långt skrivna. De 

menar vidare att skolan och hemmet kan utbyta snabbinformation genom telefonkontakt och 

att det då oftast handlar om små enkla saker som exempelvis sjukfrånvaro. Vid större problem 

är det att föredra att lärare och föräldrar träffas personligen. Skolverket (1995) menar att 

utvecklingssamtalet ska ses som en del av kontakten mellan elev och lärare och mellan lärare, 

elev och föräldrar. Andra kontaktformer, formella och informella, behöver användas för att 

skapa en fortlöpande dialog. 

 

De lärare vi intervjuat som förespråkar det öppna klassrummet vill skapa en nära relation med 

föräldrarna för att elevens skolsituation ska fungera på bästa sätt. Utifrån Erikson (2004) 

tolkar vi detta att de lärare som förespråkar det öppna klassrummet vill skapa ett partnerskap 

mellan hem och skola. Erikson (2004) menar vidare att om det finns ett nära samarbete skapas 

jämlikhet, effektivitet och lärande. En av de lärare vi intervjuat betonar att det ska finnas en 

tydlig gräns mellan skolan och hemmet, det anser vi går att jämföra med Erikson (2004):s 

isärhållandets princip. Hargreaves (2001)6 i Erikson (2004) menar att lärare som är tydliga i 

sin gräns mellan hem och skola gör detta eftersom de vill minska risken för utbrändhet och 

stress och för att få drägliga arbetsvillkor. 

 

5.2 Syftet med utvecklingssamtalet 

Alla lärare vi intervjuat betonar att utvecklingssamtalet är till för eleven och dennes 

utveckling. Under utvecklingssamtalet diskuteras elevens kunskaps- och sociala utveckling, 

vad tidigare utvecklingssamtal berört och elevens framtida mål att sträva mot. Till exempel 

                                                
6 Erikson (2004) har använt en korrekt referens till Hargreaves. Vi har sökt i databaser efter Hargreaves (2001) 
men utan resultat.  
 



uttrycker L4 att eleven ska stå i centrum under utvecklingssamtalet, genom att skapa en god 

relation med föräldrarna och eleven bidrar det till att eleven utvecklas. Att skapa en god 

relation med föräldrarna är inte alltid lätt. L3 berättar att föräldrarna är tvungna att förstå 

vikten av utbildning innan utvecklingssamtalet kan fungera. Flera föräldrar som L3 möter har 

aldrig själva gått i skolan och därför blir det svårt för dem att förstå syftet med 

utvecklingssamtalet. L2 möter liknande problematik och betonar vikten av att få med sig 

föräldrarna i utvecklingssamtalet, att de känner sig delaktiga och att de spelar någon roll i 

elevens utveckling. På frågan vem som bestämmer vad utvecklingssamtalet ska handla om 

och vem som har det största talutrymmet svarade samtliga lärare vi intervjuat ursäktande att 

det var de som bestämde och talade mest. Lärarna menar vidare att samtalet främst är ett 

samtal mellan elev och lärare där föräldrarna får en möjlighet att ställa frågor i slutet av 

utvecklingssamtalet.  

 

L4 beskriver i detta citat vad även andra lärare uttryckte i sina svar: 

”Jag är noga med att de ska flika in medan jag och barnet, för det är ju främst jag och barnet som 

pratar och föräldrarna är bisittare på något sätt, sen får de liksom tycka till om de vill det, men de 

får mer begära ordet om man säger.”  

 

Alla lärare vi upplever att dialogen fördelas olika under olika utvecklingssamtal. L2 berättar 

att det finns tillfällen då eleven tar över samtalet då det är odelad uppmärksamhet från 

mamma, pappa och lärare, till att föräldrarna tar över totalt och använder läraren som terapeut. 

Ibland har även L2 själv tagit över samtalet och talat för mycket. Det som L2 beskriver är 

något som alla intervjuade lärare möter i sina utvecklingssamtal. Något som endast L5 

beskriver är att det som föräldrarna brukar ta upp under ett utvecklingssamtal är mest de 

praktiska bitarna som till exempel hur matsituationen fungerar, läxor och borttappade kläder. 

L5 menar att anledningen till att föräldrarna mest tar upp de praktiska bitarna under 

utvecklingssamtalet beror på att föräldrarna till eleverna är trygga i sin föräldraroll och litar på 

att skolan hjälper eleverna att uppnå kunskapsmålen. 

 

För att föräldrarna ska kunna ta del utav utvecklingssamtalet använder sig lärarna vi intervjuat 

utav olika metoder. Något som L1, L4, L5 och L6 förbereder föräldrarna genom, är att de får 

sitta hemma tillsammans med eleven och fylla i ett formulär som sedan är ett underlag til l 

samtalet. L3 önskar att den möjligheten fanns men på grund av språksvårigheter hos 



föräldrarna går detta inte att genomföra, istället har L3 en dialog med eleven samma dag som 

utvecklingssamtalet ska äga rum, så att eleven är förberedd.  

 

En åsikt som förts fram av alla lärare vi intervjuat är att medvetandegöra eleven om att 

utvecklingssamtalet är till för henne/honom. Alla intervjuade lärare tror att de flesta av 

eleverna förstår syftet med utvecklingssamtalet, att det är för deras skull. L2 och L3 är de 

enda lärare som arbetar mot ett mål där eleven själv ska kunna hålla i sitt utvecklingssamtal 

framöver.  

