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Sammanfattning 

Vår C-uppsats handlar om utvecklingssamtalet i skolan ur ett lärarperspektiv. Vi har proble-

matiserat trevägskommunikationen i utvecklingssamtalet, och undersökt hur lärare arbetar för 

att underlätta och införliva detta. Syftet med den här uppsatsen är därför att undersöka utveck-

lingssamtalet utifrån ett lärarperspektiv och granska hur lärarna arbetar före och under utveck-

lingssamtalet för att främja en trevägskommunikation i det. Vi vill genom vår studie undersö-

ka vilka olika metoder lärarna använder sig av för att göra både elever och vårdnadshavare 

delaktiga i utvecklingssamtalet, samt titta på vilka likheter och skillnader som dyker upp i de 

olika åren i skolan.  

 För att få en förståelse för vad utvecklingssamtalet innebär idag, har vi gjort en historisk 

tillbakablick för att undersöka hur det vuxit fram. Vi ville veta när det först dök upp inom 

skolans verksamhet och varför, samt hur det då först integrerads i skolan.  

 Vi har genomfört en kvalitativ undersökning och intervjuat verksamma lärare i olika år. I 

vårt resultat lyfter vi fram informanternas svar, och analyserar dem, för att se hur de arbetar 

med utvecklingssamtalet på olika sätt samt sätter deras svar i relation till tidigare forskning 

och vad som står i styrdokumenten. 

 Resultatet vi kom fram till är lärarna använder sig bland annat av enkäter och frågeformu-

lär för att förbereda elever och vårdnadshavare. Lärarna ser till att trevägskommunikationen 

införlivas genom att använda enkäterna eller frågeformulären som underlag på utvecklings-

samtalen samt i vissa fall låta eleven hålla i utvecklingssamtalet. Det är lärarens ansvar att se 

till att alla parter kommer till tals och därför är det ofta dem som ställer raka frågor till både 

vårdnadshavare och elev.  
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1. Inledning  

Idén till vårt uppsatsämne har växt fram under vår Lärarutbildning. Eftersom området hem 

och skola är något som vi, som blivande lärare, kommer att vara en del av, ville vi få mer 

kunskap om det. Vi har under vår utbildning läst om utvecklingssamtalet som är en del av 

denna kontakt, och ett område som tar en ganska stor plats i skolan och av lärarens arbete. 

Därför är det relevant för oss att söka mer kunskap på denna arena.  

Kommunikation mellan föräldrar och skola är ett viktigt område, vilket tydligt framgår i 

både Skollagen (SFS 1985:1100) och Lpo 94. Därför har vi valt att undersöka det här området 

och fokusera på utvecklingssamtalet som är en del av kommunikationen mellan föräldrar och 

skola. Vi vill undersöka utvecklingssamtalet ur ett lärarperspektiv för att studera hur lärarna 

arbetar för att främja dialogen mellan de tre parterna som deltar i utvecklingssamtalet, det vill 

säga elev, vårdnadshavare och lärare. Enligt skollagen 1 kap. 2§ åligger det alla som arbetar i 

skolan att verka för demokratiska arbetsformer (Skollagen SFS 1985:1100)  och i Lpo 94 står 

det att: ”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall 

omfatta alla elever” (Lpo 94, s 13). Det står också i Lpo 94 att alla som arbetar i skolan skall: 

”samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla innehåll och 

verksamhet” (Lpo 94, s 14).  

I Skolverket (2001) Utvecklingssamtal och skriftlig information: kommentarer står det att: 

”Lärare, elev och föräldrar ska kunna tala öppet och i förtroende och samtalet ska leda till en 

ömsesidig, framåtblickande och långsiktig plan” (Skolverket 2001, s 3). Skolverket (2001) 

skriver också att: ”Varje utvecklingssamtal ska vara väl förberett av både lärare, elev och för-

äldrar” (Skolverket 2001, s 3). Vi vill därför granska hur lärarna arbetar för att följa och inför-

liva det här innan och under utvecklingssamtalet. 

Varför vi valt att undersöka just trevägskommunikationen i utvecklingssamtalet är för att 

det tydligt framgår i både Skollagen (SFS 1985:1100) och Lpo 94 att vissa regler kring detta 

finns. Med andra ord är det ett område som är viktigt inom skolan som institution och vi anser 

att det då också är viktigt att undersöka om dessa regler följs och att kraven som finns införli-

vas.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är undersöka utvecklingssamtalet utifrån ett lärarperspektiv och granska hur lärarna 

arbetar före och under utvecklingssamtalet för att främja en trevägskommunikation. Våra frå-

geställningar är därför: 
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 Kommunikationen – hur ser den ut i utvecklingssamtalet?  

 Trevägskommunikation i utvecklingssamtalet – hur arbetar lärarna för att underlätta 

trevägskommunikationen för elever och vårdnadshavare?  

 Hur arbetar lärarna för att göra elever och vårdnadshavare delaktiga innan och under 

utvecklingssamtalet?  

 

1.2 Centrala begrepp 

Våra centrala begrepp är trevägskommunikation, förberedelser och arbetssätt under utveck-

lingssamtalet. Härefter följer en förklaring till begreppet trevägskommunikation eftersom det 

är tolkningsbart. Vi väljer att inte förklara begreppen förberedelse och arbetssätt eftersom de 

är förhållandevis självklara och talar för sig själva. 

