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Förord 
Vi vill framföra ett stort tack till alla som har hjälpt oss under uppsatsens gång. Först och 

främst vill vi rikta oss till de lärare som tagit sig tid för intervjuerna. Ett varmt tack för att ni 

har delgivit oss era tankar och erfarenheter angående kontakten med föräldrar i 

utvecklingssamtal. 

 Vi vill även tacka vår handledare Elisabeth Arnér för det stöd och den hjälp hon givit oss 

under uppsatsskrivandet. Till sist vill vi rikta ett tack till Lennart Josefsson som har bidragit 

med sin kunskap angående utvecklingssamtal.  

 Tack! 

 

Örebro Januari 2008  

Johanna och Susanne 

 

 



Sammanfattning 
Lärare i förskolan och skolan möter föräldrar i utvecklingssamtal en till två gånger per år och 

vi vill genom denna studie undersöka hur de beskriver kontakten med föräldrar i 

utvecklingssamtal.  

 Vi har tagit del av tidigare forskning som beskriver utvecklingssamtal i förskolan och 

skolan samt mötet som sker mellan lärare och föräldrar i samtalet.  

 En kvalitativ studie har genomförts genom intervjuer med fyra lärare i förskolan och fyra 

lärare i skolan. I resultatredovisningen, under sex olika avsnitt, sammanställer vi de 

beskrivningar vi erhållit och varje avsnitt avslutas med en sammanfattning.  

 Resultatet visar att lärares beskrivningar angående kontakten med föräldrar i 

utvecklingssamtal inte skiljer sig nämnvärt. Det framkommer att alla intervjuade är överens 

om att föräldrars engagemang i utvecklingssamtal skiljer sig åt, majoriteten av lärarna 

förespråkar ett större engagemang från föräldrars sida. De anser att ett gynnsamt 

utvecklingssamtal för både dem och föräldrar innebär ett samspel där de tillsammans 

diskuterar barnets situation och kommer fram till lösningar på eventuella problem. För att 

skapa ett gynnsamt utvecklingssamtal är tillit och förtroende viktiga komponenter, likaså att 

båda parter är väl förberedda. Det framgår av intervjuerna att det finns vissa förhållanden som 

kan komplicera kontakten med föräldrar i utvecklingssamtal. Exempel som framkommer är 

föräldrar som inte kan acceptera att sitt barn har svårigheter samt att som lärare behöva ta upp 

något som föräldrar kan uppleva som kritik. Hur lärarna känner inför dessa samtal varierar, 

det framkommer att lärares erfarenhet av utvecklingssamtal spelar en betydande roll angående 

hur komplicerat det upplevs. 
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1 Inledning 

I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, 

framkommer att samtal mellan hem och skola genom utvecklingssamtal ska ske minst en gång 

per termin. Liknande direktiv går att finna i Läroplan för förskolan, Lpfö 98, skillnaden är att 

utvecklingssamtal i förskolan ska ske minst en gång per år. Enligt Skolverket (2001a) är det 

tänkt att utvecklingssamtal ska bygga på jämlikhet, ömsesidighet och förtroende mellan 

lärare, elev och föräldrar. Det går även i Lpo 94 och Lpfö 98 att förstå vikten av gynnsam 

kontakt mellan hem och förskola/skola. Uppsatsen kommer, ur ett lärarperspektiv, behandla 

kontakten mellan lärare och föräldrar i utvecklingssamtal. Anledningen till val av område 

beror delvis på att vi, enligt vårt sätt att se, inte fått tillräckligt med kunskap om 

föräldrakontakt och utvecklingssamtal under vår utbildning och vi hoppas att studien kan 

bidra till reducerad osäkerhet hos oss i kommande utvecklingssamtal. Britt-Marie Brånstad 

uttrycker i Skolverket (2001b) att införandet av utvecklingssamtal krävde att lärare skulle 

hålla mer professionella samtal än tidigare. Samtidigt gavs inga verktyg för samtalets 

genomförande vilket har medfört att många lärare känner sig utlämnade, osäkra och rädda 

inför utvecklingssamtal. Osäkerheten bland lärare handlar bland annat om hur samtalen 

struktureras och det förhållningssätt utvecklingssamtal kräver.  

 Det har i forskning vi studerat framkommit att lärare har olika uppfattningar angående 

kontakten med föräldrar i utvecklingssamtal. Christina Gars (2002) och Gunnel Oldbring 

(2001) visar att engagemang och samspel mellan lärare och föräldrar är en grund för att skapa 

ett gynnsamt utvecklingssamtal. Det visar sig att lärares uppfattning angående föräldrars 

engagemang varierar (a.a.). Inga Andersson (2003) uttrycker vidare att lärares förhållningssätt 

har en stor inverkan på hur kontakten mellan lärare och föräldrar gestaltar sig.  

 Vi har valt att i denna studie utgå från lärare i både förskolan och skolan. Eftersom 

lärarutbildningen medför att vi kan arbeta i både förskolan och skolan är det, enligt vårt sätt 

att se, relevant och intressant att undersöka hur lärare i de olika verksamheterna beskriver 

kontakten med föräldrar i utvecklingssamtal. Vi funderar över om det möjligtvis kan finnas 

några skillnader i lärarnas beskrivningar, om den dagliga kontakten lärare i förskolan har med 

föräldrar samt förskolans långa erfarenhet av att arbeta i arbetslag, bidrar till annorlunda 

beskrivningar jämfört med lärare i skolan.  

 Utifrån dessa reflektioner presenteras nedan studiens syfte. 
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1.1 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med studien är att undersöka hur fyra lärare i förskolan och fyra lärare i skolan 

beskriver och problematiserar kontakten med föräldrar i utvecklingssamtal. Utifrån detta syfte 

har följande forskningsfråga formulerats: 

 
• Hur beskriver och problematiserar lärare i förskolan och skolan kontakten med 

föräldrar i utvecklingssamtal? 

 

1.2 Avgränsning 

Som ovan nämnts har vi i uppsatsen valt att fokusera på kontakten mellan lärare och föräldrar 

i utvecklingssamtal. I Lpo 94 framkommer det att även barnet ska delta i samtalet, vilket inte 

är ett krav i Lpfö 98. Vi har således valt att inte fokusera på barnet då vi anser att uppsatsens 

omfång i ett sådant fall skulle bli för stor. 

 

1.3 Begreppsdefinition 

Då uppsatsen innehåller litteratur tillhörande både förskolan och skolan kommer begreppen 

”förskollärare” och ”lärare” synas i bakgrundskapitlet. Vi bedömer att forskning inom de båda 

områdena, angående kontakten mellan lärare och föräldrar i utvecklingssamtal, i många fall 

går att applicera på varandra. Trots det anser vi inte att vi kan skriva att författaren refererar 

till både förskolan och skolan, då det vore felaktigt från vår sida. Då vi framkommer med 

begreppen kommer vi att använda oss av lärare i förskolan och lärare i skolan. 

Samlingsnamnet för dessa båda kommer att vara enbart lärare. 

 Begreppet föräldrar förekommer ofta i uppsatsen och vi vill poängtera att det då inte enbart 

innefattar barnets biologiska föräldrar, utan även vårdnadshavare där barnet är boende. 

 

1.4 Disposition  

Studien är disponerad enligt följande kapitel:  

 I kapitel 2 kommer studiens syfte och forskningsfråga behandlas utifrån tidigare forskning 

på området. Först beskrivs förskolans och skolans utvecklingssamtal med fokus på historik, 

syfte och innehåll samt struktur. Därefter följer en presentation av förskolans och skolans 

möte med föräldrar i utvecklingssamtal. Inom avsnittet behandlas betydelsen av lärares 

förhållningssätt, beskrivning av lärares uppfattningar angående föräldrars engagemang, 
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fallgropar som kan uppkomma i kommunikationen i utvecklingssamtal, svårigheter i 

utvecklingssamtal samt fyra principer angående relationen mellan lärare och föräldrar. Båda 

avsnitten avslutas med en sammanfattning. 

Kapitel 3 redogör för studiens tillvägagångssätt utifrån dess syfte och forskningsfråga. Här 

ges en motivering till de val vi gjort samt hur studien genomförts. Urval, etiska principer, 

bearbetning och analys av data samt reliabilitetens och validitetens betydelse för studien är 

även områden som berörs under kapitel 3.  

I kapitel 4 presenteras studiens resultat. Kapitlet är uppdelat i sex olika avsnitt, miljö, 

utvecklingssamtalets inledning, att göra föräldrar delaktiga, uppfattning om föräldrars 

engagemang, gynnsamma kännetecken samt förhållanden som kan komplicera kontakten. 

Alla avsnitt behandlar på olika sätt lärares beskrivningar av kontakten med föräldrar i 

utvecklingssamtal och avslutas med en sammanfattning. 

I kapitel 5 förs en diskussion där studiens resultat relateras till tidigare forskning och våra 

egna tankar.  

I det avslutande kapitlet, kapitel 6, framförs kritiska eftertankar samt förslag till fortsatt 

forskning. 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel är indelat i två avsnitt, Utvecklingssamtal i förskolan och skolan och Förskolans 

och skolans möte med föräldrar i utvecklingssamtal. Under de båda avsnitten kommer en 

närmare beskrivning av innehållet. 

 

2.1 Utvecklingssamtal i förskolan och skolan 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av förskolans och skolans utvecklingssamtal ur ett 

historiskt perspektiv. Roger Ellmin och Lennart Josefsson (1995) uttrycker i detta 

sammanhang att det kan vara givande att se på utvecklingssamtal i relation till dess 

föregångare, kvartssamtal. Vår avsikt är att, under avsnittet Från kvartsamtal till 

utvecklingssamtal, se hur lärares och föräldrars samverkan har utvecklats från tidigare 

kvartsamtal till dagens utvecklingssamtal. Därefter följer en beskrivning av 

Utvecklingssamtalets syfte och innehåll, där bland annat styrdokument tillhörande förskolan 

och skolan presenteras. Avsnittet avslutas med en framställning av Utvecklingssamtalets 

struktur, där det institutionella samtalet belyses samt strukturens betydelse för kontakten 

mellan lärare och föräldrar i utvecklingssamtal.  

 

2.1.1 Från kvartsamtal till utvecklingssamtal  

I samband med en ändring i synen på bedömning och betygsättning i skolan presenterades i 

början på 1970-talet för första gången muntlig kontakt mellan lärare, elev och föräldrar, 

kvartsamtal, som en ersättning för skriftliga betyg i skolan (Adelswärd, Evaldsson & Reimers 

1997). Det var inte bara i skolan som kvartssamtal introducerades under denna period, utan 

även i förskolan blev kvartsamtal mellan förskollärare och föräldrar ett obligatoriskt inslag 

och gick även under benämningen föräldrasamtal (Markström 2005). 

Kvartssamtal/föräldrasamtal syftade till att förskollärare, inför föräldrarna, skulle redogöra för 

barnets vistelse på förskolan (Gars 2002). Kvartsamtal i skolan syftade till att utveckla 

elevens personlighet och skapa samsyn mellan hem och skola, något som tidigare inte 

framkommit i skolans skriftliga betyg. Skolöverstyrelsen föreslog att kvartsamtal i skolan 

skulle ske rutinmässigt två gånger per år (Adelswärd m.fl. 1997). Ellmin och Josefsson (1995) 

uttrycker i detta sammanhang att lärare således inte fick någon utbildning i hur kontakten med 

föräldrar i kvartssamtal skulle gå till. Skolöverstyrelsen ansåg, enligt Adelswärd m.fl. (1997), 
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att en kontakt inte kunde tvingas fram mellan hem och skola, utan kvartsamtal fick vänta om 

det inte gick att nå föräldrarna. Vidare presenterar Adelswärd m.fl. (1997) fyra områden som 

lärare, utifrån Skolöverstyrelsens rekommendation, borde informera om vid kvartsamtal. 

Första området behandlade elevens kunskaper i de olika ämnena, då framsteg, svårigheter och 

tänkbara orsaker diskuterades. Elevens arbetssätt, exempelvis koncentrationsförmåga, 

arbetstakt och självständighet, var även ett område som borde tas upp. Den tredje punkten 

berörde elevens sociala relationer så som förmågan att arbeta i grupp, acceptera gruppens krav 

samt att ta egna initiativ. Avslutningsvis borde elevens självkänsla stärkas genom att lärare 

uppmärksammade dennes intressen och särskilda begåvningsdrag (a.a.).  

 Kvartssamtal fick inte den positiva effekt som tanken var från början. Avrapportering och 

resultatredovisning dominerade samtalet och sällan diskuterades eller planerades nödvändiga 

åtgärder. I samband med införandet av Lpo 94, ersattes kvartsamtalet med utvecklingssamtal 

(Hofvendahl 2006). Utvecklingssamtal i förskolan infördes i samband med inrättandet av 

Lpfö 98 (Markström 2005).  Till skillnad från tidigare samtal syftar utvecklingssamtal till att 

förskollärare och föräldrar träffas för att tillsammans samtala om barnets utveckling och hur 

barnet har det i förskolan och i hemmet (Gars 2002). Ellmin och Josefsson (1995) beskriver i 

detta sammanhang att målsättningen med utvecklingssamtal i skolan är att se till elevens 

framtid, både till utveckling och möjligheter, till skillnad från kvartssamtal då fokus låg på 

tidigare prestationer. Liknande tankegångar hittas hos Hofvendahl (2006) men han tillägger 

även att målen aktivt ska diskuteras och planeras mellan lärare, elever och föräldrar (a.a.). Här 

tycks den största skillnaden visa sig i relationen mellan lärare och föräldrar, då en jämförelse 

mellan kvartssamtal och utvecklingssamtal sker. Till skillnad från utvecklingssamtal hade 

lärare i kvartssamtal det största talutrymmet då fokus låg på barnets prestation, medan 

utvecklingssamtal syftar till att lärare aktivt och tillsammans med barn och föräldrar 

diskuterar barnets situation.  

 Efter en tillbakablick på utvecklingssamtalets föregångare, kvartssamtalet, följer i nästa 

avsnitt en närmare presentation av utvecklingssamtalets syfte och innehåll. 

 

2.1.2 Utvecklingssamtalets syfte och innehåll 

Det är tänkt att utvecklingssamtal i skolan ska bygga på jämlikhet, ömsesidighet och 

förtroende mellan lärare, elev och föräldrar. Utvecklingssamtal ska utgå från tidigare 

utvecklingssamtal och verka framåtblickande (Skolverket 2001a).  Grundskoleförordningen 

(1994) förtydligar utvecklingssamtalets syfte och innehåll: 
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Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. 
Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens vårdnadshavare samtala om hur 
elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas (utvecklingssamtal). 
Informationen bör grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i 
läroplanerna och kursplanerna samt tydliggöra vilka insatser som behövs för att eleven skall nå 
målen (Grundskoleförordningen 1994:1194  kap 7 § 2). 