 

5.2.1 Sammanfattande analys 

Alla lärare vi intervjuat betonar att utvecklingssamtalet ska vara till för eleven och att 

kunskapsutvecklingen och den sociala utvecklingen är det centrala. Att läraren ska främja 

detta är en av riktlinjerna i Lpo 94.  

 

”Läraren skall genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala 

utveckling, /…/” (Lpo 94, s 20). 

 

Lärarna vi intervjuat anser att det är viktigt att både eleven och föräldrarna förstår syftet med 

ett utvecklingssamtal. För att utvecklingssamtalet ska fungera bra menar Nytell (1996) att 

både elever och föräldrar måste förstå skolans uppgift och värdegrund. Han menar vidare att 

förståelsen är viktig för att elever och föräldrar ska kunna känna sig delaktiga och ha ett 

inflytande i elevens skolarbete. Även Nilsson & Lund (1992) menar att föräldrarna har en 

avgörande roll när det gäller elevens studieresultat i skolan, det avgörande är i hur införstådda 

föräldrarna är i skolans mål och dess sätt att arbeta. De betonar även betydelsen för 

föräldrarnas attityd till elevens skolgång och utbildning. Två av lärarna vi intervjuat möter 

invandrarfamiljer i sitt arbete och behöver mer ingående förklara vikten av utbildning för att 

elevens skolsituation ska fungera. Angel & Hjern (1992) menar att det för invandrarföräldrar 

kan det vara främmande att ha kontakt med barnens lärare och därför är det extra viktigt att 

läraren är aktivt uppsökande. Invandrarföräldrarna behöver veta hur den svenska skolan 

fungerar och vilka gränser som finns. 

 

Under ett utvecklingssamtal förs dialogen olika, i de flesta intervjuer svarade lärarna att det är 

de som har det största talutrymmet trots att samtalet är till för eleven. Orsaken till detta menar 

Adelswärd, Evaldsson & Reimers (1997) beror på att läraren är den som kallar till 



utvecklingssamtalet och som har informationsskyldigheten. De betonar även att det är viktigt 

att föräldrarna får komma till tals och berätta om sin syn på det som diskuteras under 

utvecklingssamtalet. Buckhöj (2000) däremot menar att samtalet inte blir utvecklande om 

läraren lägger beslag på talutrymmet, utvecklingssamtalet kan då lätt bli ett informativt samtal 

och det är inte syftet. Ellmin & Josefsson (1995) menar att i de fall föräldrarna använder 

utvecklingssamtalet som tillfälle att diskutera sina egna problem, gäller det för läraren att 

bibehålla fokus på det faktiska innehållet i utvecklingssamtalet det vill säga att samtalet är till 

för elevens utveckling. 

 

Buckhöj (2000) betonar att utvecklingssamtalet styrs av vad lärare, elev och föräldrar vil l 

åstadkomma under samtalet och att det ett trepart samtal där alla ska vara delaktiga. För att 

alla parter ska kunna ta del i utvecklingssamtalet förbereder de flesta lärarna vi intervjuat 

föräldrarna genom att de får fylla i ett formulär tillsammans med eleven innan samtalet. Nytell 

(1996) menar att det kan vara bra att ”tvinga”  föräldrarna att sitta tillsammans med sina barn 

och diskutera igenom elevens skolsituation inför ett utvecklingssamtal, för att samtalet ska bli 

givande för alla. Buckhöj (2000) ställer sig tveksam till att skicka hem formulär. Hon menar 

vidare att frågeformuläret lätt kan leda till att det blir ett förhör och det är inte målsättningen 

med ett utvecklingssamtal. Dock anser hon att det är viktigt med noggranna förberedelser för 

att ha fokus på det centrala i samtalet. Skolverket (2001) skriver att varje utvecklingssamtal 

ska vara väl förberett av alla berörda parter och att det är en del av dess syfte. 

 

5.3 Lärarens syn på sin roll i utvecklingssamtalet 

När det gäller lärarens syn på sin roll i utvecklingssamtalet skiljer det sig mellan de olika 

lärarna vi intervjuat. På frågan vilka som brukar vara med på utvecklingssamtalet blir svaren 

lite olika. L2 meddelar föräldrarna att båda ska närvara, medan de övriga lärarna önskar båda 

föräldrarna på utvecklingssamtalet, men de anser inte att det är lärarens roll att bestämma det. 

L1, L3, L4, L5 och L6 beskriver att i de fall en förälder närvarar på samtalet är det oftast 

mamman som kommer. L6 tror att anledningen till detta är att det oftast är mammorna som 

sköter ”skolbiten” . L6 är den enda utav de intervjuade lärarna som vill uttala sig om 

anledningen till varför det oftast är mammorna som närvara på utvecklingssamtalen. L5 anser 

däremot inte att det är lärarens roll att bestämma att föräldrarna ska närvara på sitt barns 

utvecklingssamtal, denna lärare menar att det är föräldrarnas förlust om de inte kommer. L5 

menar vidare att det inte ingår i lärarrollen att gå in i familjebilden och styra, eftersom det kan 

vara svårt att veta de bakomliggande orsakerna till att föräldrarna inte närvarar på 



utvecklingssamtalet. Flera av eleverna har syskon som ibland följer med på 

utvecklingssamtalet och detta ställer sig lärarna vi intervjuat olika till. L2, L4 och L5 anser sig 

inte ha den rätt att avgöra huruvida syskon ska närvara under utvecklingssamtalet eller inte. 