 

1.2.1 Trevägskommunikation 

Lena Buckhöj-Lago (2005) talar om utvecklingssamtalet, i sin bok Utvecklingssamtal - per-

spektiv och genomförande, som ett trepartsamtal där elev, lärare och vårdnadshavare medver-

kar. Det är utifrån dessa tankar som vi använder begreppet trevägskommunikation och vi ma-

nar alltstå att ett trepartsamtal där alla tre parter samtalar med varandra ger en trevägskommu-

nikation. För att förtydliga menar vi alltså att en trevägskommunikation innebär att alla tre 

parter i utvecklingssamtalet inte bara närvarar under trepartssamtalet, utan att de även kom-

mer till tals så pass mycket att de får uttrycka sina tankar och åsikter i de aktuella frågorna 

som berörs. Vi kommer i kapitel 5 att fortsätta detta resonemang och problematisera begrep-

pet trevägskommunikation i förhållande till trepartssamtalet. 

 

1.2.2 Andra centrala termer 

Vi har i den här C-uppsatsen valt att använda termerna elev, vårdnadshavare och lärare. An-

ledningen till att vi använder termen lärare är att vi syftar på lärare och inte på annan personal 

i skolans institution. Termen vårdnadshavare använder vi för att det enligt Föräldrabalken 

(SFS 1949:381) inte enbart behöver vara barnets föräldrar som är vårdnadshavare. Däremot 

kommer inga förändringar att ske i citaten, utan där får termen förälder finnas kvar. Anled-

ningen till att vi sedan väljer att använda oss av ordet elev är för att förtydliga barnets roll i 

skolan. Vi använder oss av begreppet utvecklingssamtal men i en del fall används samtal eller 

samtalet istället, vilket syftar på utvecklingssamtalet. Anledningen till att vi använder dessa 

olika termer är för att variera vårt språk och på så sätt underlätta läsningen. När vi pratar om 
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trepartsamtal menar vi lärare, elev och vårdnadshavare. Vårdnadshavare kan vara en eller två 

personer som medverkar men faller under samma begrepp och ses som en part i trepartsamta-

let.  

 

1.3 Disposition 

Uppsatsens disposition ser ut som följer. Vi börjar med kapitel 1 som vi kallat Inledning och i 

detta kapitel har vi tagit upp: inledningen – varför vi skriver om det här området, vad uppsat-

sen kommer att handla om och det blir samtidigt som en kort bakgrund till uppsatsen, vårt 

syfte och frågeställningar, våra centrala begrepp samt denna disposition. I kapitel 2 som föl-

jer, som vi kallar för Historisk belysning samt litteraturförankring, tar vi upp den teoretiska 

bakgrund och forskning som finns kring utvecklingssamtalet samt hur utvecklingssamtalet har 

vuxit fram genom åren. Nästkommande kapitel, kapitel 3, kallar vi för Metod och där vi tar 

upp varför vi gjorde som vi gjort, hur vi tog kontakt med möjliga informanter, hur vi genom-

förde intervjuerna samt hur vi har tagit hand om materialet. Kapitel 4 kallar vi för Trevägs-

kommunikationen är lärarens ansvar och där tar vi upp och analyserar det vi fått fram från 

intervjuerna genom att utgå från frågorna vi ställde vid intervjutillfällena samt kopplar det till 

vad vi skrivit i bakgrunden. I Diskussionen som är kapitel 5 kommer vi att jämföra de olika 

informanternas svar gentemot varandra samt diskutera det vi kommit fram till under studiens 

gång.  
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2. Historisk belysning samt litteraturförankring  

2.1 Utvecklingssamtalets framväxt 

Vi kommer här att belysa utvecklingssamtalets framväxt och främst hur synen på kommuni-

kationen mellan de olika parterna; elev, vårdnadshavare och lärare, sett ut genom åren. Vi 

utgår ifrån litteratur som tidigare tagit upp detta område samt föregående läroplaner.  

 

2.1.1 1940 – talet och framåt 

Samtalet mellan hem och skola började uppträda redan under 1940-talet. Det var i den så kal-

lade enhetsskolan som de första tankarna väcktes om att bedömning av elever kunde ske på 

annat sätt än genom betyg. Året var 1946 då skolmissionen föreslog att det skulle finnas sam-

talsrum i skolorna som inbjöd till samtal. Det var alltså vid denna tid som man först började ta 

upp samtalet som ett alternativ, eller komplement, till betyg (Ellmin och Josefsson, 1995).  

 

2.1.2 1960-talet 

Under efterkrigstiden och framåt dök tankar kring skolans ökade ansvar för elevens fostran 

upp. Detta resulterade i att den fostran som skedde i hemmet även blev skolans intresse och 

det i sin tur ledde till att man ytterligare betonade vikten av kontakt mellan hem och skola 

(Adelswärd m fl 1997). I 1962 års läroplan står det att läsa att läraren:  

 

Ju mer han vet om barnens förutsättningar och individualitet, om deras uppväxt- och studiemiljö 

samt levnadsförhållanden, desto större möjligheter har han emellertid att lösa sin uppgift. Det är 

därför viktigt, att läraren på ett tidigt stadium träder i kontakt med hemmet (Lgr 62, s 25).  