  
 

Enligt Lpfö 98 ska förskollärare kontinuerligt samtala med föräldrar om barnets trivsel, 

utveckling och lärande. Det går även att utläsa att förskollärare ska genomföra 

utvecklingssamtal tillsammans med föräldrar. I Regeringens proposition (2004/05) diskuteras 

förskolans utvecklingssamtal i relation till skolans utvecklingssamtal och det påstås att det 

inte är meningen att samma modell som finns för utvecklingssamtal i skolan ska bli norm 

även i förskolan. Det är viktigt att se både vad som skiljer och förenar förutsättningarna för 

utvecklingssamtal i förskolan och i skolan. Vidare uttryckts det, i likhet med Markström 

(2005), att det i förskolan, till skillnad från skolan, inte finns mål att uppnå som anger vad 

barn ska kunna eller prestera vid en viss tidpunkt. Förskolan har, enligt Regeringens 

proposition (2004/05), mål att sträva mot som anger en önskad kvalitetsutveckling och 

inriktning av förskolans arbete. Barnens individuella utveckling uppmärksammas men det är 

inte detsamma som att bedöma barns utveckling och lärande utifrån fastställda kriterier och 

normer. Utifrån Gars (2002) studie1 går det att urskilja att förskollärare och föräldrar har olika 

syn på utvecklingssamtalets innehåll. Det framgår av hennes intervjuer att föräldrar är mest 

intresserade av sina barns relation till andra barn, vilket kan beskrivas;  

 
Föräldrarna fokuserar på daghemmens funktion att ge barnen möjlighet att förvärva en 
förmåga att leva ett framtida liv där det gäller att fungera i grupp och kunna hävda sig (Gars 
2002, s 96). 

 

En tämligen intressant jämförelse, som Gars (2002) studie visar, är att majoriteten av 

förskollärarna däremot i utvecklingssamtal fokuserar på barns utveckling, exempelvis 

motorisk, språklig, och social utveckling, då främst i relation till de dagliga rutinerna (a.a.). 

Utvecklingssamtalets innehåll har visat sig variera från förskola till förskola, vilket kan ha sin 

förklaring i att förskolans utvecklingssamtal är relativt nytt (Regeringens proposition, 

2004/05). Utifrån denna förklaring kan en parallell även dras till föräldrars och förskollärares 

skilda uppfattningar i Gars (2002) studie angående innehållet i utvecklingssamtalen. 

Regeringens proposition (2004/05) uttrycker således i detta sammanhang att 

                                                 
1 En studie angående lärares och föräldrars syn på samverkan. 
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utvecklingssamtal i förskolan bör bygga på en nyanserad och rik bild av barns utveckling och 

lärande, där barnet inte jämförs med någon annan än sig själv. Samtalet bör vara en dialog 

mellan förskollärare och föräldrar, där båda parter bidrar med information om barnet. En 

diskussion bör föras om under vilka förutsättningar och i vilka sammanhang som barn trivs 

och utvecklas i förskolan och i hemmet (a.a.). 

 Birgitta och Roger Ellmin (2003) uttrycker att barn under åren i förskolan och skolan kan 

möta uppåt sjuttio olika pedagoger, den enda som är med hela tiden kommer att vara barnet 

själv och i bästa fall föräldrarna. Det är barnet tillsammans med sina föräldrar som står för 

kontinuiteten medan lärarna byts ut.  Författarna för sedan en betydelsefull diskussion då de 

menar att skolan därför måste bygga på barnet som den viktigaste informationsbäraren av sitt 

eget lärande. Fortsättningsvis framhäver de vikten av att lärare ska göra styrdokumenten 

levande, både elever och föräldrar ska känna till dem. De ställer sig frågan hur lärare, elever 

och föräldrar i utvecklingssamtal ska kunna formulera mål och utvärdera dessa om inte alla 

vet vilka skolans mål är (a.a.). 

 I nästa avsnitt förs ett resonemang angående utvecklingssamtalets struktur som ställs i 

relation till kontakten mellan lärare och föräldrar i utvecklingssamtal. 

 

2.1.3 Utvecklingssamtalets struktur 

Det finns olika samtalsformer som människan använder sig av i interaktion med andra. En 

samtalsform kan vara det informella, vardagliga samtalet, exempelvis samtal som uppstår hos 

frisören eller runt matbordet. Kännetecken på vardagliga samtal är att människor använder 

samtalet för att umgås, exempelvis för att lära känna varandra, ta del av andras erfarenheter 

och tankar. Det vardagliga samtalet karaktäriseras även av att de som samtalar inte behöver 

hålla sig till ett ämne (Hofvendahl 2006). Hofvendahl (2006) redogör även för det 

institutionella samtalet och hänvisar till Per Linell som presenterar samtalet med följande 

egenskaper: 

 
• Specifik aktivitet med ett i förväg bestämt syfte (det finns någon slags dagordning, och 

sammanträffandet är inte slumpmässigt eller planlöst); 
• Rutiniserade sätt att realisera syftet (eller syftena); 
• Klara (komplementära och icke-symmetriska) roller (normalt expert-lekman2) med skilda 

rättigheter och skyldigheter knutna till sig; 
• Ena parten, experten, har ofta sin samtalsroll som en del av sin yrkesutövning; 

                                                 
2 Med expert avses att den ena samtalspartnern representerar en organisation (eller samhällelig inrättning). Med 
lekman avses att personen i fråga representerar sig själv (Hofvendahl 2006, s 4). 
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• Aktivitetstypen är socialt erkänd och har oftast någon slags benämning eller beskrivning i 
vardagsspråket (folk vet att det finns sådana aktiviteter som ”att gå till doktorn” ”att konsultera 
advokat”, ”att delta i en domstolsförhandling” etc) (Hofvendahl 2006, s 52). 

 
 

Markström (2005) utgår även hon från Linell och förtydligar ovanstående egenskaper med att 

ett institutionellt samtal inte är ett spontant möte utan istället ett planerat samtal, där 

förutbestämda områden ska diskuteras på ett visst sätt. Vidare menar författaren att de som 

ska delta i mötet sällan ifrågasätter att det ska ske. Utifrån denna förtydligande beskrivning 

kan det institutionella samtalet tyckas vara okomplicerat men Markström (2005) poängterar 

att det inte finns något som tyder på att dessa samtal inte kan upplevas svåra att delta i eller 

genomföra (a.a.). Utöver ovanstående beskrivningar av det institutionella samtalet är 

ytterligare ett kännetecken att experten ansvarar och förväntas ansvara för samtalets innehåll. 

Det är dessutom vanligt att det är experten som kommer att ge tecken på att syftet är uppnått 

och att samtalet kan avslutas (Hofvendahl 2006).    

 Både Markström (2005) och Adelswärd m.fl. (1997) menar att utvecklingssamtal kan ses 

som ett institutionellt samtal, då det i stort sett uppfyller Linells ovanstående kriterier för 

innebörden av denna typ av samtal. En intressant jämförelse är att Hofvendahl (2006) däremot 

anser att utvecklingssamtal hamnar mellan det institutionella och det vardagliga samtalet 

eftersom: ”I ett elevsamtal blandas agendaorienterade delsyften med samtal om privata 

intressen, skämt och skratt på ett svårgenomträngligt sätt” (s 53). Det synes som att 

Hofvendahl (2006) anser att privata intressen, skämt och skratt är något som bidrar till att 

utvecklingssamtal inte kan karaktäriseras som ett institutionellt samtal. 

 Ett institutionellt samtal innebär bland annat, som ovan nämnts, att samtalet på förhand har 

fastställda syften. Adelswärd m.fl. (1997) menar att syftet med samtal mellan hem och skola 

kan delas upp i två delar. Det innebär dels att skapa kontakt och uppnå samsyn mellan hem 

och skola, dels att delge varandra sin syn på elevens skolgång. Vidare menar författarna att 

dessa två syften, tillsammans med den tidspress som oftast förekommer i samband med 

samtalet, rimligtvis bör få vissa konsekvenser för hur samtalet organiseras och struktureras 

(a.a.). Genom att undersöka utvecklingssamtalets struktur går det att se om deltagarna i 

utvecklingssamtal tillsammans skapar samtalet, d.v.s. om föräldrarna är medskapare av 

samtalet (Markström 2005). 

 Adelswärd m.fl. (1997) har i sin studie3 kommit fram till att inledningen har betydelse för 

hur kontakten mellan lärare och föräldrar fortskrider i utvecklingssamtal. Andersson (2003) 

                                                 
3 En analys av sextio utvecklingssamtal mellan lärare, föräldrar och elever. 
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uttrycker till och med att utvecklingssamtalets inledning är något av det viktigaste och menar 

att här skapas grunden till kontakten mellan lärare och föräldrar. Resultatet i Adelswärds m.fl. 

(1997) studie visar att inledningen innehåller sådant som kan benämnas som småprat, där alla 

är lika delaktiga, och Hofvendahl (2006) tillägger utifrån sin studie4 att det är ganska vanligt 

med skämt och skratt för att få ett avslappnat utvecklingssamtal. Enligt både Adelswärd m.fl. 

(1997) och Hofvendahl (2006) är det under denna del av samtalet som deltagarna känner av 

varandra och tillsammans försöker skapa en avslappnad atmosfär inför resten av samtalet. 

Markström (2005) har kommit fram till att det är förskollärare som inleder och dominerar 

samtalet, till skillnad från Adelswärd m.fl. (1997) som ovan visar att lärare och föräldrar är 

lika delaktiga. Det har i Markströms (2005) studie5 visat sig att inledningen kan ske på olika 

sätt. Vissa förskollärare inleder med en sammanfattning av hur de upplever barnet på 

förskolan. Ett annat sätt som framträtt är att förskolläraren ställer en direkt fråga till 

föräldrarna, exempelvis angående hur han/hon upplever barnet. Utvecklingssamtal kan även 

påbörjas genom en genomgång av en eventuell blankett som både föräldrar och förskollärare 

fyllt i, för att sedan göra en jämförelse av respektive uppfattningar. Denna blankett visar sig i 

studien ofta vara underlag för samtalets fortsatta gång där förskollärare och föräldrar 

diskuterar barnens vistelse på förskolan (a.a.). 

 Hur utvecklingssamtal avslutas har en betydande roll för den fortsatta kontakten mellan 

deltagarna. Det finns olika sätt att avsluta samtalen på och lärare bör alltid avsluta samtalet 

med något positivt då det är av vikt att elever och föräldrar går hem med en positiv bild av 

samtalet (Adelswärd m.fl. 1997). Elever och föräldrar ska under avslutningen ges en chans att 

lyfta egna frågor och genom det visar lärare att samtalets syfte har nått sitt slut (Hofvendahl 

2006). Liknande signaler på att samtalet har nått sitt slut har hittats i Markströms (2005) 

studie där förskollärare kan fråga om föräldrar har något mer att tillägga. Ellmin och 

Josefsson (1995) har liknande tankegångar men de tillägger även att utvecklingssamtal bör 

avslutas med en kort summering av samtalet, så att alla deltagare är överens om vad som 

framkommit.  

 Sammanfattningsvis går det, utifrån ovanstående beskrivningar, att förstå att lärares och 

föräldrars samverkan har genomgått en förändring från tidigare kvartssamtal till nuvarande 

utvecklingssamtal. Det framkommer att utvecklingssamtal i förskolan och skolan ska 

genomsyras av ett samspel mellan lärare, föräldrar och i skolans fall även elever, där alla 
                                                 
4 En analys av åttio utvecklingssamtal med fokus på tre kritiska punkter i samtalet:  hur de öppnas, hur man 
närmar sig ett problem och hur samtalen avslutas. 
5 En studie angående hur aktörerna i några förskolor skapar, upprätthåller och återskapar institutionen och en 
normal barndom samt vilka föreställningar aktörerna har om förskolan och barnen i skolan. 
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inblandade parter aktivt tillsammans diskuterar barnets situation och blickar framåt. I avsnittet 

har även utvecklingssamtalets struktur diskuterats och det visar sig att utvecklingssamtal på 

många sätt kan liknas vid ett institutionellt samtal.  Det framkommer att utvecklingssamtalets 

struktur kan säga någonting om huruvida deltagarna tillsammans skapar samtalet eller inte. 

Samtalets inledning är betydelsefull då det är här grunden för kontakten mellan lärare och 

föräldrar i utvecklingssamtalets fortsättning skapas.  

 

2.2 Förskolans och skolans möte med föräldrar i utvecklingssamtal 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av Betydelsen av lärares förhållningssätt i 

utvecklingssamtal, med utgångspunkt i kontakten mellan lärare och föräldrar. Sedan följer en 

redogörelse angående Lärares uppfattningar om föräldrars engagemang i utvecklingssamtal. 

Efter det kommer en beskrivning av Utvecklingssamtalets fallgropar, där det resoneras kring 

orsaker till eventuell ogynnsam kommunikation mellan lärare och föräldrar i 

utvecklingssamtal. Sedan behandlas Förhållanden som kan komplicera kontakten mellan 

lärare och föräldrar. Enligt vårt sätt att se är det sistnämnda avsnittet relevant eftersom de 

studier vi tagit del av visar att det finns en hel del som kan komplicera kontakten mellan lärare 

och föräldrar i utvecklingssamtal. Avslutningsvis kommer en beskrivning av Lars Eriksons 

(2004) fyra olika principer angående relationen mellan lärare och föräldrar, Relationen mellan 

lärare och föräldrar – fyra principer. Dessa principer kommer att användas i diskussionen 

som ett verktyg för att analysera respondenternas beskrivningar av kontakten med föräldrar i 

utvecklingssamtal. 

  

2.2.1 Betydelsen av lärares förhållningssätt i utvecklingssamtal 

Gunilla Johansson och Karin Wahlberg Orving (1993) har i sin studie6 kommit fram till att 

lärares förhållningssätt har stor betydelse för hur mötet med föräldrar artar sig. I detta 

sammanhang lyfter Andersson (2003) fram fyra viktiga begrepp som lärare bör vara medvetna 

om i möte med föräldrar. Det är viktigt att lyssna på föräldrar genom att visa ett äkta intresse 

och nyfikenhet inför det som sägs. Lärare kan behöva ta ett steg tillbaka för att kunna inta 

föräldrars perspektiv (a.a.). Att kunna ta ett steg tillbaka kan upplevas som svårt eftersom 

lärare ofta har många tankar att delge föräldrar och barn. Det gäller således att komma ihåg att 

strävan i utvecklingssamtal är att alla parter är jämbördiga och möts på lika villkor (Ellmin & 

                                                 
6 En studie angående elevers, lärares och föräldrars erfarenheter av samarbete mellan hem och skola. 
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Josefsson 1995). Visa respekt är ytterligare en aspekt att förhålla sig till i mötet med föräldrar. 

Det innebär bland annat att lärare utgår från att föräldrar vill sitt barn det bästa (Andersson 

2003). Inga Andersson (2004) uttrycker i detta sammanhang att respekt innebär att ”acceptera 

och försöka förstå den andra personens perspektiv, åsikter, känslor och upplevelser, trots att 

du själv ser det annorlunda” (s 55). Vidare innebär respekt att göra andra delaktiga vilket, 

enligt Andersson (2003), kräver stor trygghet och självkännedom. Bekräftning av föräldrar 

innebär att lärare styrker deras roll som föräldrar, detta genom att visa att de är experter på 

sina barn. Lärare bekräftar föräldrarna under samtalet, exempelvis genom att sammanfatta det 

som sagts, för att vara säker på att hon förstått föräldrarna rätt. Av vikt är även att ta föräldrars 

eventuella åsikter och förslag på allvar. Det sista begreppet, delaktighet, innebär att lärare gör 

föräldrar delaktiga genom att samarbete med dem samt att tillsammans hitta vägar och 

lösningar på eventuella problem (a.a.). 
 Lärare måste inför ett utvecklingssamtal skapa goda förutsättningar så att föräldrar känner 

sig välkomna och respekterade, vilket är en grund till en gynnsam kontakt mellan de båda 

parterna i samtalet. En förutsättning är att som lärare vara flexibel och erbjuda föräldrar flera 

olika alternativ av tider att träffas på. Det är viktigt dels för att föräldrar ska få en tid som 

passar dem, dels för att de ska känna att läraren anser det viktigt att få träffas och diskutera 

barnens skolsituation. En annan aspekt av tid är att som lärare ta sig ordentligt med tid till 

samtalet så att föräldrarna känner att läraren tar det på allvar (Andersson 2004). Liknande 

tankegångar hittas hos Ellmin och Josefsson (1995) som uttrycker att gott om tid är 

nödvändigt för att utvecklingssamtal ska bli meningsfullt och uppnå dess syfte. 