De resterande lärarna, L1, L3 och L6, menar att syskon är ett störningsmoment, fokus 

försvinner på eleven om syskon närvarar. Dessa lärare meddelar föräldrarna att syskonen får 

sitta i ett annat rum om de följer med på utvecklingssamtalet. 

 

De intervjuade lärarna anser att det ibland behövs ytterligare en pedagog, exempelvis 

specialpedagog under utvecklingssamtalet, i dessa fall arbetar även den pedagogen med 

eleven. Det rådde viss oenighet mellan lärarna hur de ser på antal pedagoger under 

utvecklingssamtalet. L2 anser att det inte ska närvara fler pedagoger än nödvändigt för det då 

lätt kan få föräldrarna att känna sig i underläge. L5 nämner samma sak, men vid ”känsliga”  

utvecklingssamtal vill L5 ha med ytterligare en pedagog som vittne. 

 

5.3.1 Lärarens ansvar och gränser 

Lärarens syn på sitt ansvar när det gäller att kalla föräldrarna till utvecklingssamtal nämndes 

endast av L2, L3 och L5. L2 menar att läraren ska erbjuda och åter erbjuda till föräldrarna 

tillslut kommer på utvecklingssamtalet. L3 beskriver att i de fall föräldrarna inte kommer på 

utvecklingssamtalet slutar L3 dock erbjuda efter återkommande försök och tar då 

utvecklingssamtalet med enbart eleven, eftersom samtalet främst är för eleven. Endast L3 

använder sig utav utvecklingssamtal i elevens hem i de fall det är nödvändigt. Detta gör 

läraren eftersom det kan vara det enda sättet att ha ett utvecklingssamtal tillsammans med 

både elev och föräldrar.  

 

L3 beskriver detta: 

” /…/ Men några har vi gått hem till och då har vi suttit och då hade jag med mig en tolk. Och sen 

var det mamman, det var farmor, det var farfar och det var tillslut kom papp…, nej det var det inte, 

vem var det som kom? Ja, någon släkting var det, kusin eller någon, jag vet inte. Plus hela 

syskonskaran. /…/ men jag fick en väldig inblick i familjen, jag såg att det var farmor som styrde i 

familjen. /…/ Jag har gjort det med romerna för de har så många småsyskon, så att där är det, 

mamman har svårt att ta sig hit för det finns inte pappor med.”  

 

Under intervjun med L3 frågar sig denna lärare vid flera tillfällen var gränsen inom sin 

lärarroll går. För att vissa elevers skolvardag ska fungera behöver ibland L3 följa med eleven 



hem och det kan exempelvis handla om att sätta upp en lapp på kylskåpet, där familjen kan 

läsa vad eleven ska ha med sig varje dag till skolan. 

 

5.3.2 Sammanfattande analys 

Lärarna vi intervjuat ställer sig olika till huruvida båda föräldrarna eller enbart en ska närvara 

vid utvecklingssamtalet och de menar att i de fall en förälder närvarar är det generellt sett 

mammorna. Holmgren, Berglund & Riddez-Hansson (1990) anser att skolan bör ha som 

ambition att samtala med båda föräldrarna, att visa dem att både mamma och pappa är viktiga 

för barnet, men författarna anser inte att skolan kan tvinga föräldrarna.  

 

Lärarna vi intervjuat ser även olika på om syskon får närvara vid samtalet eller inte. En del av 

lärarna tycker att det är viktigt att båda föräldrarna närvarar även fast det då kan innebära att 

syskon följer med, andra lärare tycker att syskon är ett störningsmoment. Vi har inte funnit 

någon litteratur som behandlar ifall syskons närvaro kan hämma samtalet eller inte. Vi tolkar 

utifrån intervjuerna att huruvida lärarna bestämmer om båda föräldrarna ska närvara och om 

syskon får vara med under samtalet beror på vad läraren anser sig kunna bestämma över 

hemmets familjebild. Några av lärarna vi intervjuat tar upp hur många pedagoger som ska 

närvara under ett utvecklingssamtal, det råder det oenighet om. Buckhöj (2000) anser att 

skolans redan överordnande position gör att fler pedagoger än läraren gör att lärarens övertag 

blir ännu större, hon menar då att det är svårt att skapa ömsesidig respekt och ett jämbördigt 

samtal. 

 

Ett utvecklingssamtal är ett samtal där läraren tillsammans med eleven och dennes föräldrar 

ska samtala om elevens utveckling, kunskapsmässigt och socialt. Detta förutsätter att 

föräldrarna närvarar under samtalet (Skolverket 2001). I de fall föräldrarna inte kommer, trots 

en stående inbjudan till utvecklingssamtal, använder sig en av lärarna vi intervjuat av 

utvecklingssamtal i hemmet. Enligt Flising, Fredriksson & Lund (1996) är hembesök ett sätt 

att visa hemmet hur viktigt det är att skapa goda relationer med föräldrarna för ett vidare 

samarbete, hembesök blir ett sätt att minimera risken att hemmet och skolan hamnar på olika 

sidor. Detta talar även Lund & Nilsson (1987) om, då de menar att man genom hembesök kan 

skapa en avslappnad situation mellan lärare och föräldrar då samtalet sker på ”hemmaplan” . 

Erikson (2004) menar att hembesök medför ett effektivt partnerskap mellan hem och skola. 