 

I Lgr 62 betonas också att det är viktigt att ha en kontakt mellan hem och skola i den mening-

en att skapa bra förutsättningar för barnens fostran, och att ansvaret för att den första kontak-

ten mellan hem och skola införlivas ligger på lärarna. Vidare står det att läsa: ”Viktigast är 

dock vad läraren själv kan erfara vid direktkontakten med de enskilda vårdnadshavare och att 

de får tillfälle att lära känna varandra genom personliga samtal” (Lgr 62, s 25). Adelsvärd m fl 

(1997) skriver att: 

 

 I 1962 års läroplan betonades att hem, skola och samhälle borde ha kontakt med varandra och att 

skolans och hemmets gemensamma uppgift var att bidra till elevens utveckling. Vårdnadshavare 

borde informeras om skolans arbetsmetoder samtidigt som läraren skulle ges möjlighet att bilda sig 

en uppfattning om vårdnadshavares syn på barnet. Läraren skulle därför ha mottagningstid för 

samtal med vårdnadshavare (Adelsvärd m fl 1997, s 24). 
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Ellmin och Josefsson (1995) skriver att det under 1950 och 1960-talen kom nya politiska be-

slut kring grundskolan och man ansåg att den viktigaste kontakten mellan hem och skola var 

direktkontakten mellan lärarna och de enskilda vårdnadshavarna. Under dessa år fram till 

1970- talet har vi, utifrån de texter vi läst, tolkat det som att det är kontakten mellan vårdnad-

shavare och lärare som framhålls, och de samtal som finns mellan dessa handlar om eleven. 

Under de här åren ligger alltså fokus på samtal med vårdnadshavare när man talar om samtal i 

skolan, men barnet eller eleven verkar, enligt Adelswärd m fl (1997) samt Ellmin och Josefs-

son (1995), inte vara involverade i själva samtalet under denna period.  

 

2.1.3 1970-talet 

Under 1970- talet uppkommer ett ökat intresse för samtal i skolan och vissa betyg ersattes 

med muntliga kontakter och trevägskommunikationen i detta samtal, som vi vill belysa, börjar 

enligt Adelswärd m fl (1997) uppträda under detta årtionde. Adelswärd m fl (1997) skriver att 

lärar-, elev-, föräldrasamtal blev en etablerad verksamhet i skolan vid denna tidpunkt. Ellmin 

och Josefsson (1995) tar inte upp något specifikt om samtal av den typ som Adelsvärd m fl 

(1997) beskriver. Ellmin och Josefsson (1995) betonar mer om samtal mellan lärare och vård-

nadshavare även under 70-talet. För att få mer klarhet i vad som gällde under dessa år, vände 

vi oss till denna tids dokument för att se vad som står i dem angående kommunikationen mel-

lan lärare, elev och vårdnadshavare. Det vi har kunnat läsa ut av Lgr 69 är att man under den-

na tid ansåg det nödvändigt med en samverkan mellan hem och skola för att skapa bra förut-

sättningar för elevernas personlighetsutveckling. Vidare står det att det viktig att läraren lär 

känna elevens hemsituation och att det bästa sättet att göra detta är genom direktkontakt med 

vårdnadshavare där läraren själv kan bilda sig en uppfattning om elevernas hemsituation samt 

lära känna vårdnadshavare. För att möjliggöra denna direktkontakt är det viktigt att skapa ett 

tillfälle för ett personligt samtal mellan dessa parter. I Lgr 69 står det också att läraren ska ha 

mottagningstid för samtal med vårdnadshavare och att det i varje skola bör finnas samtalsrum 

där vårdnadshavare och lärare kan tala ostört med varandra. När vi läst Lgr 69, har vi inte 

funnit något om trepartsamtal, där både elev, vårdnadshavare och lärare medverkar. Det enda 

vi hittat om samtal i skolan från denna tid är det vi redovisat enligt ovanstående. Det vi kan 

tolka utifrån Lgr 69 är att man vid den här tiden började lägga större vikt vid samtalet mellan 

hem och skola (vårdnadshavare och lärare) precis som Ellmin och Josefsson (1995) påvisar. 

Däremot har vi inte hittat något i Lgr 69 styrker det Adelswärd m fl (1997) tar upp om trepart-

samtal under 1970- talet. 
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2.1.4 1980-talet 

Adelswärd m fl (1997) framhåller att man under 80- talet fortsatte att understryka och fram-

hålla vikten av samarbete mellan hem och skola. De tar upp att en av anledningarna till att 

man såg detta som så pass viktigt var att det under 80-talet kom snabba samhällsförändringar i 

och med att skolorna växte och invandringen ökade. Adelswärd m fl (1997) tar upp att detta 

kom att få skolorna att bli oroliga över att det skulle bli både språkliga och kulturella distanser 

mellan hem och skola. De tar upp att det innan 80-talet fanns en förställning om att det fun-

damentalt fanns en samsyn mellan hem och skola, och att villkoret för denna var homogenitet 

men att denna samsyn, i och med de här nya distanserna, inte längre kunde tas förgiven. Till 

skillnad från den tidigare rådande samsynen kom nu större avstånd, både geografiskt och kul-

turell, mellan människorna i vårt samhälle, vilket ledde till ett ökat behov av kontakt och hel-

hetssyn (Adelswärd m fl 1997). De framhåller att resultatet av detta blev att man ansåg att 

ändamålet med kontakten mellan hem och skola, under detta årtionde, blev att övervinna av-

stånden som fanns och skapa en helhetssyn. Skolans uppgift blev att bevara och värna om 

gemensamma värden vilket syns i 80-talets dokument. I en tid av förändring betonades att 

skolans uppgift var att vara kulturförmedlande (Adelswärd m fl 1997) I olika dokument kom 

det många förslag på hur kontakten mellan och skola skulle kunna se ut och hur man skulle 

arbeta för att på bästa sätt främja den. I de här dokumenten diskuterades bland annat samver-

kansformer som klassmöte, åhörardagar och kvartsamtal men man kom fram till att det en-

skilda samtalet mellan lärare, elev och vårdnadshavare var det bästa verktyget för kontakt, 

eftersom man kunde fastställa att närvaron vid dessa samtal var hög, och att både vårdnadsha-

vare och lärare fick mer kunskap och förståelse för elevens helhetssituation genom dessa sam-

tal (Adelswärd m fl 1997).  