Fortsättningsvis framhåller de en intressant aspekt i sammanhanget då de menar att 

utvecklingssamtal i förskolan kan vara mer effektiva än i skolan eftersom de som deltar inte 

behöver använda en del av tiden till att skapa en personlig kontakt. De grundar sina 

antaganden i att förskollärare och föräldrar träffas dagligen vid hämtning och lämning, vilket 

medför många möten som leder till att de lär känna varandra. De dagliga kontakterna minskar 

drastiskt desto äldre barnen/eleverna blir och därför är det då extra viktigt att tid avsätts, så att 

lärare och föräldrar kan bygga upp en kontakt (Ellmin & Josefsson 1995).  

 Platsen där samtalet genomförs är något som lärare bör fundera över. Samtalet sker ofta i 

elevens klassrum, vilket kan leda till att föräldrar känner obehag som därmed kan bidra till 

försämrad kontakt mellan lärare och föräldrar (Andersson 2004). Lisbeth Flising, Gunilla 

Fredriksson och Kjell Lund (1996) uttrycker i detta sammanhang att föräldrar som har dåliga 

erfarenheter av sin skolgång, kan känna sig obekväma och få svårt att fungera som en vuxen i 
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relationen till läraren. Liknande tankegångar har visat sig i Oldbrings (2001) studie7 då 

föräldrar uttrycker att deras negativa erfarenheter påverkar samspelet med lärare i 

utvecklingssamtal om de måste sitta i en skolbänk. Ett antal lärare i studien har på grund av 

ovanstående problematik istället valt att erbjuda föräldrar utvecklingssamtal i barnets hem. 

Både de lärare och föräldrar som har erfarenheter av hembesök beskriver dessa som positiva, 

då kontakten mellan de båda parterna upplevdes som avslappnande (a.a.). Andra platser för 

utvecklingssamtal, som utgör en mer neutral miljö jämfört med klassrummet, är exempelvis 

bibliotek, personalrum och grupprum. Avgörandet för val av plats bör ha sin utgångspunkt i 

att föräldrar ska känna sig så trygga som möjligt i situationen (Flising m.fl. 1996). 

 I följande avsnitt behandlas lärares uppfattningar om föräldrars engagemang i 

utvecklingssamtal. 

 

2.2.2 Lärares uppfattningar om föräldrars engagemang i utvecklingssamtal 

Utifrån Gars (2002) och Oldbring (2001) går det att förstå att lärare har upplevt både 

engagerade föräldrar där samspelet i utvecklingssamtal fungerat bra, medan de andra gånger 

önskar att föräldrar varit mer engagerade. Kännetecken på ett utvecklingssamtal med 

engagerade föräldrar karaktäriseras, enligt de intervjuade i Gars (2002) och Oldbrings (2001) 

studier, av en kommunikation mellan lärare och föräldrar där alla är lika aktiva och 

respekterar varandra. En förskollärare i Gars (2002) studie uttrycker att vissa föräldrar, i 

utvecklingssamtal, mer eller mindre bara sitter av tiden. Med det menar förskolläraren att de 

berörda föräldrarna ser utvecklingssamtal som en plikt, något som måste göras (a.a.). Lärare 

kan ofta sakna samtalet och samspelet med föräldrar i utvecklingssamtal, då föräldrar sitter 

tysta. Lärare upplever i dessa situationer att de bara förväntas delge information om barnet. 

Det förekommer till och med att föräldrar tydligt visar att skolan är oviktig (Oldbring 2001). 

Till ovanstående problematik kan en förklaring hittas hos Andersson (2003), som beskriver att 

lärares förmåga att göra föräldrar delaktiga och ge dem bekräftelse är en grund för ett 

gynnsamt möte. Lärare i Oldbrings (2001) studie uppfattar även att det finns föräldrar som 

bävar inför samtalen och försöker undvika att komma. Vissa föräldrar kan avboka 

utvecklingssamtal flera gånger och aldrig dyka upp. I sådana situationer får lärare hitta andra 

tillfällen att prata med föräldrar, så som på morgonen vid lämning.  

 I nedanstående avsnitt diskuteras orsaker till eventuell ogynnsam kommunikation mellan 

lärare och föräldrar i utvecklingssamtal. 
                                                 
7 En studie angående hur lärare, föräldrar och elever upplever utvecklingssamtal. 
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2.2.3 Utvecklingssamtalets fallgropar 

Som ovan visat sig upplever vissa lärare kontakten med föräldrar i utvecklingssamtal som 

mindre bra. Ogynnsam kommunikation mellan lärare och föräldrar i utvecklingssamtal kan, 

enligt Ellmin och Josefsson (1995), bero på flera orsaker. Lärare kan exempelvis ge dubbla 

budskap och det kan upplevas som förvirrande för både elever och föräldrar. Andersson 

(2003) förklarar i detta sammanhang att dubbla budskap innebär att innebörden i det som 

sägs, hur det uttrycks, inte överensstämmer med innehållet. Ett exempel på dubbla budskap 

kan vara: ”Om man säger att man inte är arg och samtidigt biter ihop tänderna och rynkar 

pannan, så tar innebörden över innehållet (s 185). Andra orsaker till ogynnsam 

kommunikation kan, enligt Ellmin och Josefsson (1995), vara att informationen saknar 

tillförlitlighet, är dåligt utformad eller opedagogiskt presenterad. Det kan även vara så att 

föräldrar kan ha bristande engagemang, vara dåligt förberedda eller tänka på andra saker 

(a.a.). Ytterligare en orsak kan vara att lärare och föräldrar har olika bilder av barnet och att 

det kan leda till en kamp dem emellan om vems bild som är den sanna. Det kan i sin tur leda 

till att de lägger över skuld och ansvar på den andre (Andersson 2004).  

 Utifrån ovanstående problematik har Ellmin och Josefsson (1995) utformat tre intressanta 

fallgropar som kan uppkomma innan och under utvecklingssamtal, vilket kan medföra att 

samtal inte blir så givande för deltagarna som tanken var från början. Den första fallgropen de 

beskriver kallas för låsningar vilket kan vara personliga låsningar mellan lärare, föräldrar och 

elev, exempelvis dålig utvecklad kommunikation mellan parterna sedan tidigare. Låsningen 

kan även bero på att någon av parterna har dåliga erfarenheter av utvecklingssamtal som i sin 

tur kan leda till en negativ inställning till samtalet redan från början. Ytterligare en svårighet 

kallar Ellmin och Josefsson (1995) för otrygghet i samtalssituationen, exempelvis att samtalet 

bedrivs i en mindre trevlig miljö eller att flera föräldrar står på kö och väntar på att få 

genomföra sitt samtal. Otrygghet kan även innebära att någon/några deltagare inte är 

förberedd eller medveten om vad som ska hända. Den sista aspekten, angående fallgropar i 

samspelet mellan lärare och föräldrar, kan vara att de inblandade har olika förväntningar på 

samtalet. Det kan exempelvis leda till att någon av parterna lämnar samtalet missnöjd för att 

det inte gav vad som förväntades. Bristfällig information innan samtalets början kan vara en 

orsak till att deltagarna har olika förväntningar (a.a.). 

 I följande avsnitt presenteras förhållanden som kan komplicera kontakten mellan lärare och 

föräldrar i utvecklingssamtal. 
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2.2.4 Förhållanden som kan komplicera kontakten mellan lärare och föräldrar 

I de studier vi tagit del av framkommer att lärare, vid utvecklingssamtal, anser sig lägga stor 

vikt vid barns svårigheter, eller som Gars (2002) uttrycker; ”[…] barnens underprestationer, 

deras oförmåga att falla innanför de uppställda normerna […]” (s 72). Fortsättningsvis tolkar 

Gars (2002), utifrån förskollärarnas sätt att tala om utvecklingssamtal, att problem angående 

barn ofta är det som ger utvecklingssamtal dess innehåll och motivering (a.a.). 

 Samtal kan upplevas som svårt då de närvarande känner sig sårbara eller då självkänslan 

påverkas samt när viktiga frågor diskuteras med oviss utgång. En annan faktor som kan 

medföra att ett samtal upplevs som svårt är då deltagarna verkligen bryr sig om de människor 

de samtalar med och det som diskuteras (Stone, Patton & Heen 1999). Vad som upplevs som 

svårt att prata om mellan lärare och föräldrar i utvecklingssamtal kan, enligt Adelswärd m.fl. 

(1997), variera från lärare till lärare och från familj till familj. I författarnas studie 

framkommer det att lärare kan uppleva det svårt att tala om när en elev har bristande 

kunskaper och intresse i ett ämne. Andra svårigheter kan vara att eleven är okoncentrerad, 

saknar kamrater eller vantrivs i skolan (a.a.). Vissa förskollärare upplever det svårt att tala om 

barns utveckling, exempelvis den fysiska förmågan. Andra problem som kan upplevas svårt 

att prata med föräldrar om i utvecklingssamtal handlar om barns beteende som bland annat 

innefattar barnets sociala samspel (Gars 2002). En förskollärare i Gars (2002) studie uttrycker 

att det svåraste att tala om i mötet med föräldrar är när något inte står rätt till, något som kan 

härledas till hemförhållandet. Det blir ännu svårare i de fall då föräldrar inte förstår att det är 

ett problem, där förskollärarens uppgift blir att få dem att förstå (a.a.). 

 Det förekommer ofta att familjens privatliv dras in i utvecklingssamtal och det kan vissa 

föräldrar lätt uppfatta som kritik. Alla föräldrar vill vara bra föräldrar och vid samtal om deras 

barn kan de lätt få uppfattningen att deras föräldraskap kritiseras. Lärares uppgift är att 

försöka diskutera barns prestationer och relationer utan att såra föräldrarna (Adelswärd m.fl. 

1997). Förskollärare upplever att uppmärksammandet av problem är en del i deras 

yrkesuppdrag och något de gör för omsorg om barnen (Gars 2002). 

 Andersson (2003) har utifrån sin studie8 ställt sig följande frågor angående eventuell 

komplicerad föräldrakontakt: 

 
Hur ska man kunna informera utan att anklaga, utan att såra och utan att uppfattas som elak, 
men ändå så tydligt att föräldrarna förstår hur allvarligt problemet är och att man behöver deras 

                                                 
8 En studie angående lärares syn på lärarrollen och de svårigheter läraren kan uppleva i arbetet med elever och i 
samarbetet med elevens föräldrar. 
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stöd? Hur ska man få föräldrarna att inse att barnen har gjort fel utan att attackera dem 
(Andersson 2003, s 144)? 

 

När lärare ska presentera ett problem i utvecklingssamtal är det av vikt att reflektera över hur 

det ska ske. Lärare måste fundera över vilka frågor som behöver ställas för att få reda på om 

föräldrarna upplever problemsituationen på samma sätt (Ellmin & Josefsson 1995). 

Adelswärd m.fl. (1997) har kommit fram till att det finns två olika sätt som lärare presenterar 

ett problem på, ett direkt eller indirekt sätt. När läraren presenterar ett problem direkt påpekar 

han/hon öppet vad som utgör ett problem. Läraren har en tydlig adressat, elev och/eller 

föräldrar, och det som sägs är värderande. Fraser som används vid en direkt 

problempresentation är att eleven ”har svårt för”, ”jobbigt med” eller ”inte gillar” något. Det 

är vanligt att lärare presenterar problemet med omskrivningar och nedtoningar, som ”lite”, 

”ibland” eller ”kanske”. Vid en indirekt problempresentation däremot låter lärare problemet 

vara underförstått genom att göra neutrala beskrivningar, generalisera eller behandla problem 

som om de inte längre vore aktuella. Exempel på en indirekt problempresentation är att tala 

om ”dem” istället för den enskilda personen eller att använda det opersonliga ”man” istället 

för ”du” eller ”han/hon”, detta för att mildra elevens inblandning och personliga ansvar (a.a.). 

Hofvendahl (2006) uttrycker i detta sammanhang att när ett problem inte kommer som en 

nyhet verkar det vara lättare för läraren att introducera som samtalsämne, exempelvis något 

som berörts i tidigare samtal och som alla parter är medvetna om. Vidare bör lärare vara 

medvetna om de risker som finns i en samtalssituation, det finns fällor när det gäller hur lärare 

formulerar sig. En varför-fråga bör undvikas då det kan ge skuldkänslor och ordet ”är” bör 

inte användas då risken med att tala om hur saker och ting är, försvårar möjligheten att 

tillsammans hitta en lösning (a.a.). För att hitta en lösning på problemet gäller det för alla 

parter i utvecklingssamtal att gemensamt analysera problemet, för att sedan diskutera olika 

alternativ för att nå målet (Ellmin & Josefsson 1995). 

 I avsnittet nedan presenteras fyra olika principer angående kontakten mellan lärare och 

föräldrar. 

 

2.2.5 Relationen mellan lärare och föräldrar – fyra principer 

Erikson (2004) visar i sin avhandling9 att relationen mellan lärare och föräldrar kan relateras 

till fyra olika principer; brukarinflytande-, valfrihets-, partnerskaps-, och 

isärhållandetsprincipen. De vanligaste av de fyra principerna i relationen mellan föräldrar och 
                                                 
9 En avhandling som problematiserar relationen mellan föräldrar och skola. 
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skola är idag, enligt Eriksson (2004), partnerskapsprincipen och isärhållandets princip, vilket 

medför att de får en mer utförlig beskrivning. Brukarinflytandeprincipen är en idé om 

deltagardemokrati där föräldrar kan väljas som representanter till olika styrelseformer för en 

enskild skola eller skolenhet. Valfrihetsprincipen handlar om föräldrars rätt att bestämma 

över sitt barns utbildning och möjligheten till att välja skola. Partnerskapsprincipen 

förespråkar ett nära samarbete mellan skola och hem, då skolan vill ha föräldrar som är 

involverade i sina barns skolsituation. Idén har sitt ursprung i att lärare och föräldrar 

tillsammans ska samarbeta och skapa en gemensam syn på barnet, för att barnet ska få en 

gynnsam skolsituation. Liknande tankar kan hittas hos Annette Lareau (2000) som anser att 

skolan är ett komplement till hemmet och att föräldrar därför bör vara delaktiga i barnets 

skolgång. Således menar hon att lärarna i hennes studie10 visar att de vill samarbeta med 

föräldrar men oftast bara på sina villkor. Fortsättningsvis påpekar hon att föräldrar som inte är 

engagerade i sitt barns skolgång inte behöver tycka att skolan är oviktig, vilket är något som 

lärare behöver vara medvetna om (a.a.). Isärhållandets princip uppmärksammar ett tydligt 

avstånd mellan skola och hem då skillnader och olikheter i deras roll ses som naturliga inslag. 

Det innebär att lärare förväntas utbilda barnen medan föräldrar har hand om uppfostran. 

Principen kan även förklaras med att lärare ser barnen som en grupp medan föräldrar enbart 

ser till sitt eget barn (Erikson 2004). Här kan en parallell dras till Lareaus (2000) studie som 

visar att vissa föräldrar lämnar över ansvaret helt och hållet till läraren. En nackdel med detta 

synsätt är att lärare och föräldrar har var sin syn på barnet, vilket bidrar till att ingen av dem 

får en fullständig bild av eleven (a.a.). 

 Som ovan nämnts menar Erikson (2004) att partnerskapsprincipen och isärhållandets 

princip är de vanligaste bland de fyra principerna. En tydlig koppling visar sig här mellan 

Eriksons partnerskapsprincip och Lpfö 98 och Lpo 94 då principen framkommer i 

styrdokumenten genom påpekande av gott samarbete med föräldrar. 