Om skolan gör hembesök involveras föräldrarna i barnens skolsituation, det blir lättare ett 

naturligt samtal. Enligt Englund (1995) måste den goda läraren ”den professionella läraren”  



överskrida sin traditionella yrkesroll för att skapa ett gott inlärningsklimat och för att förmedla 

kunskap. Han menar vidare att läraren måste anpassa sin undervisning och varje enskild 

situation för att uppnå läroplanens mål. Detta tolkar vi att den läraren vi intervjuade som gör 

hembesök, i de fall det är behov av det gör, eftersom det är det enda sättet att samtala 

tillsammans med eleven och dennes föräldrar. Denna lärare förflyttar utvecklingssamtalet från 

skolan lokaler till elevens hem till skillnad från de övriga intervjuade lärarna.  

 

Utifrån vår intervjustudie kan vi se lärares olika syn på hur hem och skola ska samverka, de 

ställer sig olika till när och hur samarbetet ska ske. Två av lärarna vi intervjuat vill ha en 

mycket nära relation mellan hem och skola, skillnaden mellan dessa är att en utav dem har 

utvecklingssamtal i hemmet vid behov. De menar att hem och skola har samma intresse för 

eleven och med ett gemensamt arbete förbättras elevens möjligheter till framgång i skolan 

både socialt och kunskapsmässigt. Vi anser att det som genomsyrar dessa två lärares syn på 

relationen hem och skola är en likhet till Erikson (2004):s partnerskapsprincip, då vi kan se att 

de arbetar för att bra samarbete. Isärhållandets princip kritiserar partnerskapsprincipen och 

menar att föräldrar och skola som partners ” låter rätt”  men att det inte fungerar ur en 

demokratisk synvinkel. Exempelvis har inte föräldrar ur arbetarklassen och etniska 

minoritetsgrupper samma möjlighet till den täta relation som partnerskapsprincipen vill ha, 

detta kan kanske bero på att de inte förstår betydelsen av ett samarbete mellan hem och skola, 

alla har inte samma förutsättningar (Erikson 2004). 

 

En utav de övriga lärarna vi intervjuar ställer sig i motsats till partnerskapsprincipen, den 

läraren är mycket tydlig i sin yrkesroll var gränsen går mellan arbetet som lärare och som 

privatperson. Läraren poängterar vid flera tillfällen under intervjun att det inte ingår i 

lärarrollen att gå in i familjebilden och styra. Denna lärare anser att det är av betydelse att 

skilja på sfärerna hem och skola eftersom de fyller olika funktioner. Detta medför att gapet 

mellan hem och skola finns och vi anser att denna syn är en likhet till Erikson (2004):s 

isärhållandets princip. Holmgren, Berglund & Riddez-Hansson (1990) menar däremot att 

läraren sätter gränser efter hur mycket den står ut med. De menar vidare att det är viktigt att 

vara trygg i sin yrkesroll och fråga sig: Varför är jag här? Vad är målet med mitt arbete? I 

Erikson (2004):s avhandling går det att läsa att partnerskapsprincipen menar att anhängare til l 

isärhållandets princip tar en risk då de vill bibehålla gapet mellan hemmet och skolan. 

Relationen mellan dessa sfärer gör att lärarna skyddar sig själva från kritik av föräldrarna. De 

resterande intervjuade lärarna vill ha ett partnerskap mellan hem och skola, dock vill de ha ett 



litet gap mellan dessa sfärer beroende på situationen. Läraren sköter undervisningen i skolan 

men vid konflikter behöver skolan stöd av föräldrarna. I de fall det uppstår konflikter vill 

lärarna ha ett gemensamt ansvar för eleven. Beroende på hur lärare förhåller sig i dessa 

principer ser de olika på sig själva i sin yrkesroll.  

 

Enligt Ellmin & Josefsson (1995) har Newman7 utarbetat en teori om roller och 

rolldifferentiering. Newman menar att det finns tre sätt att bygga upp en yrkesroll: den ålagda 

delen, den tillskrivna delen och den självpåtagna delen. Den ålagda delen innebär att lärarens 

arbete bestäms utifrån vad som formuleras i skollag och läroplan, läraren idag är mer av en 

handledare än en kunskapsförmedlare. Den tillskrivna delen hänger samman med att läraren 

har ett socialt tryck på sig från myndigheter, samhälle och föräldrar och beroende på 

samhällsklimatet, närsamhället och föräldragrupper är trycket olika starkt. Den självpåtagna 

delen av lärarrollen beror på lärarens egna intressen, engagemang och personlighet. Vi vil l 

utifrån dessa tre delar visa hur de intervjuade lärarnas yrkesroll påverkas av faktorer som 

andras förväntningar och eget engagemang. Den ålagda delen är något som alla lärare måste 

arbeta efter, exempelvis Lpo 94. De lärare vi intervjuat som arbetar i områden där föräldrarna 

är trygga i sin föräldraroll och samarbetet mellan hem och skola fungerar bra, har kanske inte 

lika starkt tryck på sin lärarroll som de lärare som arbetar i områden där förutsättningarna för 

samarbetet inte är lika goda. De lärare som arbetar i områden där förutsättningarna för 

samarbetet inte är lika goda ser vi har en större självpåtagen del där de måste anpassa varje 

situation utifrån elev- och föräldragrupp. Utifrån vara intervjuer kan vi se att dessa lärare 

måste arbeta mer för att uppnå de mål som läroplanen beskriver.  