Under 1980-talet regelfästes kvartsamtalet (Ellmin och Josefsson 1995) och i Lgr 80 står 

det att: ”skolan är skyldig att ta kontakt med vårdnadshavare till samtliga barn två gånger per 

läsår” (Lgr 80, s 25), det står vidare att: ”De personliga samtalen och direktkontakten med 

vårdnadshavarna är värdefulla. Kontakterna kan därför ske i form av enskilda samtal. Elever-

na bör om möjligt få delta i dessa.” (Lgr 80, s 25). Här är det alltså tydligt att man gärna ser 

att eleven själv är med under dessa enskilda samtal. Men mer än så om elevens medverkan 

står inte att läsa. I Lgr 80 står det beskrivet att det är viktigt att informera vårdnadshavarna om 

hur deras barn utvecklas och de måste kunna följa sina barns studier. Lärarnas uppgift under 

samtalet är att försöka ge en mångsidig bild av eleverna och inte bara uppehålla sig vid deras 

studieresultat. I Lgr 80 framkommer också att lärarna: ”bör också utnyttja möjligheterna att få 

del av vårdnadshavares kunskaper om och syn på sina barn så att skolans bild av eleverna kan 
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bli så allsidig som möjligt.”(Lgr 80, s 25). I detta citat är det tydligt att kommunikationen i 

samtalet är koncentrerad till två parter, läraren och vårdnadshavaren. Det står inte något speci-

fikt om att eleven bör eller skall komma till tals och delta i kommunikationen.  

Adelswärd m fl. (1997) framhåller att man under 1980- talet såg det enskilda samtalet mel-

lan lärare, elev och vårdnadshavare som det absolut bästa redskapet för kontakt. Man ville 

också se mer av diskussion i samtalet för att främja informationsaspekten och komma bort 

från bedömningsaspekten:  

 

Enligt dokumenten var det angeläget att både eleven och vårdnadshavare skulle få en mer aktiv 

roll i samtalet och att enskilda samtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare inte enbart skulle be-

stå av information från lärare till vårdnadshavare, utan att också vårdnadshavares uppfattning om 

elevens skolsituation skulle vara ett centralt ämne för samtalet (Adelswärd m fl 1997, s 30).  

 

I detta citat framgår det först tydligt att man anser att eleven ska ha en aktiv roll i samtalet, 

som i sin tur leder till att en trevägskommunikation införlivas, men sen talar man återigen 

bara om vårdnadshavare och lärare. Vi är här något osäkra på hur detta ska tolkas, och undrar 

om Adelswärd m fl (1997) menar att det fortfarande är vårdnadshavares röst i samtalet som är 

det viktigaste, eller om de menar mer bokstavligt som det står, att det är viktigt med även ele-

vens röst, och att en viktigt fråga att ta upp för diskussion, där även eleven kommer till tals, är 

vårdnadshavares uppfattning om elevens skolsituation (inte deras röst). Det Adelswärd m fl 

(1997) framhåller finns, så långt vi kan tolka det, inte förankrat i Lgr 80, vilket gör att vi inte 

är säkra på hur vi ska tyda deras påstående. Vi tycker ändå att det är relevant att reflektera 

över, eftersom de hänvisar till andra dokument (Statens offentliga utredningar) från 1980-

talet. Adelswärd m fl (1997) framhåller vidare om 80- talets samtal i skolan att: ”I dokumen-

tens diskussioner om de enskilda samtalen framstår vårdnadshavares närvaro i kvartsamtalet 

som något självklart. Däremot blev elevens närvaro ett ämne för viss diskussion, vilket kan 

tolkas som att denne hade en mer kontroversiell roll i samtalet” (Adelswärd m fl 1997, s 30). I 

SOU 1980:21, s 57: framhålls:  

 

Vi anser att eleven bör delta i de enskilda samtalen. Eleven har ofta en mycket klarare bild av sin 

situation än både lärarna och vårdnadshavare. De bör vidare höra till de absoluta undantagen att 

den det talas om inte är närvarande (citerat i Adelswärd m fl 1997, s 30). 

 

Här framkommer tydligt att Adelswärd m fl (1997) ändå anser det vara av stor vikt att elever-

na faktiskt är med i samtalet och kommer till tals i viss mån, men frågan är hur pass mycket 

de kommer till tals. Det framhålls att SOU 1980:21 anser det vara viktigt att eleven deltar i de 

enskilda samtalen, men frågan är vad de menar med begreppet delta. Är det att eleven deltar i 
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den aspekten att den finns närvarande i rummet under samtalet, eller menar de begreppet delta 

att eleven deltar i själva samtalet? Adelswärd m fl (1997) framhåller att citatet ovan tyder på 

att det under 80-talet började anses att elevens kunskaper om sig själv och sin situation hade 

stor betydelse och att den information som eleven kunde berätta om sig själv skulle kunna 

användas som fundament i samtalet om eleven.  