 Sammanfattningsvis kan sägas att genom denna presentation av tidigare forskning 

angående förskolans och skolans möte med föräldrar i utvecklingssamtal, går det att förstå att 

lärares förhållningssätt har en betydande roll angående hur kontakten mellan lärare och 

föräldrar gestaltar sig i utvecklingssamtal. För att skapa en gynnsam kontakt visar det sig att 

lyssnande, visande av respekt, bekräftelse och förmåga att göra föräldrar delaktiga är viktiga 

begrepp för lärare att förhålla sig till i mötet med föräldrar. Det framgår att lärare anser att ett 

gynnsamt utvecklingssamtal karaktäriseras av att föräldrar är delaktiga i samtalet, att ett 

                                                 
10 En studie angående lärares, föräldrars och elevers syn på relationen hem och skola.  
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samspel dem emellan utspelar sig. Det finns, enligt den forskning som studerats, vissa 

förhållanden som kan komplicera kontakten mellan lärare och föräldrar i utvecklingssamtal, 

vilket har visat sig kan bero på flera olika saker. Gemensamt är att läraren i sådana situationer 

behöver fundera över hur det eventuella problemet ska presenteras. Avslutningsvis går det att 

förstå att relationen mellan lärare och föräldrar kan förstås utifrån olika principer men det är 

således två av dem, partnerskapsprincipen och isärhållandets princip, som dominerar i dagens 

skola. 

 Med denna bakgrund om utvecklingssamtal i förskolan och skolan samt lärares möte med 

föräldrar i utvecklingssamtal presenteras i följande kapitel studiens Metod.  
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3 Metod 
I detta kapitel sker en redogörelse angående studiens tillvägagångssätt utifrån dess syfte och 

forskningsfråga, hur beskriver lärare i förskolan och skolan kontakten med föräldrar i 

utvecklingssamtal? Inledningsvis sker en beskrivning av Val av undersökningsmetod. Här ges 

en motivering till det val vi gjort samt hur undersökningen genomförts. Urval, Etiska 

principer, Undersökningens genomförande, Bearbetning och analys av data samt Reliabilitet 

och validitet är även områden som berörs under kapitel 3.  

 Idar Magne Holme och Bernt Solvang Krohn (1997) menar att metod är ett redskap för att 

lösa problem och möjliggöra ny kunskap, ett verktyg för att inhämta den information som 

krävs för att uppnå undersökningens syfte. Vidare uttrycker de att en genomarbetad metod är 

ett måste för att forskning ska kunna utföras på ett korrekt och seriöst sätt. I likhet med Holme 

och Solvang (1997) anser Jan Trost (2005) att studiens syfte bör ligga till grund för vilken 

metod som kommer att användas, alla metoder är inte lika hållbara utifrån det som ska 

studeras. Därmed är det av stor vikt att väl tänka igenom sitt val av metod.  

 

3.1 Val av undersökningsmetod 

Det finns två metodologiska tillvägagångssätt som används då en vetenskaplig undersökning 

genomförs, kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder (Holme & Solvang 1997). Den 

kvantitativa metoden bör användas då forskaren är intresserad av frågor som berör var, hur 

ofta, hur vanligt eller vilka skillnader som förekommer (Trost 2005). Holme och Solvang 

(1997) stöder ovanstående beskrivning och menar vidare att en kvantitativ metod ofta används 

då stora populationer vill undersökas och de uttrycker även att forskaren bör stå på avstånd 

och observera för att inte bli en del av det som studeras (a.a.). En kvalitativ forskningsmetod 

är däremot att föredra om forskaren vill förstå och beskriva människors tankar och 

upplevelser (Holme & Solvang 1997, Trost 2005). Utgångspunkten i en kvalitativ studie är att 

förstå den intervjuade, respondenten, utifrån hans eller hennes personliga perspektiv. 

Informationen i en kvalitativ studie är följaktligen en beskrivning av forskarens tolkning och 

analys av respondenternas uppfattningar angående ett visst fenomen (Holme & Solvang 

1997). 

 Då vi är intresserade av att undersöka hur lärare beskriver kontakten med föräldrar i 

utvecklingssamtal, anser vi att en kvalitativ forskningsmetod är en metod som gynnar vår 

forskningsfråga. Vårt val av forskningsmetod grundar sig i Holmes och Solvangs (1997) och 

Trosts (2005) ovanstående beskrivning av att den kvalitativa metoden är att föredra då 
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forskaren vill förstå och beskriva människors tankar och upplevelser. Enligt Trost (2005) 

finns det en mängd olika sätt att bedriva forskning på som enkät, observation, intervju m.m. 

Vi har inspirerats av Steinar Kvales (1997) kvalitativa forskningsintervju som 

datainsamlingsmetod. 

 

3.1.1 Kvalitativ intervju som metod 

En kvalitativ forskningsintervju kan liknas vid ett samtal mellan personer som talar om ett 

ämne som är intressant för dem båda, intervjun är så kallad ämnesorienterad. Det som skiljer 

forskningsintervjun från ett vardagligt samtal är att intervjun är ett professionellt samtal som 

har ett förbestämt tema och ämne vilket samtalet fokuseras kring, som sedan kommer att 

analyseras av forskaren. Forskaren vill i en kvalitativ forskningsintervju få en så specifik 

beskrivning som möjligt av en händelse, upplevelse eller handling (Kvale 1997). 

 Kvale (1997) menar att den kvalitativa intervjun utgår från att försöka samla in så rika och 

objektiva beskrivningar som möjligt av respondentens erfarenheter. Han uttrycker att den som 

blir intervjuad så exakt som möjligt ska beskriva handlingar, upplevelser och känslor. Även 

Bengt Starrin och Barbro Renck (1996) visar på vikten av att få giltig information från den 

intervjuade, forskaren förväntar sig en uppriktighet i respondentens berättelser. Samtidigt 

uttrycker de: 

 
Vi kan inte utgå ifrån att det som intervjupersonen säger under själva intervjun enbart är svar 
på de frågor som vi som intervjuare ställer. Istället är det en rad förhållanden som spelar in. På 
ett sätt är intervjuaren en del i dessa förhållanden. Intervjuaren är medskapare till intervjuns 
resultat (Starrin & Renck 1996, s 59-60). 

 

Författarna menar följaktligen att intervjuaren inte kan ställa sig utanför resultatet, utan 

intervjuns resultat är ett resultat av samspelet mellan intervjuare och respondent. Kvale (1997) 

uttrycker i detta sammanhang att: 

 
Den kvalitativa intervjun försöker samla in så rika och förutsättningslösa beskrivningar som 
möjligt av relevanta teman i den intervjuades livsvärld […] En förutsättningsmedveten 
intervjuare är således kritisk medveten om sina egna förutsättningar (Kvale 1997, s 37).  

 

Med det menas att intervjuaren bör vara nyfiken och öppen för vad som sägs men samtidigt 

kritisk mot sina egna antaganden och tolkningar under intervjun (Kvale 1997). 
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 Efter en redogörelse av den metod studien tar sin utgång i, kommer i nästa avsnitt en 

beskrivning av hur urvalet av lärare i förskolan och skolan skett. 

 

3.2 Urval 

Då kvalitativa undersökningar genomförs är det slumpmässiga urvalet inte av lika stor vikt 

som vid en kvantitativ undersökning. Istället kan urvalet göras utifrån medvetna kriterier som 

forskaren har, det kan exempelvis innebära att forskaren söker ”extrema fall” som skiljer sig 

från generella uppfattningar. Dessa val sker utifrån förförståelsen och de förutfattade 

meningar forskaren har vid projektets början (Holme & Solvang 1997). Antalet 

intervjupersoner beror på undersökningens syfte och tidsåtgång. Forskaren ska intervjua så 

många som behövs för att uppnå studiens syfte, utan att det sker på arbetets bekostnad. Med 

det menas att andra delar i arbetet, såsom förberedelser och analys av intervjuerna, kan blir 

mindre genomarbetade om forskaren tar på sig för många intervjuer (Kvale 1997). 

 Med ovanstående beskrivningar i åtanke har vi har valt att genomföra fyra intervjuer med 

lärare i förskolan och fyra intervjuer med lärare i skolan. Vi har valt att intervjua lärare som 

inte är verksamma inom samma förskola/skola, detta för att försöka undvika att lärarna kan 

vara speglade av samma synsätt. Starrin och Renck (1996) uttrycker i detta sammanhang att 

det är forskarens uppgift att själv skapa de förutsättningar som behövs för att få en variation i 

respondenternas uppfattningar om ett visst fenomen. 

 Majoriteten i gruppen av respondenter i denna studie är lärare vi aldrig träffat men det 

finns även personer vi kommit i kontakt med tidigare, det vill säga personer som är bekanta 

för oss. 

 Innan ett intervjuarbete startar är Kvale (1997) och Trost (2005) överens om vikten av att 

gå igenom etiska aspekter av studien, vilket kommer att förklaras i kommande avsnitt. 

 

3.3 Etiska principer 

Vi kommer i studien utgå från Vetenskapsrådets (2003) principer för humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning som innehåller fyra etiska principer som bör följas då 

forskning sker. Dessa principer innefattar informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekrav. Kortfattat innebär informationskrav att forskaren måste informera responden 

om studiens syfte och sin uppgift i projektet. Den som deltar måste även få veta att det är 

frivilligt att delta. I detta sammanhang uttrycker Kvale (1997) att respondenten ska få generell 
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information om studien och intervjuns innehåll. Innan studien påbörjas menar 

Vetenskapsrådet (2003) att forskaren måste få deltagarens samtycke. Den som deltar i 

undersökningen har rätt att bestämma tidsramarna, rätt att avbryta undersökningen när hon 

själv vill samt rätten att välja att inte besvara frågor som hon tycker är för känsliga att 

besvara. Vidare menar Vetenskapsrådet (2003) att konfidentialitetskrav innebär att forskaren 

måste informera respondenten om sin tystnadsplikt. Det innefattar även att det inte får 

förekomma information som kan röja deltagarens identitet. Skulle det ändå finnas information 

som kan identifieras och som kommer publiceras, måste respondenten ge sitt samtycke. 

Nyttjandekrav innebär att den information som forskaren får fram under studien, endast får 

användas i den studie den är avsedd att användas i (a.a.).  

 Vårt sätt att hantera de etiska principerna i studien kommer vi att redogöra för i 

nedanstående avsnitt, Undersökningens genomförande, eftersom det enligt vårt sätt att se är 

en del i genomförandet. 

 

3.4 Undersökningens genomförande 

För att göra avsnittet mer överskådligt har vi valt att dela upp undersökningens genomförande 

i tre delar; Kontaktande av intervjupersoner, Utformning av intervjuguide samt 

Genomförande av intervju. 

 

3.4.1 Kontaktande av intervjupersoner 

Vi valde att kontakta majoriteten av respondenterna via telefon, endast en person kontaktades 

personligen på hennes arbetsplats på grund av annat ärende vid förskolan. Trost (2005) 

belyser att det kan vara bra att skicka ut brev som första kontakt med tänkbara respondenter, 

det för att förbereda personen för eventuell telefonkontakt eller annan kontakt. Vi har valt att 

inte följa hans rekommendation då vi ansåg att tiden för denna studie är begränsad och att 

telefonkontakt därmed var det bästa sättet. Vid telefonkontakten/personliga kontakten 

berättade vi för respondenterna om syftet med studien och frågade om de hade möjlighet att 

ställa upp på en intervju. Alla åtta lärare vi kontaktade tackade ja. I enighet med ovanstående 

etiska principer talade vi om att ingen information gällande ort, förskola/skola eller något 

annat som kan röja den intervjuades identitet kommer att framgå. Vi talade även om att vi 

hade önskemål att få spela in intervjun på band och lät respondenterna uttrycka sin åsikt 

angående det, alla respondenter gav sitt medgivande. Utifrån Trost (2005) och Kvales (1997) 
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rekommendation gav vi respondenterna stor frihet att själva bestämma tid och plats för 

intervjuerna, vilket medförde att de valde att genomföra intervjuerna på sina arbetsplatser.   

 

3.4.2 Utformning av intervjuguide 

Fokusering är ett begrepp som, enligt Kvale (1997), återkommer då kvalitativ intervju 

diskuteras. En kvalitativ forskningsintervju är inte strängt strukturerad med slutna frågor men 

inte heller helt utan styrning, den är istället fokuserad på vissa teman utifrån den intervjuades 

erfarenheter. Med utgångspunkt från vårt syfte och forskningsfråga samt Kvales (1997) 

halvstrukturerade kvalitativa forskningsintervju, har vi arbetat fram tre ämnen som 

respondenterna får tala utifrån. Kvale (1997) uttrycker att en intervjuguide med en översikt 

över de ämnen som forskaren vill få kunskap om samt förslag till frågor, kan vara bra att 

använda som underlag vid en kvalitativ intervju. Vi har, utöver valda ämnen, formulerat ett 

antal underfrågor som ska vägleda oss för att besvara syfte och forskningsfråga i studien om 

respondenterna inte själva berör området. Nedan kommer vi att redogöra för och resonera 

kring de samtalsämnen som har formulerats utifrån studiens syfte och forskningsfråga. Vi har 

valt att inte presentera underfrågorna i detta avsnitt då de, enligt vårt sätt att se, endast är ett 

komplement till samtalsämnena. Istället kommer det under samtalsämnena framföras vad vi 

önskar att lärarna, utöver deras övergripande beskrivningar utifrån samtalsämnet, ska delge 

oss. På så sätt går det att förstå vad samtalsämnena har för underfrågor. Samtalsämnen finns 

tillsammans med tillhörande underfrågor listade i intervjuguiden (bilaga 1). 

 Då syftet med studien är att undersöka lärares beskrivningar av kontakten med föräldrar i 

utvecklingssamtal anser vi att det inledningsvis kan vara relevant att undersöka hur lärarna 

upplever kontakten generellt sett, inte bara i utvecklingssamtal. Enligt vårt sätt att se kan det 

bli problematiskt att analysera respondenternas beskrivningar av kontakten i 

utvecklingssamtal utan att ha den generella uppfattningen att jämföra med. Med utgångspunkt 

i ovanstående resonemang har första samtalsämnet formulerats; Beskriv kontakten mellan 

förskolan/skolan och föräldrar generellt sett, inte bara i utvecklingssamtal. Respondenterna 

får berätta om i vilka situationer eller sammanhang eventuell kontakt mellan dem och 

föräldrar sker, vem som tar initiativ till kontakten och vad de samtalar om. Det andra ämnet 

lärarna får tala utifrån; Berätta hur du arbetar med utvecklingssamtal tänker vi oss kan belysa 

utvecklingssamtalets innehåll och struktur. Respondenterna får berätta hur de förbereder, 

genomför och följer upp utvecklingssamtal samt om föräldrar har någon roll i nämnda 

moment. Vi anser att samtalsämnet är relevant för att få en inblick i om lärarna gör föräldrar 
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delaktiga i utvecklingssamtal, vilket enligt vårt sätt att se kan ha betydelse för hur kontakten 

mellan lärare och föräldrar gestaltar sig i samtalet. Det tredje och sista ämnet; Beskriv dina 

erfarenheter av kontakten med föräldrar i utvecklingssamtal upplever vi som mest centralt för 

att svara på vårt syfte och forskningsfråga. Här hoppas vi få en inblick i hur respondenterna 

beskriver och resonerar kring föräldrakontakt i utvecklingssamtal utifrån sina egna 

erfarenheter. Lärarnas uppfattning och föräldrars framtoning i utvecklingssamtal, om det finns 

något som kan komplicera kontakten mellan lärare och föräldrar, om det finns något som kan 

vara problematiskt att tala om, gynnsamma och mindre gynnsamma utvecklingssamtal är 

områden vi önskar få svar på under det sista samtalsämnet. 