 

5.4 Skillnaden mellan det enskilda samtalet/kvartsamtalet och utvecklingssamtalet. 

Lärarna vi intervjuat använder termen kvartsamtal, vi har dock valt att fortsätta benämna det 

som enskilt samtal, detta argumenterar vi för i bakgrunden under punkt 2.4. Ellmin & 

Josefsson (1995) menar att termen kvartsamtal härstammar från att samtalet pågick i en kvart, 

15 minuter. Flera lärare genomförde samtal som varade i längre tid än så, men normen var en 

kvart. 

 

Alla lärare vi intervjuat har inte arbetat under den tiden då det var enskilda samtal, men de 

tycker sig fått en uppfattning om skillnaden mellan samtalen genom dialoger lärarkollegor 

                                                
7 Ellmin & Josefsson (1995) har inte använt en korrekt referens till Newman och vi har sökt i databaser efter 
Newmans teori men utan resultat.  



emellan. Alla lärare ser det enskilda samtalet som en avrapportering i 15 minuter, de menar 

vidare att samtalet var inriktat på elevens nuvarande kunskap. Flera av lärarna berättar att när 

det var enskilt samtal var det vanligt att läraren satte upp en lapp på dörren där det stod 

”Knacka när det är din tur” . Lärarna vi intervjuat beskriver att det då var en 

” löpandebandsprincip”  till skillnad från dagens utvecklingssamtal då tiden är förlängd til l 

minst 30 minuter. L2 är den läraren som har arbetat på samma sätt under både enskilt samtal 

och utvecklingssamtal. Läraren har under hela sin tid som lärare betonat vikten av att 

diskutera kring elevens utveckling. 

 

L2 beskriver i citatet nedan sitt arbete med enskilt samtal: 

” /…/ då var det mera en avrapportering, men sen så har jag nog alltid det här med utveckling tänkt 

mer så även när det var kvartsamtal. Jag jobbar på liknande sätt idag när det är utvecklingssamtal 

mot då när det hette kvartsamtal.”  

 

L1, L2, L3, L4 och L6 anser utvecklingssamtalet som ett naturligt samtal mellan lärare, elev 

och föräldrar. De menar att det viktiga i dagens utvecklingssamtal är vägen till kunskap, 

tillsammans bestämmer lärare och föräldrar delmål med eleven för att eleven ska kunna uppnå 

grundskolans mål i skolår 5. L3 och L4 betonar särskilt att samtalet idag är trevligare och att 

föräldrarelationen förbättrats genom utvecklingssamtalet. L5 anser till skillnad från de övriga 

lärarna att utvecklingssamtalet egentligen är ett dubbelt kvartsamtal, en halvtimma långt men 

mest ett informativt samtal. Läraren menar vidare att det ibland är svårt att få igång en dialog 

med föräldrarna och eleven, där av det informativa utvecklingssamtalet. 

 

5.4.1 Sammanfattande analys 

Enligt Adelswärd, Evaldsson & Reimers (1997) är skillnaden mellan det enskilda samtalet 

och utvecklingssamtalet att man vid utvecklingssamtalet är mer framåtriktad. Istället för att 

fokusera på orsakerna till en elevs beteende vill man vid utvecklingssamtalet ta fasta på 

åtgärder för att eleven ska få en så gynnsam utveckling som möjligt. Ellmin & Josefsson 

(1995) menar att utvecklingssamtalet har tydligare mål än tidigare samtalsformer. I och med 

utvecklingssamtalet ska samarbetet mellan hem och skola bli bättre och eleven ska ta mer 

ansvar kring sin egen inlärning och utveckling. De menar vidare att den grundläggande 

skillnaden mellan det enskilda samtalet och utvecklingssamtalet är att det enskilda samtalet 

var ett betygsättande samtal som handlade om elevens kunskaper, färdigheter och allmänna 

uppträdanden. Den största skillnaden mellan enskilt samtal och utvecklingssamtal menar 



Buckhöj (2000) är att det enskilda samtalet främst vände sig till föräldrarna, läraren berättade 

om sin syn på eleven. Hon menar vidare att läraren glömde bort att beskriva elevens 

utveckling utifrån de nödvändiga och önskvärda kunskaperna i den dåvarande läroplanen, Lgr 

80. Hon jämför med dagens utvecklingssamtal då läraren tillsammans med eleven och 

föräldrarna beskriver elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling utifrån Lpo 94. 

 

Lärarna vi intervjuat framställer det enskilda samtalet som en löpandebandsprincip, detta 

beskriver även Ellmin & Josefsson (1995) då de menar att de enskilda samtalen var inbokade 

efter varandra, på vissa skolor organiserades samtalen i sämsta fall som ett slags ”chicken 

race” . Eleverna och föräldrarna släpptes in till läraren på ett visst klockslag och fick stressa 

genom samtalet för att hinna med alla punkter på programmet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. DISKUSSION 

Denna uppsats hade syftet att undersöka hur samarbetet mellan hem och skola fungerar 

genom utvecklingssamtalet ur ett lärarperspektiv, vi ville genom intervjuer ta reda på 

verksamma lärares uppfattningar kring detta. I analysen har vi lyft fram de synpunkter, som vi 

ser som mest väsentliga för att påvisa likheter och skillnader hos de intervjuade lärarna. Under 

våra intervjuer med lärarna upptäckte vi att de anser att utvecklingssamtalet är en viktig del i 

samarbetet mellan hem och skola, men enligt dem är den dagliga kontakten ännu viktigare. På 

grund av det diskuterades det mer kring den dagliga kontakten än om utvecklingssamtalet 

under intervjuerna och detta medför att diskussionen behandlar samarbetet mellan hem och 

skola i allmänhet mer än om utvecklingssamtalet. 