Utifrån Lgr 80 och Adelswärd m fl (1997) samt SOU 1980:21 uppfattar vi det som att det 

under 80- talet blev mer fokus på ett trepartsamtal, och att man i viss mån i alla fall ville se att 

eleven närvarade vid dessa samtal. Dock tolkar vi det så att eleven fortfarande inte kommer 

till tals i samtalet och det med andra ord inte heller under 80-talet finns en trevägskommuni-

kation i samtalet i skolan. Eleven kan närvara vid samtalet men man pratar fortfarande om 

eleven och inte med eleven under dessa samtal. 

Adelswärd mfl (1997) tar också upp att det finns dokument från 80-talet som visar ett an-

nat syfte med att eleven bör vara med på kvartsamtalet. I dessa dokument finns ett samhälle-

ligt perspektiv. De menar att det i det demokratiska samhället finns en tanke om: ”att alla ska 

ha lika villkor och möjligheter till delaktighet i beslut om den egna personen” (Adelswärd m 

fl 1997, s 30) och då: ”är det viktigt, också för skolelever, att vara närvarande när den egna 

personen diskuteras” (Adelswärd m fl 1997, s 30). Dessutom framgår av dokument från den 

här tiden att det ansågs vara av vikt att utbilda barnen i samtalsteknik för att de skulle lära sig 

att diskutera och hitta fredliga lösningar på problem, och menade att om barnen var med på 

kvarsamtalet fick de insyn i hur vuxna i deras omgivning praktiserar detta. Om eleverna redan 

i skolan lärde sig att lösa sina konflikter genom att prata med varandra, ansågs det vara en typ 

av garanti för demokratins framtid. Anledningen till att fokus låg på detta kan vara att det an-

sågs vara en lösning på en av skolans dåvarande huvuduppgifter, nämligen att fostra eleverna 

till demokratisk sinnade samhällsmedborgare. (Adelswärd m fl 1997).  

 

2.1.5 1990-talet 

Ellmin och Josefsson (1995) framhåller att det var i samband med Lpo 94, som kom på 90-

talet, som begreppet utvecklingssamtal myntades. Detta namnbyte från kvartssamtal till ut-

vecklingssamtal innebar att fokus i samtalet flyttades från bedömning av det som eleven tidi-

gare presterat, till elevens framtida möjligheter och utveckling. Dessutom började det fokuse-

ras på elevernas inflytande över sin egen skolgång och man undersökte på vilka områden 

elevinflytande skulle vara möjligt (Ellmin och Josefsson 1995). Adelswärd m fl (1997) menar 

att det fanns en bakomliggande orsak till denna fokusförskjutning. De tar upp att det som se-

nare kom att bli det så kallade utvecklingssamtalet, grundades i den ideologiomsvängning 
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som kom under 90-talets början som en följd av det regimskifte som skedde under den här 

tiden. Med den nya regeringen på 90-talets början kom ett nytt synsätt på vad som är kunskap 

och även på skolans bedömningskriterier. I samband med detta infördes målrelaterade betyg 

och det ansågs att bedömning genom skriftliga betyg vara det bästa sättet att informera vård-

nadshavare om deras barns resultat och också ett bra sätt att bedöma elevens kunskap (Adels-

wärd m fl 1997). Vidare belyser de att det tidigare hade ansetts att kvartsamtalet var den bästa 

metoden för detta, och det är alltså här som förskjutningen sker. I och med att det nya betyg-

systemet togs en av kvartsamtalets funktioner bort, nämligen den som innebar att informera 

om skolans bedömning av elevens studieresultat. Nu ansågs det istället att det enskilda samta-

let huvudsakligen skulle handla om att informera hemmet om elevens förmågor. När de skrift-

liga betygen återinfördes hölls utveckling och begreppet bedömning isär (Adelswärd m fl 

1997). Dessa betyg skulle stå för bedömningen av elevens kunskap och kompetens, medan 

man ansåg att det enskilda samtalets funktion skulle stå för att informera om elevens beteen-

de. Adelswärd m fl (1997) menar att när utvecklingssamtalet introducerades på mitten av 90-

talet framhölls utvecklingsaspekten, men man förde ändå samman utvecklingssamtalet, bety-

gen och åtgärdsprogrammet till en helhet. Lärarens uppgift blir att bedöma elevernas kunska-

per och deras kunskapsutveckling, och målsättningen med den bedömningen är också att hitta 

vägar för att eleven ska fortsätta utvecklas.  

När utvecklingssamtalet beskrivs betonas vikten av att alla ska få komma till tals (Adels-

wärd m fl 1997).  Utifrån vad de skriver uppfattar vi det som att det i och med regimskiftet i 

början på 90-talet, och den nya synen på bedömning som blev en följd av det, ändrades kvart-

samtalet namn till utvecklingssamtal. Då uppstod, det vi kallar för, en trevägskommunikation 

i samtalet mellan elev, vårdnadshavare och lärare. För att skapa mer delaktighet för både ele-

ver och vårdnadshavare, menar Adelswärd m fl (1997) att man frambringade en mer exakt 

målsättning för utvecklingssamtalet än vad man tidigare hade haft i kvartsamtalet. Målsätt-

ningen formulerades enligt följande: ”Samtalet ska leda till att deltagarna formulerar gemen-

samma åtaganden, som sedan kan följas upp och utvärderas vid nästa möte” (Adelswärd m fl 

1997, s 34).  I Lpo 94 står det att:  

 

Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det 

egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens utformning. 

Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer (Lpo 

94, s 13).  
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Det framgår också i Lpo 94 att det inte räcker med att lärarna talar om vad demokrati innebär, 

utan själva undervisningen skall genomföras på ett demokratiskt sätt. När eleverna får delta i 

planeringen och utvärdera den dagliga undervisningen kan de utveckla sin förmåga att utöva 

inflytande och att ta ansvar. Lärarna ska också enligt Lpo 94 utgå ifrån att eleverna är kompe-

tenta nog, och dessutom vill ta ett personligt ansvar för vad och hur de lär sig saker i skolan. 

Lärarna ska också ansvara för att alla elever får ett verkligt inflytande över arbetssätt, och 

undervisningsinnehåll.  

 

2.1.6 2000- talet 

Av det vi har tolkat ut av den litteratur vi läst, så är 2000- talet en förlängning av det arbete 

med utvecklingssamtalet som under 1990-talet inleddes. Skolans verksamhet står fortfarande 

under Lpo 94 och arbete sker fortlöpande med att införliva de krav som finns i verksamheten. 

Utvecklingssamtalet är idag en självklar del av skolan och undervisningen. Det är också 

självklart, åtminstone i teorin, att eleverna ska vara en del av samtalet och komma till tals 

Skolverket (2001). Ellmin och Josefsson (1995) framhåller att det har skett en tydlig utveck-

ling kring fenomenet utvecklingssamtal och att de formella betygens betydelse tonats ned och 

dialogen omkring eleverna betonas. Under 90-talet började det fokuseras på det ömsesidiga 

informationsutbytet, vilket i sig skapar ny kunskap och förutsättningar för bättre förståelse 

mellan hem och skola. De tar upp att utvecklingssamtalet är en möjlighet för läraren att förstå 

den kunskaps- och utvecklingsmiljö som eleven befinner sig i och utanför skolan. Ellmin och 

Josefsson (1995) menar att: ”den nya läroplanens tankar om kunskap och inlärning har öppnat 

för samtalet som det viktigaste redskapet för att få till stånd en tillfredsställande utveckling för 

varje elev” (Ellmin och Josefsson 1995, s 17). Slutligen framhåller Ellmin och Josefsson 

(1995) att utvecklingssamtalet bidrar till att den totala kommunikativa förmågan förbättras 

inom skolan och att elevers och vårdnadshavares inflytande över undervisningen stärks. I 

kommande stycke kommer vi att gå in mer specifikt på hur utvecklingssamtalet idag praktise-

ras inom skolans verksamhet och hur trevägskommunikationen ser ut. 

 

2.2 Förberedelse av utvecklingssamtal 

I den här delen kommer vi att belysa vad de texter som vi läst framhåller om lärares förbere-

delse inför utvecklingssamtalen, dels för sig själv och dels hur de förbereder de andra parter-

na, elev och vårdnadshavare. Skolverket (2001) menar att: ”Varje utvecklingssamtal ska vara 

väl förberett av både lärare, elev och föräldrar” (Skolverket 2001, s 3). Sedan tittar vi vidare 

på hur lärarna genomför utvecklingssamtalen, under rubriken Genomförande av utvecklings-
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samtalet, med utgångspunkt i det som Skolverket (2001) tar upp om att alla parter ska komma 

till tals på ett förtroendefullt sätt och där samtalet ska vara ömsesidigt. Skolverket (2001) tar 

också upp att utvecklingssamtalet ska fokusera på jämlikhet för alla parter.  

Men Buckhöj-Lago (2005)
1
 menar att: ”Att slå fast en modell för utvecklingssamtal är där-

för lika ointressant som att slå fast en modell för lärande” (Buckhöj-Lago 2005, s 37). Därav 

är denna del av kapitlet ett utdrag av olika sätt och metoder för genomförande och förberedel-

se av utvecklingssamtalet. Ytterligare ett citat från Buckhöj-Lago får belysa komplexiteten i 

utvecklingssamtalet: ”Det finns nog lika många sätt att genomföra utvecklingssamtal som det 

finns lärare i det här landet och så måste det få vara” (Buckhöj-Lago 2005, s 113). 

 

2.2.1 Trepartsamtal – vem ska vara med? 

Buckhöj-Lago (2005) tar i sin bok Utvecklingssamtal - perspektiv och genomförande upp att 

utvecklingssamtalet är ett trepartsamtal och genom att eleven har skolplikt, 3:e kapitlet i Skol-

lagen (SFS 1985:1100) tar upp elevernas skolplikt, så är eleven enligt Buckhöj-Lago (2005) 

skyldig att medverka. Likaså är läraren skyldig att medverka då det ingår i deras tjänst. Vård-

nadshavaren däremot är inte juridiskt bunden att medverka vid utvecklingssamtalet enligt 

Buckhöj-Lago (2005). Dock skriver Föräldrabalken (SFS 1949:381) att: 

 

Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess 

ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får tillfredsställande för-

sörjning och utbildning (Föräldrabalken SFS 1949:381, 5 kap 2§, vår kursivering). 