 För att ta reda på om ämnena och underfrågorna är begripliga och bra strukturerade har vi 

utifrån Kvales (1997) rekommendation gjort var sin testintervju, en så kallad pilotintervju. 

Syften med pilotintervjuerna var även att träna oss i rollen som intervjuare. Vi kom genom 

dessa intervjuer fram till att våra ämnen och underfrågor var begripliga för respondenterna 

och bra strukturerade. I pilotintervjuerna blev vi medvetna om svårigheten att inte träda fram 

och diskutera våra egna tankar med respondenterna, vilket medförde att vi i kommande 

intervjuer använde oss av denna lärdom. 

 

3.4.3. Genomförande av intervju  

Med tanke på de fyra ovannämnda etiska principerna genomfördes intervjuerna på 

respondenternas arbetsplatser, enligt deras önskemål. Innan intervjuerna inleddes berättade vi 

återigen om intervjuns syfte samt bekräftade respondenternas anonymitet, vilket Kvale (1997) 

rekommenderar.  

 Vi valde att inte genomföra intervjuerna tillsammans, då Trost (1997) varnar för att två 

intervjuare kan få den ensamma respondenten att uppleva underläge. Med anledning av bland 

annat ovannämnda situation önskade vi använda bandspelare för att dokumentera samtalet, 

vilket alla intervjuade i förväg godkänt. Registrering av intervjuer med bandspelare är idag, 

enligt Kvale (1997), det vanligaste sättet att registrera en intervju och medför främst fördelar. 

Intervjuaren kan koncentrera sig på samtalet utan att vara upptagen med att anteckna det som 

sägs. En annan fördel är att allt som sägs, så som tonfall och pauser m.m., finns tillängligt för 

bearbetning efter intervjun. En nackdel med bandspelare som registrering är således att 

forskaren missar den visuella delen av intervjun, exempelvis kroppsspråk (a.a.) Starrin och 

Renck (1996) uttrycker att intervjuaren då även kan använda sig av anteckningar. Vi hade 
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som avsikt att anteckna visuella uttryck, exempelvis kroppsspråk men vi fann inga visuella 

uttryck i intervjuerna som enligt vårt sätt att se var relevanta för studien. 

 I detta avsnitt har en redogörelse angående studiens dataunderlag skett. I nästa avsnitt 

kommer en beskrivning av hur empirin har behandlats.  

 

3.5 Bearbetning och analys av data 

Då vi genomförde intervjuerna var och en för sig föll det sig naturligt att efteråt delge 

varandra den information som framkommit. Vi var även noga med att så fort som möjligt 

efter intervjutillfällena transkribera intervjuerna, detta för att ha dem färska i minnet. 

Transkribering av intervju innebär, enligt Kvale (1997), en förändring från talspråk till 

skriftspråk. Vidare menar han att då det i samma studie är fler än en person som skriver ut de 

olika intervjuerna bör samma form för utskrifterna användas, det kan annars bli svårt att 

jämföra och analysera dem. Vi har därför vid transkriberingen valt att ordagrant återge det 

som sagts. För att transkriberingen i så hög utsträckning som möjligt ska efterlikna det 

verkliga samtalet valde vi att ta med och kursivera längre pauser, skratt o.s.v. Ord som på 

olika sätt betonades av våra respondenter kursiverades likaså. Utifrån Kvale (1997) har vi 

således förstått och blivit medvetna om att vår tolkning finns med i omvandlingen från tal till 

skrift. 

 Som analysmetod har vi inspirerats av Kvales (1997) meningskoncentrering då den, enligt 

vårt sätt att se, är relativt lätt att använda och på så sätt passar oss som inte är vana att 

analysera data. Meningskoncentrering innebär att respondenternas berättelser sammanfattas i 

kortare och mer koncentrerade meningar, där det mest betydelsefulla i intervjun skrivs ned 

(a.a.). Vi läste noga igenom alla intervjuer ett antal gånger tillsammans, för att därefter enskilt 

sammanfatta det mest väsentliga som framkommit utifrån studiens syfte och forskningsfråga. 

Efter det sammanställde vi den kortfattade texten för att upptäcka likheter, skillnader och 

mångfald. Utifrån detta skapade vi sedan rubriker där vi redovisar vårt resultat. 

 I följande avsnitt sker en beskrivning av reliabilitetens och validitetens betydelse för 

studien. 

 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Då vetenskapliga studier skrivs är det viktigt att vara medveten om reliabilitetens och 

validitetens betydelse. Vetenskapliga studier måste ha såväl hög reliabilitet som hög validitet.  
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 Reliabilitet kan på ett enkelt sätt förklaras som pålitlighet och tillförlitlighet, vilket innebär 

att resultatet inte är slumpmässigt (Judith Bell 2000). Utifrån Kvale (1997) kan vi förstå att 

denna studies pålitlighet följaktligen är beroende av om det svar vi får från respondenterna är 

sanningsenliga samt att informationen inte har feltolkats av oss. Kvale (1997) påvisar vissa 

svårigheter i att få en hög reliabilitet då en kvalitativ undersökning genomförs. Han syftar på 

att ledande frågor påverkar arbetets reliabilitet samt att det är svårt att göra en rättvis utskrift 

av intervjuerna, samma inspelade intervju kan transkriberas på olika sätt beroende på vem 

som gör tolkningen (a.a.) Vi har försökt att undvika ovanstående problematik, och därigenom 

stärka reliabiliteten, genom att använda öppna ämnen och underfrågor i intervjuerna samt att 

vi har genomfört pilotintervju för att kontrollera tydligheten i intervjuämnena och 

underfrågorna. Vid analys av intervjuerna har vi deltagit båda två samt återkontaktat 

respondenterna då det funnits oklarheter, detta för att undvika eventuella missuppfattningar. 

 Validitet betyder giltighet eller relevans. Med det menas att forskaren mäter eller beskriver 

det som avses mätas eller beskrivas utifrån studiens syfte (Bell 2000). Vi har i denna studie 

försökt uppnå en god validitet genom vårt urval av respondenter och val av intervjumetod, 

vilket ovan beskrivits. Vi har även under hela arbetets gång, från skapande av samtalsämnen 

och underfrågor till analys och diskussion, haft vår forskningsfråga väl fokuserad så att vi 

alltid utgått från den. På så sätt undersöker vi det vi verkligen vill undersöka och därigenom 

får studien, enligt vårt sätt att se, stärkt validitet. 

 Kapitlet angående studiens tillvägagångssätt avslutas härmed och nedan följer en 

presentation av vad som framkommit under intervjuerna. 
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4 Resultatredovisning 

Vi har intervjuat fyra lärare i förskolan och fyra lärare i skolan där de fått beskriva sina 

erfarenheter av kontakten med föräldrar i utvecklingssamtal. Efter en analys av de åtta 

intervjuerna har vi, under detta kapitel, sammanställt det som framkommit under intervjuerna. 

Utifrån vår intervjuguide och de beskrivningar vi erhållit, har vi delat upp svaren i sex teman; 

Miljö, Utvecklingssamtalets inledning, Att göra föräldrar delaktiga, Uppfattning om 

föräldrars engagemang, Gynnsamma kännetecken samt Förhållanden som kan komplicera 

kontakten. De tre första rubrikerna visar på förhållanden som kan ha en inverkan på hur 

kontakten mellan lärare och föräldrar i utvecklingssamtal gestaltar sig. De resterande tre 

rubrikerna redogör för lärares beskrivningar angående kontakten med föräldrar i 

utvecklingssamtal. Under varje tema sammanställer vi respondenternas beskrivningar där vi 

framför likheter och skillnader. För att förstärka resultatet kommer vi att använda oss av citat, 

som antingen är utmärkande eller representativa för vad de flesta respondenter anser. Det 

kommer inte att framgå vem av respondenterna som har sagt vad och det ges heller ingen 

beskrivning av vilka de intervjuade är. Vi har valt att göra på detta sätt eftersom vi vill påvisa 

skillnader, likheter, mångfald och variation i respondenternas berättelser, det är inte tänkt att 

läsaren ska kunna följa en respondents tankegångar genom hela resultatet. Det vi således 

kommer att skilja på är lärare i förskolan och lärare i skolan, i de sammanhang vi anser att det 

kan vara relevant för en eventuell jämförelse. Varje tema avslutas med en sammanfattning av 

det som framkommit. 

 

4.1 Miljö 

Majoriteten av lärarna tror att val av plats vid genomförande av utvecklingssamtal har 

betydelse för hur kontakten mellan dem och föräldrar blir. Samtliga av de intervjuade 

genomför sina utvecklingssamtal i förskolans respektive skolans lokaler. Var inom byggnaden 

samtalen sker skiljer sig således åt, majoriteten av respondenterna uttrycker att de föredrar att 

träffas i grupprum eller liknande. En vanlig förklaring kan härledas till en av respondenterna 

som poängterar ostördhet vid samtalet: 
 

Framförallt ska det ju inte vara några barn runt omkring och inte något som stör. Det tror jag 
har stor betydelse. Föräldrarna ska känna att vi tar utvecklingssamtalet på allvar och att det är 
något viktigt vi pratar om. 

 

 26



En annan förklaring till val av grupprum är att föräldrar ska slippa eventuellt underläge 

gentemot läraren, vilket en respondent anser kan uppstå om utvecklingssamtal genomförs i 

klassrum. Hon syftar då främst till den maktsituation som kan uppstå om föräldrar har dåliga 

erfarenheter av sin egen skolgång och på så sätt kanske intar en elevposition. Läraren 

uttrycker vidare att grupprum därför är ett bättre alternativ för att få en avslappnad situation, 

för att kontakten dem emellan ska bli så jämlik som möjligt. Vissa respondenter poängterar 

även att det är av vikt att fundera över placeringen runt bordet, även det för att undvika en 

eventuell maktsituation. Det ska inte kännas som ett förhör där läraren sitter vid en sida av 

bordet och föräldrarna vid den andra, utan en soffa eller ett mindre bord är att föredra. Vissa 

lärare i skolan väljer, till skillnad från majoriteten av respondenterna, att genomföra 

utvecklingssamtalen i klassrummet. De har valt klassrummet för att de anser att det är smidigt 

då barnens material finns lättillgängligt. En lärare uttrycker att hon har provat att använda ett 

annat rum för samtalet, då det enligt henne kunde vara mer trivsamt och avkopplande. Hon 

märkte således att det uppkom situationer då hon saknade ett visst material och efter det har 

hon genomfört utvecklingssamtal i klassrummet.  

 Det framkommer i intervjuerna att respondenterna inte inbjuder föräldrar till att vara med 

och välja plats för utvecklingssamtal. På frågan om föräldrar är med och bestämmer plats för 

samtalet säger en respondent: 

 
Nej inte att vi har frågat om de tycker det är bra att sitta där. Det är vi som säger att vi ska sitta 
där (skrattar).  

 

Det framgår av några av respondenterna att föräldrar inte brukar ha några invändningar 

angående var utvecklingssamtalet genomförs. 

 Sammanfattningsvis kan sägas att majoriteten av respondenterna tror att den plats som 

utvecklingssamtal genomförs på har betydelse för hur kontakten mellan dem och föräldrar 

gestaltar sig. De flesta beskriver att de genomför utvecklingssamtal i ett mindre, ostört rum 

för att komma från ett eventuellt överläge gentemot föräldrar. De lärare som genomför 

utvecklingssamtal i klassrummet gör det av praktiska skäl, där de har allt tillgängligt. Det är 

ingen av respondenterna som inbjuder föräldrar till att vara med och välja plats för 

utvecklingssamtal. 
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4.2 Utvecklingssamtalets inledning 

Samtliga lärare är överens om att utvecklingssamtalets inledning har betydelse för den 

fortsatta kontakten med föräldrar i samtalet. Majoriteten framhåller vikten av att inledningsvis 

skapa en situation där både de och föräldrar känner sig avslappnade och trygga. Det är en 

förutsättning för att samspelet mellan lärare och föräldrar i utvecklingssamtal ska bli 

gynnsamt. 

  
Det är viktigt att skapa en positiv känsla och att föräldrarna känner att deras barn är trygga hos 
oss och att föräldrarna känner att de också är trygga med oss, det är jätteviktigt.  

 

En annan respondent uttrycker i sammanhanget: 

 
Det är bra att börja med något som är lite lättsamt sådär, att vi skapar en bra kontakt inför det 
fortsatta samtalet.   

 

Skapande av förtroende i utvecklingssamtalets inledning framkommer som en annan viktig 

del i kontakten med föräldrar. Samtidigt uttrycker en av lärarna i förskolan att hon anser att 

förskolan har en fördel i förhållande till skolan, då de dagligen träffar föräldrar och på så sätt 

många gånger redan innan utvecklingssamtal byggt upp ett förtroende. Lärarens beskrivning 

av att förskolan har en tätare kontakt med föräldrar jämfört med skolan, bekräftas av flertalet 

lärare i skolan. De nämner inte daglig kontakt utan istället uttrycker de att kontakten som sker, 

sker via telefon eller annat sätt då det är något särskilt som behöver meddelas. 

 De tillvägagångssätt som används i inledningen, för att skapa ovanstående gynnsamma 

situationer, varierar inte särskilt bland respondenterna. Gemensamt för beskrivningarna är det 

vardagliga samtalet. 

 
Inledningen är lite spontan och man pratar runt några minuter, lite allmänt. Ofta har man ju en 
anknytning, man har ju jobbat några år så man känner igen föräldrarna. Så man knyter an till 
någonting som man pratade om sist. 

 

Utöver det vardagliga samtalet beskriver samtliga lärare i förskolan att de inledningsvis även 

går igenom barnens portfolio tillsammans med föräldrarna för att skapa en god stämning. En 

av lärarna i förskolan berättar dessutom att hon, innan utvecklingssamtal, genomför intervjuer 

med barnen som hon sedan läser upp för föräldrarna. Det gör hon för att lätta upp stämningen 

och skapa en avslappnad miljö. 

 Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga lärare anser att utvecklingssamtalets inledning 

har betydelse för den fortsatta kontakten med föräldrarna i samtalet. Det framkommer att 
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inledningen är viktig därför att det är där lärare och föräldrar bygger upp en trygghet. En av 

lärarna i förskolan uttrycker i detta sammanhang att förskolan har en fördel i förhållande till 

skolan, då de dagligen träffar föräldrar och på så sätt har byggt upp ett förtroende redan innan 

utvecklingssamtal. 

 

4.3 Att göra föräldrar delaktiga 

Samtliga intervjuade skickar ut information om utvecklingssamtal tillsammans med några 

frågor angående barnets förskole-/skolvistelse, som föräldrar får fundera över inför 

utvecklingssamtal. Frågorna används ofta som samtalsunderlag och som ett sätt att försöka få 

föräldrar aktiva under samtalet. Flertalet respondenter beskriver att de tillsammans med 

föräldrar, under utvecklingssamtal, sätter upp mål angående barnet. Det är mål som både 

föräldrar och lärare sedan kan hjälpas åt att, tillsammans med barnet, uppfylla och sedan 

utvärdera vid nästa samtal. En respondent uttrycker i sammanhanget: 

 
Vi försöker att varje gång titta ut någonting. För varje barn har ju något de behöver träna på, 
det behöver inte vara stora saker. Och då är det skönt om det blir något mer, något mer 
problematiskt, då har man haft den här blanketten med saker som behöver tränas på och då blir 
det inte så svårt att ta upp med föräldrarna när det kommer till svåra saker. Att det inte är något 
konstigt att vissa saker behöver tränas.  