 

Eftersom läroplanen, Lpo 94, är ett styrdokument som alla verksamma lärare ska följa i sitt 

arbete har vi i uppsatsen belyst vad den säger om skolan, hemmet och utvecklingssamtalet. 

Flera decennier av samlade erfarenheter och kunskaper kring samarbetet mellan hem och 

skola har gjort att vi idag har den läroplan vi har. Från ett nästintill obefintligt samarbete 

mellan hem och skola till dagens självklara samverkan mellan dessa sfärer. Lpo 94 säger att 

hemmet och skolan tillsammans ska ansvara för elevens skolgång och skapa de bästa 

förutsättningarna för elevens utveckling. Lpo 94 skriver att alla föräldrar ska med samma 

förtroende kunna skicka sina barn till skolan och att läraren måste som en grund i samarbetet 

med föräldrarna klargöra om skolans normer och regler. Enligt läroplanen är skolans uppgift 

även att socialisera eleverna i samhället, lära dem samhällets normer och värderingar, det vill 

säga fostra goda samhällsmedborgare.  

  

Urvalet vi gjorde av intervjupersoner medförde nya perspektiv i samarbetet mellan hem och 

skola, vi upptäckte att samarbetet ser olika ut beroende på vilket område lärarna arbetar i. Den 

huvudsakliga anledningen till att samarbetet ser olika ut menar de intervjuade lärarna är på 

grund av språksvårigheter hos invandrarfamiljerna och deras begränsade kunskap om den 

svenska skolan. Två av lärarna vi intervjuat arbetar i områden där det är många 

invandrarfamiljer bosatta och dessa två lärare gav oss nya perspektiv på hur samarbetet kan se 

ut i dessa områden. Dessa nya perspektiv var inte något vi hade tänkt på innan vi påbörjade 

vår uppsats, men vi anser att det har medfört att uppsatsen blivit mer intressant, eftersom det 

har givit oss två olika sidor på hur samarbetet mellan hem och skola kan se ut. Dessa två 

lärare gav oss nya perspektiv under intervjuerna, vilket medför att deras arbete i samarbetet 

kommer att diskuteras mer i denna diskussion. De övriga lärarna vi intervjuat har liknande 



arbetssituationer som vi själva har erfarenheter av från vår verksamhetsförlagda utbildning 

och gav oss därför inga nya perspektiv på samarbetet, därav är deras situation för oss inte lika 

intressant att diskutera i detta kapitel. De perspektiv på samarbetet mellan hem och skola som 

för oss var nya tror vi oss kunna ha stor användning utav som blivande lärare i våra möten 

med familjer från andra kulturer. Vi vet inte var vi kommer att arbeta som lärare, vilka elever 

och föräldrar vi kommer att möta i vårt arbete i skolan, men genom att vi fått utvidgat våra 

perspektiv på samarbetet mellan hem och skola tror vi att det kommer att underlätta i vårt 

arbete som lärare. 

 

De två lärarna vi intervjuat, som arbetar på skolor i områden där majoriteten i klasserna är 

elever från invandrarfamiljer eller från familjer med sociala problem, berättade att arbetet i 

dessa områden upplevs många gånger som tyngre än arbetet i andra områden, vilket leder til l 

att en del lärare väljer att söka sig därifrån. Vi tycker att det är viktigt att betona att 

invandrarföräldrar självklart inte ska ses som en enhetlig grupp, det finns mer som skiljer 

dessa föräldrar åt än som förenar dem. Exempel på detta är att de inte har någon historisk 

förankring i den svenska skolan. Ingen som kommer som vuxeninvandrare till Sverige har 

själv gått i den svenska skolan och alla vuxeninvandrare har därför i viss mån andra slags 

bilder av skola med sig i bagaget än vad etniskt svenska föräldrar har. Vi tror att det är viktigt 

att informera invandrarföräldrarna om den svenska skolan och dess målsättning eftersom de 

kanske vet relativt lite om den. Vidare anser vi att det är viktigt att poängtera att även etniskt 

svenska föräldrar kan ha lite kunskap kring skolan och dess målsättning och behöver 

informeras. De två lärarna som arbetar i områden med olika kulturer, menar att samarbetet 

inte är helt lätt, de beskriver att kontakten mellan hem och skola kan vara problematisk. 

Språket är ett problem som leder till svårigheter i kontakten med både invandrarelever och 

deras föräldrar. För att kontakten ska fungera trots språksvårigheter måste läraren hitta 

passande vägar för ett vidare samarbete mellan hem och skola. I och med språksvårigheterna 

försvåras kontakten avsevärt, de två lärarna beskriver som ett exempel på detta att 

utvecklingssamtalet tar dubbelt så lång tid på grund av att allt måste översättas med hjälp av 

en tolk.  

 

Både utvecklingssamtalet och andra kontaktformer kan försvåras på grund av 

språksvårigheter, läraren kan kanske inte ringa hem till invandrareleven eftersom föräldrarna 

inte förstår det svenska språket utan måste då använda sig utav eleven, vilket ingen av de två 

lärarna rekommenderar. Likaså skriftliga meddelanden fungerar mindre bra i samma 



avseende, då de två lärarna anser att det inte är meningen att föräldrarna ska behöva använda 

sig utav tolkcentralen eller en granne för att förstå vad skolan vill delge dem genom de 

skriftliga meddelandena. Genom våra samtal med de två lärarna, som arbetar i områden med 

olika kulturer, har vi förstått att de behöver anpassa kontakten för att få en bra samverkan 

mellan hem och skola. Genom intervjuerna med de två lärarna fick vi uppfattningen att de var 

väldigt engagerade i sitt arbete med eleverna och deras föräldrar. De berättade att de varje dag 

lär sig något nytt som berikar deras kunskap och förståelse för andra människor. Även de 

övriga lärarna vi intervjuat uttryckte sitt intresse för sitt arbete, men deras samarbete med 

hemmen ser annorlunda ut. Vi är övertygade om att även dessa lärare stöter på problem och 

svårigheter i samarbetet mellan hem och skola, men detta är inte något de delgett oss om 

under intervjuerna. 