 

Det som vi kan uttolka från Föräldrabalken (SFS 1949:381) är att det är vårdnadshavarnas 

ansvar att se till att deras barn får en så bra utbildning som möjligt. Genom att då medverkar 

vid utvecklingssamtalen, som Skolverket (2001) menar ska ske minst en gång per termin, och 

där elev, vårdnadshavare och lärare ska medverka, tar vårdnadshavarna sitt ansvar. Grundsko-

leförordningen (SFS 1994:1194) framhåller att:  

 

Läraren ska fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst 

en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om 

                                                 
1
 Lena Buckhöj-Lago (2005) har skrivit i sin bok Utvecklingssamtal – perspektiv och genomförande om utveck-

lingssamtalet. I boken ger hon förslag på hur man kan arbeta för att förbereda och genoföra ett utvecklingssam-

tal. Med andra ord så innebär hennes bok enbart förslag på hur man kan arbeta och det betyder inte att man mås-

te följa det hon föreslår. Vi har valt att förhålla oss till hennes bok på det sättet att det är förslag på hur du kan 

arbeta. Lena Buckhöj-Lago är lärare och författare och åker runt och föreläser om och ger utvecklingssamtalet ett 

mera konkret ansikte (Buckhöj-Lago 2005, baksida). 
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hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen vid utveck-

lingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läropla-

nen och kursplanerna (Grundskoleförordningen SFS 1994:1194, 7 kap. 2§). 

 

Skolverket (2008) Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen menar sedan 

också att: ”Varje elevs utveckling och lärande ska stimuleras och stödjas bland annat med 

hjälp av återkommande utvecklingssamtal” (Skolverket 2008, s 11). Det vi förstår av ovanstå-

ende är att enligt Buckhöj-Lago (2005) är vårdnadshavarna inte juridiskt bundna att medverka 

på utvecklingssamtalet, däremot är vårdnadshavarna skyldiga, enligt Föräldrabalken (SFS 

1949:381), att se till att barnet får en så bra och tillfredsställande utbildning som möjligt.  

Skollagen (SFS 1985:1100) säger dessutom att: ”Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt 

barn skall se till att barnet fullgör sin skolplikt” (Skollagen SFS 1985:1100, 3 kap.15 §). Där 

dyker då frågan upp, går utvecklingssamtalet in under skolplikten? Vi har inte funnit något 

svar på den frågan, däremot menar Grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) att minst en 

gång per termin ska läraren, eleven och vårdnadshavaren ha ett utvecklingssamtal tillsam-

mans. Även Skolverket (2001) påvisar detta.  

 

2.2.2 Rätt till inflytande 

Birgitta Kimber
2
 (1996) skriver i sin bok Möte med möjligheter – Handbok i utvecklingssam-

tal att den skillnad som ska finnas mellan utvecklingssamtal och kvartssamtal är att utveck-

lingssamtalet ska syfta framåt och mot kommande utveckling medan kvartssamtalets syfte 

varit att se vad eleven har presterat fram tills det att kvartssamtalet äger rum. Vidare skriver 

Kimber (1996) att hemmets inställning till skolan och skolarbete är oerhört viktigt för elevens 

resultat i sina studier och därför är det bra om hemmet får vara med och påverka bland annat 

inlärningsprocessen hos eleverna. Många vårdnadshavare anser, enligt Kimber (1996), att de 

trots stort intresse för skolans arbete har svårt att se att de skulle kunna utöva inflytande på 

skolans arbetssätt och de anser också att skolan är det område i samhället de har minst inblick 

i. Om man ser till det här, att vårdnadshavarna känner att de saknar inflytande, så menar Kim-

                                                 
2
Birgitta Kimber är bland annat speciallärare, leg. Psykoterapeut och Doktorand KI 

(http://www.birgittakimber.se/birgittakimber/extern/start.php)[hämtad 2009-11-06]. Hennes bok Möte med möj-

ligheter – Handbok i utvecklingssamtal ger läsaren en vägledning i utvecklingssamtalet och samtalets svåra 

konst. Då detta är en handbok för utvecklingssamtalet ger den förslag till arbetssätt för förberedelse och genom-

förande av utvecklingssamtalet men det betyder inte att det som står skrivet är så det ska göras utan det är förslag 

på hur man kan göra.  Det är så vi valt att förhålla oss till boken, som ett uppvisande av ”så här kan man göra” 

när man förbereder och genomför ett utvecklingssamtal.  

http://www.birgittakimber.se/birgittakimber/extern/start.php
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ber (1996) att utvecklingssamtalet kan vara till stor nytta. Utvecklingssamtalet ska enligt 

Kimber (1996) vara ett möte där hemmet och skolan möts och där båda parter är jämställda, 

även om nu vårdnadshavarna inte besitter den kunskap om utbildning som läraren har, men 

gentemot eleven och dennes utveckling är de likvärdiga. Ska samarbetet fungera bra krävs att 

alla parters kompetens värderas likvärdig och används i de sammanhang de berör. Dessutom 

framhåller Kimber (1996) att vårdnadshavarnas attityder och uppfattningar är det som eleven 

oftast lyssnar till. Kimber (1996) lyfter också fram vikten av att skolan är tydlig med de mål 

som finns, både uppnåendemålen och strävansmålen. Skolan måste också visa hur de har tänkt 

arbeta för att nå målen för att göra det så klart och tydligt för eleverna och vårdnadshavarna 

som möjligt. Kimber (1996) menar också att elev och vårdnadshavare ska få information om 

dessa mål och hur de ska nås innan utvecklingssamtalet, exempelvis genom att läraren skickar 

hem ett brev till elev och vårdnadshavare eller förklarar och berättar om det här under föräld-

ramötet, även om Kimber (1996) föredrar att båda delarna görs. 