 

En av respondenterna beskriver att det kan finns tillfällen då föräldrar är oroliga över något 

angående barnet samtidigt som hon själv, med sin erfarenhet, vet att det inte är något att oroa 

sig över. I dessa situationer kan hon, för att göra föräldrarna mindre oroliga, bestämma att de 

ska följa upp ”problemet”. 

 Sammanfattningsvis kan sägas att respondenterna, innan utvecklingssamtal, förbereder 

föräldrar genom information om samtalet samt förberedande frågor som ska diskuteras under 

utvecklingssamtal. Det visar sig att även respondenterna tillsammans med föräldrar sätter upp 

mål angående barnet. 

 

4.4. Uppfattning om föräldrars engagemang 

Det framkommer skilda beskrivningar bland respondenterna huruvida båda föräldrarna deltar 

vid utvecklingssamtal eller inte. Några av de intervjuade beskriver att det oftast är både 

mammor och pappor som deltar i utvecklingssamtal. Lärarna uppmuntrar föräldrar att komma 

båda två och de anpassar tiderna, i så stor mån som möjligt, efter föräldrarnas önskemål. Det 
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uttrycks således att det kan variera om båda föräldrarna deltar eller inte. Vissa tror att tidsbrist 

är en förklarande orsak till att det ofta bara är en förälder som kommer till 

utvecklingssamtalet. I sammanhanget säger en av lärarna i förskolan: 

 
Jag tror att det handlar om tidsbrist, att papporna inte kan vara borta från jobbet. Sen tror jag 
att det är många föräldrar som inte förstår att förskolan är viktig. I skolan tror jag det är fler 
pappor som kommer, men det är vad jag tror, jag vet inte (paus) ”Det här med dagis, det kan 
du ta”. Men egentligen är ju dom åren ännu viktigare. Och papporna är ju lika bekymrade över 
sina barn när dom är små, men ändå på något sätt så (paus) ja jag har till och med föräldrar 
som har sagt ”Utvecklingssamtal, har man det på dagis”? 

 

Hon genomför oftast utvecklingssamtal på dagtid men erbjuder föräldrar att genomföra det 

efter deras arbetstid. Trots det är det inte säkert att båda två deltar. Orsaker, vilket 

respondenten även uttrycker som ursäkter, som att föräldrar inte hinner eller inte kan skaffa 

barnvakt är vanligt förekommande. Respondenterna uttrycker att det, i de fall som bara en 

förälder deltar, nästan alltid är mamman: 

 
 Det är inte så ofta det kommer ensamma pappor. Det är bara om de har vårdnaden eller att 
barnet bor hos dom varannan vecka och det just den veckan är utvecklingssamtalet. 

 

Det är ingen av respondenterna som varit med om föräldrar som sagt att de inte vill komma på 

utvecklingssamtal. Ett par av lärarna framför att de däremot mött föräldrar som inte dyker upp 

på utvecklingssamtal, som de upprepade gånger måste boka in ny tid med. Det råder skilda 

uppfattningar bland respondenterna angående orsaken till föräldrarnas frånvaro. En orsak kan 

vara problem inom familjen, som medför bristande ork och engagemang från föräldrarnas sida 

i barnens skolgång. Ointresse angående utvecklingssamtal är en annan bidragande orsak till 

frånvaro, enligt en respondent. Hon beskriver hur hon hanterar situationen:  

 
Jag har varit med om föräldrar där man har bokat en tid, och så dyker dom inte upp. Så har 
man bokat in en ny tid, och så dyker dom inte upp igen. Och då har jag sagt till dom, ”nu bokar 
jag inte in en ny tid utan vill ni ha ett möte får det ske på erat intresse”. För det går ju inte att 
sitta där och vänta varje gång, det går inte. 

 

På ett sådant uttalade brukar föräldrar ofta reagera genom att bli lite generade och komma 

med bortförklaringar.  

 De flesta av respondenterna uttrycker att föräldrar, i utvecklingssamtal, verkar intresserade 

av att ta del av och diskutera sina barns situation i förskolan/skolan. Vissa föräldrar är, som 

respondenterna uttrycker, engagerade och anser sig ha en roll i utvecklingssamtalet. 
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Det finns ju jätteengagerade föräldrar. Där jag känner som förskollärare att jag är här för min 
bit av det är barnet, jag är inte här för hela barnet. Hos en del barn är jag en del i det barnets 
liv, och inte allt. Ibland kan man känna sig, från en del föräldrar, som man är en väldigt stor 
del av barnets liv och det är ju en tråkig känsla. Man vill ju vara den lilla delen, bifiguren så att 
säga. 

 

Det framgår av beskrivningen ovan att läraren önskar ett större engagemang hos många av 

föräldrarna, vilket flertalet av respondenterna instämmer i. Önskan om större engagemang 

uttrycks på olika sätt i intervjuerna:   

 
Ibland kan jag tycka att även fast vi har skickat hem den här lappen, så har dom ändå inget att 
säga när dom kommer (paus) nej, dom har oftast inte det. Så många gånger kan det vara jag 
som bara informerar […] vissa föräldrar lägger så stor vikt vid förskolan, att det är förskolan 
som ska uppfostra och ta hand om allting, som potträning. Och då tycker väl föräldrarna att de 
inte har så mycket att säga i utvecklingssamtalet. Jag vet inte någon annan orsak till bristande 
engagemanget. Jag tror i och för sig att det kan vara stressen, föräldrar är väldigt stressade. 

 

En liknande förklaring kan hittas hos en av lärarna i skolan som uttrycker att föräldrar inte har 

så mycket att säga, då de förlitar sig mycket på att läraren vet vad hon gör och att hon kan sin 

sak. Ytterligare en beskrivning av önskan om större engagemang hos föräldrarna lyder: 

 
Jo men alla är väl intresserade av att veta hur deras barn har det på förskolan. Sen kan man väl 
önska kanske att de vore mer engagerade i verksamheten, eller rättare sagt mer intresserade i 
vad vi gör med barnen […] Ja, varför vi gör vissa saker, att det finns en tanke bakom det vi 
gör. 

 

En annan reflektion över föräldrars engagemang i utvecklingssamtal är: 

 
Man önskar ju att föräldrarna var mer aktiva och att de verkar mer engagerade. För en del 
föräldrar är så, ja vad ska jag säga (paus). Vi har ju haft föräldraenkäter och sånt och då kanske 
föräldrarna har sagt att dom inte är nöjda med vissa saker, men sen när man sitter och pratar 
vid utvecklingssamtalet så säger dom ingenting. Då känner jag att då har jag ingen chans att 
veta vad jag kan göra bättre. Då är det svårt. 

 

 Flera respondenter uttrycker en frustration över de föräldrar som inte kommer förberedda 

och som visar ointresse till samtalet.  

 
Jag vet inte hur jag ska få föräldrarna mer intresserade. De här föräldrarna jag talar om, det är 
ju de föräldrarna som inte kommer på föräldramöten, dom föräldrarna som inte dyker upp på 
lucia. Ja, det finns ju en kategori föräldrar som är såhär bara, som man inte riktigt når. Man kan 
ju inte tvinga hit dom, så är det ju bara. 
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En av respondenterna reflekterar över ovanstående situation och tänker högt för sig själv: 

”Jaha, hade ni inte mer intresse för ert barn?” Vidare menar hon att dessa utvecklingssamtal 

blir tungrodda och att det är hon som får föra samtalet framåt, det blir ingen dialog.  

 En av de intervjuade menar att en tystlåten förälder inte behöver vara ointresserad, det kan 

exempelvis bero på blyghet. Hon uttrycker att det kan vara en svårighet att möta blyga 

föräldrar men hon ser samtidigt utvecklingssamtal som ett sätt att nå de berörda föräldrarna, 

vilket kan vara svårt i andra situationer.   

 Sammanfattningsvis kan sägas att föräldrars engagemang i utvecklingssamtal varierar 

enligt respondenterna men de flesta är överens om att de önskar ett större engagemang från 

föräldrars sida. De vill att föräldrar ska vara förberedda inför utvecklingssamtal samt att de 

ska visa ett intresse för sitt barn, att även de har något att tillföra i utvecklingssamtal.   

 

4.5 Gynnsamma kännetecken 

Respondenternas tankar kring vad som bidrar till att kontakten kan upplevas som gynnsam för 

både föräldrar och lärare i utvecklingssamtal, kan sammanfattas med följande beskrivning: 

 
Då jag känner att kontakten mellan mig och föräldrarna är som bäst, är då vi tillsammans gått 
igenom barnets utveckling och trivsel här och hemma. Utvecklingssamtalen är ju bäst då 
föräldrarna är aktiva och vi tillsammans diskuterar och kommer fram till olika saker. Det här 
med att vara i rummet och känna sig lugn och närvarande är ju jätteviktigt från båda håll, både 
jag och föräldrarna. 

 

En lärare tillägger att ett gynnsamt samtal karakteriseras av att deltagarna får lika stort 

talutrymme och att allas åsikter respekteras. Hon uttrycker fortsättningsvis, i samförstånd med 

flertalet respondenter, att förberedelse från både lärare och föräldrar är betydelsefullt, alla har 

då lättare att föra fram sina tankar och på så sätt skapa en gynnsam dialog.  

 Viktiga förutsättningar för att skapa ett gynnsamt utvecklingssamtal, med utgångspunkt i 

kontakten med föräldrar, är enligt respondenterna tillit och förtroende. Vissa lärare talar om 

att föräldrar måste känna tillit och förtroende för dem men endast en uttrycker att det är lika 

viktigt att läraren har förtroende och känner tillit till föräldrarna. 

 Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga lärare anser att ett gynnsamt 

utvecklingssamtal, sett till kontakten mellan dem och föräldrar, karaktäriseras av ett samspel 

mellan dem och föräldrar där allas åsikter respekteras. Tillit och förtroende är viktiga 

förutsättningar för ett gynnsamt utvecklingssamtal.  
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4.6 Förhållanden som kan komplicera kontakten 

Det framgår av intervjuerna att det finns förhållanden som kan komplicera kontakten med 

föräldrar i utvecklingssamtal. Många av respondenterna är överens om att det är problematiskt 

då föräldrar inte ser eller vill acceptera att barnet har något som behöver jobbas extra med. 

 
Det är komplicerat med sådana föräldrar som inte kan se att deras barn har svårigheter. Eller 
kanske rent ut sagt inte kan acceptera att deras barn kan göra något fel, göra något dumt. För så 
kan det ju vara, att vissa barn ständigt är involverade i konflikter. Som man tillsammans med 
föräldrarna vill hitta strategier för att lösa. För det är ju inte bara hos oss utan även hemma kan 
man säkert göra mycket. De kanske inte vill se det. 

 

En av lärarna i förskolan uttrycker att det är sällsynt med föräldrar som inte kan acceptera att 

sitt barn kan behöva lite extra hjälp, medan en annan uttrycker: 

 
Jag är förvånad att det finns så många föräldrar som slår bakut, att inte vilja ha hjälp. Det 
förvånar mig för alla hamnar vi i saker i livet, barn är barn och allt händer. Det är väldigt 
vanligt att föräldrar blundar. Och det tråkiga i det är att är när dom kommer till skolan finns det 
ingen chans för dom att blunda längre, skolan har en mycket vassare kniv. 

 

I relation till ovanstående uttalande menar två av lärarna i skolan att det även i skolan 

förekommer föräldrar som inte vill acceptera barnens situation. En av dessa två lärare berättar 

om en elev vars föräldrar, från första utvecklingssamtalet, inte kunde ta till sig barnets 

svårighet. Det diskuterades vid varje utvecklingssamtal men det var omöjligt för läraren att nå 

föräldrarna. Det skulle dröja två år innan föräldrarna insåg att barnet behövde hjälp. En 

respondent menar att vissa föräldrar har så fullt upp med sitt eget, vilket medför att de har 

svårt att se och förstå att barnet behöver hjälp. En av lärarna i skolan uttrycker att det kan vara 

komplicerat och väldigt problematiskt om lärare och föräldrar, i utvecklingssamtal, har skilda 

uppfattningar angående hur elevens svårighet bör hanteras. Särskilt svårt blir det då föräldrar 

anser att det bara är skolans ansvar att lösa problemet. Hon menar vidare att hon då får ta små, 

små steg i taget för att få föräldrarna att möta läraren. Det värsta läraren kan göra är, enligt 

respondenten, att peka ut att föräldrarnas barn är omöjligt och att det är de som ska göra 

någonting åt det. ”Då blir det bara pannkaka av alltihop och föräldrarna slår bakut.” Hon 

menar att det då finns en stor risk att föräldrarna lämnar utvecklingssamtalet och inte vill delta 

i något mer samtal. Istället måste läraren visa att skolan finns där och vill hjälpa till men att 

det ska ske med hjälp av föräldrarna. 

 Majoriteten av lärarna i förskolan uttrycker även de att det kan vara problematiskt när 

föräldrar och lärare har skilda uppfattningar och de tar alla upp kulturkrockar som exempel.  
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[…] barn med utländska föräldrar, med annan kultur och annan religion. Det behöver inte 
komplicera saker för oftast går det att hitta strategier för att lösa vissa saker, men man kan även 
komma till vägskäl som inte (paus) ja där vi jobbar på ett sätt i förskolan och föräldrarna har en 
annan åsikt, att det skiljer sig. […] då får ju vi berätta att det är såhär vi jobbar här, och det är 
såhär det fungerar i förskolan i Sverige. För att ta ett exempel så hade vi vid ett tillfälle 
föräldrar som inte ville att flickan skulle leka tillsammans med pojkar. Det är ju, då kan inte vi 
kompromissa utan så är det i förskolan, vi uppmuntrar alla barn att leka tillsammans. Det 
accepterade ju föräldrarna sen, efter diskussioner så förstod dom. 

 

Även en av lärarna i skolan framhåller att olika kulturer kan påverka kontakten med föräldrar 

i utvecklingssamtal och hon syftar även på att uppfostran kan vara väldigt känsligt att samtala 

med föräldrar om. Hon menar vidare att problematik relaterat till uppfostran inte bara gäller 

föräldrar med annan kultur, utan det är generellt sett svårt att ta upp med föräldrar.  

 
Man får lirka lite, man får vara en konstnär för att de inte ska känna att det är ett hot eller att 
man anklagar dem för att de sköter sitt ”jobb” dåligt. Utan man får försöka ge tips och råd på 
ett lurigt sätt. […] Istället för att säga: ”Ni bör göra så och så” så brukar jag säga: ”Såhär gör 
jag med mina barn”. […] Då lägger man inte riktigt över det på dom, att dom borde uppfostra 
på ett bättre sätt. 

 

Andra saker som kan vara problematiskt i kontakten med föräldrar i utvecklingssamtal, som 

framkommit under intervjuerna, är att behöva ta upp att barnet har bristande hygien. En av de 

intervjuade uttrycker att det är väldigt svårt att föra fram sådana saker då det ligger som kritik 

till föräldrar i det som sägs. Samtidigt uttrycker hon att de är tvungna att ta upp sådana saker 

och menar att hon vill ge föräldrar en chans innan en eventuell anmälan måste göras. 

Försening i barnets utveckling är även något som förs fram som svårt att tala med föräldrar 

om, då föräldrar ofta jämför med andra barn och på så sätt kan tror att det är något ”fel” på sitt 

barn. En av de intervjuade framhåller att det finns en svårighet att, i utvecklingssamtal, möta 

föräldrar som läraren misstänker har höga krav på sitt barn. I detta sammanhang blir det svårt 

för läraren att ta upp saker eleven behöver jobba lite extra med, då hon vet att eleven kommer 

få en stark reaktion från föräldrarna när de kommer hem.  