 

Diskussionskapitlet inleddes med att beskriva läroplanens riktlinjer gällande hem och skola. 

Enligt Lpo 94 ska alla föräldrar med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan och 

skolan ska samtala och informera eleverna om det svenska samhällets normer och 

värderingar. Då tror vi att det är viktigt att de lärare som möter invandrarfamiljer visar att 

deras kultur har samma värde som den svenska. För att föräldrarna ska kunna skicka sina barn 

till skolan utan oro anser vi även att är det viktigt att läraren ger föräldrarna information och 

kunskap om hur den svenska skolan fungerar. De två lärarna vi intervjuat, som möter 

invandrarfamiljer, menar att de behöver ha ett nära samarbete med hemmen. Detta för att 

elevernas utveckling ska fungera och för att föräldrarna ska kunna känna sig trygga med att ha 

sina barn i den svenska skolan. De två lärarna vill ha en god insyn i hemmet och familjebilden 

för att kunna ge eleverna de bästa förutsättningarna för deras individuella behov och för att 

kunna förklara vikten av utbildning för föräldrarna. Med ett nära samarbete mellan hem och 

skola tror vi tillsammans med de två intervjuade lärarna att föräldrarna får ett större 

förtroende för både läraren och skolan, vilket medför att invandrarföräldrarna kan skicka sina 

barn till skolan utan att oroa sig för att de blir ensidigt påverkade av svenska normer och 

värderingar.   

 

Oavsett vilket geografiskt område de intervjuade lärarna arbetar i, handlar utvecklingssamtalet 

om både praktiska saker, exempelvis tider och kvarglömda kläder och om elevens kunskaps- 

och sociala utveckling. De två lärarna som arbetar i områden med olika kulturer berättade 

under intervjuerna att de i utvecklingssamtalen måste informera föräldrarna om hur skolan 

arbetar med delmål för att eleverna ska uppnå grundskolans mål i skolår 5. De övriga lärarna 



vi intervjuat, som arbetar i områden där etniskt svenska familjer bor, gav intryck av att de inte 

behöver informera föräldrarna om hur skolan arbetar i lika stor utsträckning. Dessa lärare har 

som vi tidigare nämnt inte samma språkliga hinder i samarbetet mellan hem och skola, som de 

två lärarna som arbetar med invandrarfamiljer har, såvida det inte förekommer teckentolk. 

Fyra utav de lärare vi intervjuat arbetar i område med etniskt svenska familjer. En utav dessa 

lärare skiljer sig från de övriga, då den lärarens syn på samarbetet mellan hem och skola ser 

annorlunda ut.  

 

Utifrån de perspektiv vi fått i mötet med de intervjuade lärarna drar vi slutsatsen att 

samarbetet mellan hem och skola ser olika ut beroende på familjernas förutsättningar och 

lärarens syn på sin roll i skolan. Vilken kontaktform och hur mycket kontakt, förutom 

utvecklingssamtalet, som utbyts mellan hem och skola är upp till lärare och föräldrar att 

bestämma. I en del fall kanske det behöver finnas en tätare kontakt mellan hem och skola, då 

det kan finnas svårigheter kring eleven. Kontakten kan pågå under en längre eller kortare tid 

beroende på anledningen. En del föräldrar vill ha en tät kontakt med skolan trots att inga 

problem finns runt eleven, läraren får då anpassa kontakten utifrån föräldrarnas behov. 

 

Intervjuerna vi genomfört har varit på lärarnas arbetsplats – skolan. Vi anser att det kan finnas 

en risk med att befinna sig på arbetsplatsen under intervjun då lärarna lättare kan inträda en 

lärarroll än om intervjun hade skett någon annanstans. Eftersom lärare måste följa de lagar 

och bestämmelser som skolan har, exempelvis Lpo 94, kanske de inträder i lärarrollen och 

vad allt det innebär och inte uttrycker sina egentliga åsikter kring de frågor som behandlas 

under intervjun. Att läraren inträder i lärarrollen kanske beror på att läraren inte ska delge sina 

egentliga åsikter eftersom läraren ska förmedla det skolan står för och vara redskapet. 

Anledningen till att vi funderat över huruvida läraren inträder i en lärarroll eller inte beror på 

att en utav de intervjuade lärarnas svar, L5, skiljde sig markant från de övriga lärarnas svar. 

Vi är medvetna om att de två lärarna vi intervjuat, som arbetar i områden med 

invandrarfamiljer, att även deras svar skiljer sig från de övriga men att det beror på området 

de arbetar i. Frågan vi ställt oss är: Kan det vara så att det endast är en lärare, det vill säga den 

som utmärkt sig, är den lärare som delgett sina egentliga åsikter, medan de övriga lärarna 

inträtt sin lärarroll? 

 

Vi tror att som lärare är det viktigt att veta hur man ser på sin lärarroll, var gränserna går 

mellan hem och skola. Ser man föräldrarna som partners eller anser man att det ska finnas ett 



gap mellan dessa sfärer, eller är det så att läraren får anpassa samarbetet efter varje enskild 

situation och elev?     

 

Vår undersökning har väckt många tankar och funderingar hos oss angående samarbetet 

mellan hem och skola i allmänhet och genom utvecklingssamtal. Hur kommer vi som 

blivande lärare hantera relationen mellan hem och skola och hur kommer vi utforma våra 

utvecklingssamtal? Efter arbetet med denna uppsats har vi fått en uppfattning om hur lärare 

ser på detta och vi har sett att sammansättningen av elever och föräldrar med olika 

förutsättningar påverkar hur samarbetet utvecklas. Vi tycker att det vore intressant att i en 

framtida studie undersöka hur elever och föräldrar ser på samarbetet och hur de anser att en 

lärare ska arbeta i samarbetet mellan hem och skola, för att sedan göra en jämförelse med de 

svar vi fått i denna studie.   

  

Vi vill med detta citat avsluta vår studie:  

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

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

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

tillåtet att vara glad och stolt över att man är den man är, att man duger trots att inte allt kanske 

blivit som man trodde eller att inte alla mål uppnåtts, då tror jag att utvecklingssamtalet kan bli ett 

möjligheternas möte för alla som deltar”  (Oldbring 2001, s 190). 
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BILAGA 1 

Hej! 
 
Med anledning av avslutande examensarbete vid Lärarprogrammet, Örebro Universitet, har vi 
en önskan om att genomföra intervjuer med grundskollärare år 1-3. Uppsatsen handlar om 
utvecklingssamtalet och just lärares tankar känns viktiga för oss att ta del av. 
 
Syftet med uppsatsen är att få förståelse för lärarens uppfattning om utvecklingssamtalet och 
hur samarbetet mellan hem och skola sker genom detta samtal. Det kommer också att bli en 
nyttig erfarenhet för oss som blivande lärare att få förståelse för hur lärare uppfattar 
utvecklingssamtalet. 
 
För att våran uppsats ska bli vetenskaplig behöver intervjuerna spelas in på band och sedan 
skrivas ut ordagrant. Vi, Maria Gagnert och Helena Keränen är de enda personerna, förutom 
till viss del vår handledare på universitetet, som kommer att bearbeta detta material. Om 
önskan finns skickar vi tillbaka utskriften av intervjun för godkännande av intervjupersonen. 
Ändring av namn på personer kommer att förekomma i uppsatsen, namnen kommer att vara 
fingerade för att inte kunna identifiera den intervjuade läraren. Vi kommer inte heller uppge 
vilken ort eller skola som intervjuerna är utförda på. När uppsatsen är färdig kommer den bli 
en offentlig handling.   
 
Intervjun kommer att ta ca 30-45 minuter och vi har tid när som helst, så ni får själva 
möjlighet att bestämma tid och plats, när och var intervjun ska ske. 
 
Vi vore mycket tacksamma för besked från Er angående tid och plats. Ni kan nå oss på både 
mobil eller via e-post. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
Maria Gagnert XXX-XXXXXXX eller maria.gagnerth044@student.oru.se 
 
 
 
 
Helena Keränen XXX-XXXXXXX eller helena.keranenh041@student.oru.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forskningsetiska principer vid intervjuer 
 
Informationskravet 
” Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 
syfte.”  
 
Samtyckeskravet 
” Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.”  
 
” De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge 
och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta 
medför negativa följder för dem.”  
 
Konfidentialitetskravet 
” Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 
ta del av dem.”  
 
Nyttjandekravet 
” Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.”  
 
 
Ur: Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.  
Utgivare: Vetenskapsrådet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA 2 
Intervjuguide 
 
Vad har du för lärarutbildning och hur länge har du arbetat i skolan som lärare? 
 
Har du någon speciell utbildning inom utvecklingssamtal? 
 
Finns det någon handlingsplan för utvecklingssamtal på skolan? 
 
Vad anser du är syftet med ett utvecklingssamtal? 
 
Hur sker planeringen inför ett utvecklingssamtal? 
 
Vilka brukar vara med på utvecklingssamtalet? 
 
Vem bestämmer vad utvecklingssamtalet ska handla om? 
 
Vad innehåller vanligtvis utvecklingssamtalet? 
 
Är föräldrar och elever involverade i förberedelsen inför ett utvecklingssamtal? 
 
Hur fördelas dialogen under samtalet? 
 
Hur sker uppföljningen? 
 
Sker det någon dokumentation av utvecklingssamtalet? 
 
Hur upplever du som lärare samarbetet mellan hem och skola genom utvecklingssamtal? 
 
Anser du att den avsatta tiden för utvecklingssamtalet räcker för att hinna prata om det som du 
anser viktigt? 
 
Viken tid på terminen anser du är bäst att genomföra ett utvecklingssamtal? 
 
Upplever du som lärare att föräldrakontakten är olika mellan olika hem? 
 
Vad anser du är elevernas respektive föräldrarnas inställning till utvecklingssamtalet? 
 
Ser du som lärare någon skillnad i utvecklingssamtalet i jämförelse med det gamla enskilda 
samtalet/kvartsamtalet? 
 
Enligt regeringens proposition ska utvecklingssamtalet vara den viktigaste kontakten mellan 
hem och skola. Anser du att det är så i verkligheten? 
 
 
 
 
 
 
 