 
Då kan man ibland känna att man bromsar sina sätt att lägga fram det på, för man vet att eleven 
gör så gott den kan.  
 

  

 Många av respondenterna påvisar erfarenhetens betydelse för vad som upplevs som svårt 

att tala med föräldrar om i utvecklingssamtal.  

 
Jag har jobbat så många år så jag vet på ett ungefär hur jag ska gå tillväga, det har varit svårt 
tycker jag ju. Men jag har haft utvecklingssamtal ett antal gånger genom åren så man känner 
sig säkrare helt enkelt. 
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Liknande beskrivningar är att i och med de erfarenheter som läraren samlar på sig blir hon 

tuffare och tuffare och på så sätt lär sig hantera svåra situationer med föräldrar i 

utvecklingssamtal på bättre sätt. En annan respondent uttrycker att den känsla hon får efter ett 

lyckat problematiskt samtal med föräldrar, tar hon med sig inför nästa samtal. Samma 

respondent uttrycker, i likhet med en annan, att hon ser det som en utmaning att arbeta 

tillsammans med föräldrar angående ett barns svårigheter. Hon försöker se samtalet med 

föräldrar som intressant istället för problematiskt. Många av lärarna är överens om att i dessa 

”svåra” möten med föräldrar i utvecklingssamtal är det viktigt att även framhålla barnets 

positiva sidor, hålla sig lugn, visa empati men framförallt att lyssna på föräldrarna. Det är av 

vikt att låta föräldrar komma till tals så att de inte känner sig påhoppade. Samtidigt uttrycks 

det: 

 
Det är viktigt att gå varsamt fram men samtidigt måste man vara ärlig, man kan inte tassa runt 
på tå och ingenting säga. För då gör man ju fel. 

 

 
 En av de intervjuade berättar att hon ibland kan oroa sig inför ett utvecklingssamtal som 

hon tror kan bli problematiskt i kontakten med föräldrar. Det kan således visa sig att 

föräldrarna redan har insett eventuell problematik eller att de helt och hållet förstår vad 

läraren menar, så att de tillsammans utan problem kan hitta lösningar. Det uttrycks av en 

lärare i skolan att föräldrar ofta är införstådda i problematiken redan innan utvecklingssamtal, 

då läraren i fråga alltid är väldigt noga med att informera föräldrar så att det inte kommer som 

en chock för dem i samtalet. Liknande tankegångar hittas hos några av lärarna i förskolan som 

menar att den dagliga kontakten som de har med föräldrar bidrar till att föräldrar oftast är 

medvetna om vad som kommer samtalas om i utvecklingssamtal.  

 Det visar sig i intervjuerna att alla lärare i förskolan på olika sätt tar hjälp av varandra i 

arbetslaget inför utvecklingssamtal. Ett extra stort stöd utgör arbetslaget då de tror att ett 

utvecklingssamtal kan komma att bli problematiskt. En av dem uttrycker: 

 
Man tar ju väldigt stor hjälp av arbetslaget, man bollar idéer och tankar. Ibland har det även 
varit så att man kanske har behövt vara två personal i utvecklingssamtalet då man redan innan 
kan känna att det kommer bli problematiskt. Men då har vi ju också hört med föräldrarna så det 
är okej att vi är två. Och då kanske det är två föräldrar också så man inte kommer, ja så man 
inte kommer i överläge gentemot föräldrarna. 
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En av lärarna i skolan beskriver att hon, vid större problematiska utvecklingssamtal, kopplar 

in rektor och speciallärare samt, som hon kallar det, ”så många andra som möjligt”.  

 Sammanfattningsvis framkommer det i intervjuerna att det finns vissa förhållanden som 

kan komplicera kontakten med föräldrar i utvecklingssamtal, så som föräldrar som inte 

accepterar talet om barns svårigheter samt sådant som kan upplevas som kritik till föräldrarna. 

Det visar sig att lärares erfarenhet av utvecklingssamtal har betydelse gällande hur 

komplicerad en situation upplevs, desto fler samtal läraren har haft desto säkrare känner hon 

sig. Många av lärarna i förskolan diskuterar och tar stor hjälp av arbetslaget inför och i 

utvecklingssamtal, medan lärare i skolan inte nämner arbetslaget, utan istället rektor, 

speciallärare samt ”många andra”. 
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5 Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka hur lärare i förskolan och skolan beskriver 

kontakten med föräldrar i utvecklingssamtal. I detta kapitel förs en diskussion där studiens 

resultat relateras till tidigare forskning och våra egna reflektioner. Diskussionen byggs kring 

samma rubriker som under resultatkapitlet då det, enligt vår sätt att se, möjliggör för läsaren 

att lättare sammankoppla diskussionen med resultatet. En analys av kontakten mellan lärare 

och föräldrar, med hjälp av två av Eriksons (2004) fyra principer angående relationen mellan 

föräldrar och skola, kommer avsluta kapitlet.  

 

5.1 Miljö  

Utifrån den forskning som studerats har det framkommit att platsen där utvecklingssamtal 

genomförs kan ha en betydande roll gällande hur kontakten mellan lärare och föräldrar 

gestaltar sig. Som vi förstår handlar det om att föräldrar ska känna sig trygga i den miljö där 

samtalet äger rum, för att ett gynnsamt samtal mellan lärare och föräldrar ska kunna etableras. 

Motsvarande tankar kan hittas i respondenternas uttalanden då majoriteten av dem tror att 

platsen har betydelse. Som vi tolkar det menar de att föräldrar ska känna sig jämbördiga med 

läraren för att ett gynnsamt möte ska kunna ske, vilket stärks av Flising m.fl. (1996) som 

menar att avgörandet för val av plats bör ha sin utgångspunkt i att föräldrar ska känna sig så 

trygga som möjligt i situationen. Vi finner det poängterbart att trots lärarnas syn på miljöns 

betydelse för hur kontakten mellan dem och föräldrar gestaltar sig, är det ingen av dem som 

inbjuder föräldrar till att vara med och välja plats för samtalet. Vi tolkar det som att 

respondenterna tar för givet att föräldrar trivs med lärares valda plats eller att de helt enkelt 

inte har reflekterat över att inbjuda föräldrar.  

 Enligt vårt sätt att se är det på ett sätt inte förvånande att lärare inte inbjuder föräldrar till 

att vara med och bestämma plats för samtalet. Vi funderar över om en förklaring till detta dels 

kan härledas till att lärare är så fokuserade på innehållet i utvecklingssamtal och att göra 

föräldrar delaktiga i det, vilket kan leda till att val av miljö kommer i skymundan. Kan en 

annan förklaring, till att lärare inte inbjuder föräldrar till att vara med och bestämma plats för 

utvecklingssamtal, vara att de helt enkelt inte tror att föräldrar har någon åsikt angående detta? 

Vi funderar över om det således inte vore bra att involvera föräldrar i val av miljö vid 

utvecklingssamtal. Detta eftersom det, som framkommer i denna och Oldbrings (2001) studie, 

kan finnas föräldrar som har dåliga erfarenheter av sin egen skolgång, vilket kan leda till att 
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de intar en elevposition om utvecklingssamtalet sker i exempelvis klassrum. Utifrån 

Oldbrings (2001) studie finns det föräldrar som inte alls finner det problematiskt att 

genomföra utvecklingssamtal i klassrum men enlig vårt sätt att se är det betydelsefullt att 

lärare är medvetna om problematiken som val av plats kan medföra. Det eftersom Ellmin och 

Josefsson (1995) uttrycker att det kan bli en otrygg situation om utvecklingssamtalet bedrivs i 

en viss miljö. Vi ställer oss frågan om inte vissa utvecklingssamtal med ogynnsam kontakt 

mellan lärare och föräldrar delvis skulle kunna minskas om lärare inbjuder föräldrar till att 

vara med och bestämma plats för utvecklingssamtal.  

 

5.2 Utvecklingssamtalets inledning 

 Enligt Andersson (2003) är inledningen i utvecklingssamtal bland det viktigaste eftersom 

grunden för kontakten mellan lärare och föräldrar i samtalet etableras här. Som vi tolkar 

respondenterna är det ingen av dem som uttrycker att inledningen är lika viktig som 

Andersson (2003) poängterar. Det som således framkommer är att lärarna är överens om 

inledningens betydelse då det här handlar om att skapa en avslappnad och trygg situation för 

alla närvarande, således nämner ingen respondent inledningen som den viktigaste delen i 

utvecklingssamtal. Det tycks visa sig att det råder samstämmighet mellan respondenterna och 

tidigare forskning angående inledningens innehåll, då typiska inledningar består av lättsamhet 

och vardagligt samtal.  

 En av lärarna i förskolan uttrycker att förskolan har en fördel gentemot skolan då de 

dagligen träffar föräldrar, vilket stärks av Ellmin och Josefsson (1995) som uttrycker att 

kontakten mellan lärare och föräldrar minskar drastiskt desto äldre barnen blir. Vi tolkar det 

som att läraren menar att utvecklingssamtalets inledningen möjligtvis inte behöver samma 

utrymme i förskolan som i skolan, då det redan har skapats ett förtroende mellan lärare och 

föräldrar i och med den dagliga kontakten i förskolan. Vi finner denna beskrivning intressant 

att diskutera då den dagliga kontakten som finns på förskolan mellan lärare och föräldrar, 

enligt vårt sätt att se, borde få en inverkan på utvecklingssamtalet. Lärare i förskolan har i 

många fall redan innan utvecklingssamtal etablerat en kontakt med föräldrar genom den 

dagliga kontakten, vilket i sin tur kan bidra till att båda parter känner sig avslappnade redan i 

början av samtalet. I relation till lärarens beskrivningar angående inledningens utrymme i 

förskolan och skolan funderar vi över om avsaknad av daglig kontakt mellan lärare i skolan 

och föräldrar, som framkommer av respondenternas beskrivningar, bidrar till att 

utvecklingssamtalets inledning behöver större utrymme i skolan jämfört med förskolan. En 
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parallell kan dras till Markströms (2005) och Adelswärds m.fl. (1997) studier som visar en 

skillnad i lärares och föräldrars framtoning i inledningen av utvecklingssamtal. Adelswärd 

m.fl. (1997) visar att skolans lärare och föräldrar inledningsvis i utvecklingssamtal är lika 

delaktiga. Vi ser det som positivt då det kan tyda på att lärare och föräldrar försöker skapa en 

avslappnande och trygg kontakt för fortsättningen i samtalet. Det framgår däremot av 

Markströms (2005) studie att lärare i förskolan dominerar inledningen i utvecklingssamtal. Vi 

funderar över om en förklaring till deras dominerande roll kan hittas hos respondenternas 

beskrivningar i denna studie. I och med att lärare i förskolan och föräldrar redan innan 

utvecklingssamtal oftast har skapat en trygg kontakt är det, enligt vårt sätt att se, inte konstigt 

om det är läraren som dominerar samtalet. Inledningen kanske, i de fall parterna känner sig 

trygga med varandra, enbart består av en presentation av utvecklingssamtalet. 

 

5.3 Att göra föräldrar delaktiga 

Som vi förstår respondenterna önskar de ett större engagemang från föräldrars sida. Vi finner 

det i detta sammanhang relevant att analysera vad lärarna själva gör för att bidra till fler 

engagerade föräldrar. Andersson (2003) uttrycker vikten av att göra föräldrar delaktiga för att 

mötet med föräldrar ska bli gynnsamt. Som vi tolkar det försöker respondenterna göra 

föräldrar delaktiga genom att förbereda dem före utvecklingssamtalet, information samt 

förberedande frågor som ska diskuteras under samtalet lämnas till föräldrar, vilket även 

framkommer i Markströms (2005) studie som vanligt förekommande. Det visar sig att flertalet 

av respondenterna även försöker göra föräldrar delaktiga genom att tillsammans sätta upp och 

utvärdera mål angående barnet. Vi ställer oss frågan om det respondenterna gör är tillräckligt 

för att få föräldrar delaktiga? Blir föräldrar delaktiga genom att fylla i ett papper med på 

förhand bestämda samtalspunkter? Vi funderar även över om de mål respondenterna uttrycker 

att de tillsammans sätter upp, sker i samarbete eller om läraren redan i förväg har bestämt dem 

för att sedan få en bekräftelse från föräldrarna. 

  Ellmin (2003) uttrycker att barn under sina år i förskolan och skolan kan möta uppåt 

sjuttio olika pedagoger, den enda som är med hela tiden kommer att vara barnet själv och i de 

allra flesta fall föräldrarna. Det är barnet tillsammans med sina föräldrar som står för 

kontinuiteten medan lärarna byts ut. Enligt vårt sätt att se är det en beskrivning som visar på 

vikten av att göra föräldrar delaktiga. 
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5.4 Uppfattning om föräldrars engagemang 

Det framkommer av respondenternas berättelser att det oftast är båda föräldrarna som deltar i 

utvecklingssamtal, vilket uppmuntras av lärarna. Trots uppmuntran från lärarna så är det på 

vissa platser vanligt att endast en förälder närvarar, då oftast mamman. Vi finner det intressant 

att fundera över varför så många pappor inte deltar vid utvecklingssamtal. Är orsaken, som 

vissa respondenter uttrycker, tidsbrist och krävande arbete eller är det helt enkelt ett ointresse 

från vissa pappors sida? Eftersom många av lärarna erbjuder att genomföra utvecklingssamtal 

efter föräldrarnas önskemål, verkar den sistnämnda möjliga orsaken tyvärr vara vanligt 

förekommande.  

 Som vi tolkar det önskar många av lärarna ett större engagemang från föräldrar i 

utvecklingssamtal, vilket även beskrivs i Gars (2002) och Oldbrings (2001) studier. 

Gemensamt uttrycks det att lärare ser föräldrar som oengagerade när de bland annat är tysta 

eller oförberedda inför samtalet. Enligt vårt sätt att se är det av vikt att lärare försöker hitta 

orsaker till varför de upplever föräldrar som oengagerade. Måste tysthet bero på oengagerade 

föräldrar eller kan det vara så att de inte vet sin roll i samtalet för att lärare inte gjort dem 

tillräckligt delaktiga? Här kan en koppling dras till en av Ellmin och Josefssons (1995) 

fallgropar som kan uppkomma i kontakten mellan lärare och föräldrar i utvecklingssamtal. De 

talar om att deltagarna kan ha olika förväntningar på samtalet eller att någon deltagare inte är 

medveten om vad som ska hända. En förklaring till det menar författarna kan vara bristfällig 

information innan utvecklingssamtalets början. Lareau (2000) uttrycker i sammanhanget att 

lärare måste vara medvetna om att föräldrar som inte är engagerade i sitt barns skolgång, inte 

behöver tycka att skolan är oviktig. En intressant orsak till föräldrars eventuella tystnad under 

utvecklingssamtal kan hittas hos en av respondenterna som menar att det kan bero på blyghet. 

Det kan vara bra som lärare att fundera över hur föräldrar framträder i andra situationer, är de 

blyga och tillbakadragna är det kanske inte så konstigt om de även är det i utvecklingssamtal.  

 

5.5. Gynnsamma kännetecken 

I Oldbrings (2001) studie framgår att ett gynnsamt utvecklingssamtal kännetecknas av att 

lärare och föräldrar lyssnar och respekterar varandra, vilket även Andersson (2003) stärker. 

Under intervjuerna har det framkommit att Oldbrings (2001) kännetecken även är aktuella för 

lärarna i denna studie. Gynnsamma utvecklingssamtal, med utgångspunkt i kontakten mellan 

lärare och föräldrar, karakteriseras även, enligt respondenterna, av tillit och förtroende. 

Förtroende återfinns i Skolverket (2001a) som en del och de uttrycker även att 

 40



utvecklingssamtal ska bygga på jämlikhet och ömsesidighet mellan deltagarna. Vi tolkar det 

som att respondenterna instämmer i Skolverkets (2001a) beskrivningar av ett gynnsamt 

utvecklingssamtal i skolan, de använder således andra termer så som ”samspel”, ”lika mycket 

talutrymme” och ”åsikter respekteras”.  Lpfö 98 framhåller att utvecklingssamtal bör vara en 

dialog mellan förskollärare och föräldrar, där båda parter bidrar med information om barnet. 

Vidare uttrycks att en diskussion bör föras om under vilka förutsättningar och i vilka 

sammanhang som barnet trivs och utvecklas i förskolan och i hemmet. En av respondenternas 

beskrivningar kan härledas till Lpfö 98 då hon uttrycker att kontakten mellan henne och 

föräldrar i utvecklingssamtal är som bäst då de tillsamman går igenom barnets utveckling och 

trivsel på förskolan och i hemmet. 

  Utifrån vår tolkning av respondenternas uttalanden kan vi se att respondenternas tankar 

angående kännetecken för ett gynnsamt utvecklingssamtal överensstämmer med 

styrdokumenten.  

 

5.6 Förhållanden som kan komplicera kontakten 

Utifrån Gars (2002) studie visar det sig att problem angående barn ofta är det som ger 

utvecklingssamtal dess innehåll och motivering. Vi tolkar det som att respondenterna, till 

skillnad från Gars (2002), inte anser att det är problemen som ger samtalet dess innehåll. Det 

vi således uppmärksammar är att de, under intervjuerna, har mycket att tala om angående vad 

som kan komplicera kontakten med föräldrar i utvecklingssamtal.  

 Adelswärd m.fl. (1997) menar att vad som upplevs som svårt att prata om mellan lärare 

och föräldrar kan variera från lärare till lärare och från familj till familj. Det som visat sig 

svårt, i deras studie, att tala med föräldrar om är när en elev har bristande kunskaper och 

intresse i ett ämne, är okoncentrerad, saknar kamrater eller vantrivs i skolan. Gars (2002) 

tillägger att det kan vara problematiskt att tala om barns utveckling och beteende samt att tala 

om när något inte står rätt till, som kan härledas till hemförhållandet. Ännu svårare blir det då 

föräldrar inte förstår att det är ett problem. Under intervjuerna har det framkommit att många 

av Adelswärds m.fl. (1997) och Gars (2002) exempel på vad som kan upplevas problematiskt 

att tala med föräldrar om är högst aktuella, då flera av respondenterna beskriver liknande 

situationer. Andersson (2004) uttrycker att lärare och föräldrar kan ha olika bilder av barnet 

vilket kan leda till en kamp dem emellan om vems bild som är den sanna. Vi funderar i detta 

sammanhang över om lärare kan behöva inta föräldrars perspektiv oftare, för att förstå att det 

som lärare kan uppleva som problematiskt inte alls behöver upplevas på samma sätt av 
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föräldrarna. Enligt oss är det inte konstigt om föräldrar inte uppfattar situationen på samma 

sätt som läraren, då föräldrar känner sitt barn utifrån hemsituationen. En av respondenterna 

uttrycker att hon, för att få föräldrarna att möta henne, måste ta små, små steg i taget för att 

inte skrämma bort dem. Liknande tankar återfinns hos en lärare i Gars (2002) studie som 

uttrycker att det är lärarens uppgift att få föräldrar att förstå att det finns ett problem. Vi ställer 

oss kritiska till lärarnas uttalanden då det, enligt vårt sätt att se, är läraren som ska möta och 

inta föräldrarnas perspektiv och på så sätt agera professionellt. Andersson (2003) uttrycker en 

relevant åsikt i sammanhanget då hon menar att lärare måste ta föräldrars eventuella 

synpunkter på allvar. Ellmin och Josefsson (1995) menar att lärare måste förbereda sig inför 

utvecklingssamtal och fundera över vilka frågor som behöver ställas för att få reda på om 

föräldrarna upplever problemsituationen på samma sätt som läraren. Vidare menar de att 

lärare behöver ta ett steg tillbaka och lyssna på föräldrarna, då strävan i utvecklingssamtal är 

att alla parter är jämbördiga och möts på lika villkor. Vi instämmer i författarnas resonemang 

då det, enligt vårt sätt att se, är av vikt att lyssna på föräldrarna och ta lärares och föräldrars 

eventuella olika uppfattningar på allvar. 

  Det framkommer i intervjuerna att det är problematiskt att ta upp barns svårigheter med 

föräldrar då föräldrar kan uppfatta det som kritik. Adelswärd m.fl. (1997) menar att det då är 

lärarens uppgift är att försöka diskutera barnets prestationer och relationer utan att såra 

föräldrarna. Vi ställer oss frågan hur läraren ska gå tillväga för att lyckas med det? Enligt vårt 

sätt att se är det en stor utmaning och vi instämmer med respondenterna som menar att lärare i 

sådana situationer måste framhålla barnets positiva sidor, hålla sig lugn, gå varsamt fram, visa 

empati men framförallt att lyssna på föräldrarna. 

 Det uttrycks i intervjuerna att föräldrar, enligt lärarna, ofta är medvetna om sina barns 

svårigheter och vad som kommer tas upp i utvecklingssamtalet. Lärarna i förskolan menar att 

den dagliga kontakten medför att de oftast redan har pratat med föräldrar om eventuell 

problematik, medan några lärare i skolan uttrycker att de kontaktar föräldrar när det behövs. 

Vi funderar över om en anledning till att berätta för föräldrar redan innan utvecklingssamtal 

kan vara att lärare känner att det är hennes skyldighet och föräldrars rätt att veta. En annan 

eventuell förklaring kan hittas hos Hofvendahl (2006) som uttrycker att när ett problem inte 

kommer som en nyhet i utvecklingssamtal verkar det vara lättare för lärare att prata med 

föräldrar om. 

 Det finns en skillnad i de olika lärarkategoriernas användning av arbetslag vid 

komplicerade utvecklingssamtal. Många av lärarna i förskolan diskuterar och tar stor hjälp av 

arbetslaget medan det inte är en enda lärare i skolan som nämnde arbetslaget, utan nämner 
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istället rektor, speciallärare samt ”många andra”. Innan studien påbörjades var vår 

förförståelse den att lärarna i förskolan arbetar mycket tillsammans vid förberedelser och i 

utvecklingssamtal. Resultatet av intervjuerna visar det vi från början funderade kring, 

nämligen att lärarna i skolan arbetar mer enskilt i utvecklingssamtal jämfört med lärare i 

förskolan. Vilken följd de olika arbetssätten får i kontakten med föräldrar i utvecklingssamtal 

har således inte framkommit i intervjuerna. 

  

5.7 Analys av kontakten utifrån två principer 

Vi kommer med hjälp av två av Eriksons (2004) fyra principer angående relationen mellan 

föräldrar och skola, försöka tolka och analysera hur respondenternas berättelser angående 

kontakten med föräldrar i utvecklingssamtal gestaltar sig. Enligt Erikson (2004) dominerar 

partnerskapsprincipen och isärhållandets princip i dagens skola, vilket även kan urskiljas i 

respondenternas beskrivningar. Det är anledningen till varför vi valt att endast använda oss av 

dessa två. 

 Vi tolkar det som att alla lärare i vår studie strävar efter att uppnå partnerskapsprincipen. 

Partnerskapsprincipen innebär, enligt Erikson (2004), ett nära samarbete mellan lärare och 

föräldrar för att skapa en gemensam syn på barnet. Det framkommer i vår studie att 

respondenterna vill att det ska finnas ett samspel mellan dem och föräldrar i 

utvecklingssamtal, där de båda parterna delger varandra sin syn på barnet. Trots att vi tidigare 

i diskussionen delvis kritiserat lärarnas förmåga att göra föräldrar delaktiga går det, utifrån 

deras beskrivningar, förstå att de försöker göra föräldrar delaktiga. Det framkommer en tydlig 

frustration hos många av lärarna angående föräldrar som inte engagerar sig, vilket vi tolkar 

tyder på en strävan efter partnerskapsprincip. Samtidigt kan en parallell dras till Lareaus 

(2000) studie som visar att lärare ofta bara vill samarbeta på sina villkor. En respondent 

uttrycker att hon måste hitta sätt för att få föräldrarna att möta henne, vilket enligt oss tyder på 

att det är ett samarbete på hennes villkor. Läraren uttrycker att vissa föräldrar tycker att det är 

skolans ansvar att lösa eventuella problem. Utifrån lärarens perspektiv kan situationen 

relateras till isärhållandets princip, vilket enligt Erikson (2004) innebär ett tydligt avstånd 

mellan hem och skola. Lareau (2000) uttrycker i sammanhanget att vissa föräldrar lämnar 

över ansvaret helt och hållet till läraren. Ser vi situationen i ett större perspektiv är det snarare 

lärarens förhållningssätt som bidrar till isärhållandets princip. Detta eftersom vår tolkning är 

att läraren är mer intresserad av att föräldrar ska tillmötesgå hennes uppfattningar än att hon 

själv möter föräldrarna. Hade läraren istället inbjudit föräldrarna till att delge sin syn på 
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barnet, hade ett samarbete dem emellan förmodligen etablerats och på så sätt kommit närmare 

ett partnerskap. 
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6 Slutord 

Som avslutning i uppsatsen kommer kritiska tankar angående studiens tillvägagångssätt samt 

förslag till fortsatt forskning framföras. 

 

6.1 Kritiska eftertankar 

Som tidigare nämnts var de flesta av intervjupersonerna i studien lärare som vi inte träffat 

tidigare. Två av respondenterna var bekanta för oss men då vi inte har någon nära relation till 

dem, ansåg vi att det troligtvis inte skulle påverka vårt förhållningssätt samt innehållet i 

intervjun. I efterhand kan vi konstatera att den eventuella problematik som vi, innan intervjun, 

resonerat kring inte uppstod. Enligt vårt sätt att se hade vi samma förhållningssätt till alla 

respondenter, samtidigt som vi inte med säkerhet kan säga att bekantskapen inte har någon 

påverkan på studiens resultat. Eftersom vi inte kan vara helt säkra i frågan funderar vi över 

om vi inte enbart borde ha valt lärare som vi tidigare inte träffat.  

  Det första samtalsämne lärarna fick tala utifrån, beskriv kontakten mellan förskolan/skolan 

och föräldrar generellt sett, inte bara i utvecklingssamtal, var tänkt som ett komplement för att 

kunna analysera lärarnas beskrivningar av kontakten med föräldrar i utvecklingssamtal. 

Ämnet fick ingen framtränade roll i resultatredovisningen, i form av en egen rubrik, då vi 

ansåg att det skulle ta upp för stor plats. Istället blev lärarnas beskrivningar, angående den 

generella kontakten, invävt i de andra rubrikerna. 

 Som vi inledningsvis nämnde funderade vi över om det skulle finnas skillnader i hur lärare 

i förskolan och skolan beskriver kontakten med föräldrar i utvecklingssamtal. I efterhand visar 

det sig, i denna studie, att det inte går att urskilja några större skillnader i deras beskrivningar. 

Det kanske är så att resultatet i studien återspeglar hur det är i verkligheten eller så har vi 

använt fel metod, kanske borde vi ha intervjuat lärare som har varit verksamma inom båda 

verksamheterna. Då syfte och forskningsfråga i studien inte berör skillnader i lärares 

beskrivningar, påverkas uppsatsen således inte negativt av resultatutgången. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Syftet med studien har varit att undersöka hur lärare i förskolan och lärare i skolan beskriver 

kontakten med föräldrar i utvecklingssamtal. Studien har väckt många funderingar hos oss 

angående kontakten mellan lärare och föräldrar i utvecklingssamtal. Förhoppningsvis kan 
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uppsatsen till viss del, som vi inledningsvis nämnde, bidra till reducerad osäkerhet hos oss i 

möte med föräldrar i utvecklingssamtal. 

 Det skulle vara intressant att, som ovan nämnts, intervjua lärare som varit verksamma 

inom både förskolan och skolan för att se hur de beskriver kontakten med föräldrar i 

utvecklingssamtal. Vi funderar över om en sådan undersökning kan visa på fler skillnader i de 

båda verksamheternas beskrivningar av mötet med föräldrar i utvecklingssamtal jämfört med 

denna studie. Det skulle även vara givande att undersöka föräldrars beskrivningar av 

kontakten med lärare i utvecklingssamtal, för att se om beskrivningarna från lärare och 

föräldrar överensstämmer eller skiljer sig åt. En undersökning om barns syn på 

utvecklingssamtal vore en annan intressant utgångspunkt, då utvecklingssamtal faktiskt är till 

för dem. 
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           Bilaga 1 
           1 (2) 

         
Intervjuguide 
 

Beskriv kontakten mellan förskolan/skolan och föräldrar generellt sett, inte bara i 

utvecklingssamtal. 

- I vilket sammanhang eller situation sker eventuell kontakt mellan dig som lärare och 

föräldrar? 

- Vem tar initiativ till kontakten? Sker den spontant eller är den vanligtvis planerad? 

- Vad samtalar ni om? 

  

Berätta om hur du arbetar med utvecklingssamtal. 

- Hur förbereder du utvecklingssamtal? 

- Var sker utvecklingssamtal? Varför har ni valt att genomföra dem där? Är föräldrar med och 

väljer plats för utvecklingssamtal? Vad tror du val av plats medför?  

- Vad innehåller utvecklingssamtal vanligtvis? 

- Hur genomförs utvecklingssamtal vanligtvis? Finns det någon särskild struktur du följer? 

Hur inleds utvecklingssamtal? Hur ser du på inledningen i förhållande till kontakten med 

föräldrar i utvecklingssamtal?  

- Sker det någon uppföljning av utvecklingssamtal? Hur går uppföljningen till? 

- Har föräldrar någon roll  i  ovanstående moment och hur ser den i så fall ut? 

 

Beskriv dina erfarenheter av kontakten med föräldrar i utvecklingssamtal.  

- Deltar båda föräldrarna vanligtvis vid utvecklingssamtal? Om inte, vem är det som oftast 

deltar? Vad tror du är orsaken till det? 

- Har du varit med om föräldrar som inte vill delta vid utvecklingssamtal? Om ja, vad tror du 

är orsaken till det? 

- Hur ser du på föräldrars framtoning i utvecklingssamtal? 

- Hur skiljer sig olika föräldrars framtoning i utvecklingssamtal?  

- Finns det något som, utifrån dina erfarenheter, kan komplicera kontakten med föräldrar i 

utvecklingssamtal? Om ja, hur hanterar du detta? 

- Finns det något som, utifrån dina erfarenheter, är problematiskt att prata med föräldrar om i 

utvecklingssamtal? Om ja, hur hanterar du detta?

  



Bilaga 1 
2 (2)  

- Kan du beskriva ett utvecklingssamtal som du, enligt ditt sätt att se, bedömer som gynnsamt 

för båda parter? Hur kände du dig efteråt? Vad tror du bidrog till att samtalet blev gynnsamt 

för båda parter? 

- Kan du beskriva ett utvecklingssamtal som du, enligt ditt sätt att se, bedömer som mindre 

gynnsamt för båda parter? Hur kände du dig efteråt? Vad orsakade att du inte blev nöjd med 

samtalet? Vad lärde du dig av det och har det påverkat dig på något sätt? 
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