 Buckhöj-Lago (2005) visar också på vikten av att lärarna är medvetna om skolans mål för 

att skapa ett så bra klimat mellan lärare, vårdnadshavare och elev som möjligt i bland annat 

utvecklingssamtalet. Genom att lärarna skriver ner skolans kunskapsmål gör de målen tydliga 

för sig själva och de kan då i sin tur göra elever och vårdnadshavare delaktiga samt göra dem 

medvetna om det uppdrag skolan har. Skolverket (2008) skriver att: 

 

En förutsättning för att ett utvecklingssamtal ska kunna bli ett trepartsamtal är att de nationella må-

len är kända för elev och vårdnadshavare liksom hur elevens kunskaper har bedömts och att vård-

nadshavaren har information om elevens kunskapsutveckling (Skolverket 2008, s 11).    

 

Skolans uppdrag består i att tydligt klargöra de mål och arbetsformer som skolan har och den 

förutsättning och rätt till inflytande det här uppdraget ger elever och vårdnadshavare enligt 

Buckhöj-Lago (2005). Lpo 94 framhåller att: ”Skolan skall klargöra för elever och föräldrar 

vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter 

elever och deras vårdnadshavare har” (Lpo 94, s 5). Buckhöj-Lago (2005) skriver vidare att 

målen måste vara synliga för att utvecklingssamtalet ska få vara en demokratisk arena vilket 

är tanken med utvecklingssamtalet. Om det finns klara och tydliga mål för skolan som alla 

parter tagit del av kan det, enligt Buckhöj-Lago (2005), ge elever och vårdnadshavare andra 

och större möjligheter att lyfta fram det som de anser vara av vikt att samtala om under ut-

vecklingssamtalet. Genom att belysa ovanstående närmar man sig det jämbördiga samtalet 

som utvecklingssamtalet ska vara, vilket Skolverket (2001) nämner. Buckhöj-Lago (2005) 

menar också att genom att vårdnadshavarna och eleverna har fått en större förståelse kring de 
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mål som skolan har, blir det lättare för lärarna att kommunicera dessa. Buckhöj-Lagos (2005) 

erfarenhet säger att elever och även vårdnadshavare inte säger nej till kunskap, och genom att 

visa de mål som finns kan man få elever som annars inte läser att läsa flera böcker bara för att 

nå målet. Det här gör också att vårdnadshavarna tar ansvar på ett annat sätt då de vet vad som 

ska nås och vad arbetet ska gå ut på (Buckhöj-Lago 2005). 

   

2.2.3 Förberedelser för de tre parterna 

Buckhöj-Lago (2005) tar i sin bok Utvecklingssamtal - perspektiv och genomförande upp hur 

viktigt och självklart det är att engagera eleverna och vårdnadshavarna i förberedelserna inför 

utvecklingssamtalet. Hon använder sig av ett formulär som hon skickar ut till elever och vård-

nadshavare för ifyllnad och som sen kommer att användas som underlag på utvecklingssamta-

let. För att få vårdnadshavare delaktiga i utvecklingssamtalet använder Buckhöj-Lago (2005) 

sig av föräldramötet som en arena för att visa underlaget och förklara syftet och frågor kring 

formuläret innan det senare skickas hem. Kimber (1996) tar också upp vikten av att alla parter 

får förbereda sig inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare och elever bör tänka på vad de 

vill ta upp under utvecklingssamtalet och vad samtalet ska handla om. En hjälp som hemmet 

kan få är att fylla i ett frågeformulär som används för att läraren ska veta vad hemmet helst 

vill att utvecklingssamtalet ska kretsa kring. Det är även angeläget, enligt Kimber (1996), att 

läraren funderar kring vad denne anser vara av vikt att ta upp under utvecklingssamtalet då det 

i Lpo 94 står att läraren skall: ”genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga 

och sociala utveckling” (Lpo 94, s 16). Samtidigt menar Kimber (1996) att det är viktigt för 

läraren att utifrån vad elev och vårdnadshavare önskar ta upp under utvecklingssamtalet pla-

nera utvecklingssamtalet på så sätt att det verkligen kommer med.  

 Adelswärd mfl (1997) tar också upp att formulär, i det här fallet enkäter, skickas ut till 

vårdnadshavare och elever för ifyllnad innan utvecklingssamtalet och som sedan används som 

underlag till utvecklingssamtalet. Buckhöj-Lago (2005) tar även upp ett annat sätt att förbere-

da eleverna inför utvecklingssamtalet. Det går ut på att eleverna, redan i år F-2 (Förskoleklass 

till år 2 i skolan), ges öppna frågor att ta med hem. Där får de yngsta ta hjälp av vårdnadsha-

varna för att svara på de öppna frågorna. Men även vårdnadshavarna tilldelas ett papper med 

frågor de ska fundera över tills utvecklingssamtalet. Den lärare som Buckhöj-Lago (2005) 

hänvisar till när det gäller det här föreberedelsesättet använder sig också av intervjuer med 

eleverna inför utvecklingssamtalet. Dessa intervjuer bildar ett underlag till utvecklingssamta-

let eftersom läraren då blir medveten om vad eleverna tycker och tänker kring de olika områ-

dena som finns i skolan. Buckhöj-Lago (2005) påpekar vikten av att eleven oavsett skolår får 
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ta del av planeringen av det som ska tas upp under utvecklingssamtalet men också att de får 

vara med och planera hur upplägget för utvecklingssamtalet ska se ut. Vidare skriver Buck-

höj-Lago (2005) att eleverna själva anser att det är bra att de är förberedda inför utvecklings-

samtalet. Genom att eleverna får fylla i olika sorters papper, exempelvis formulär och enkäter, 

får de reflektera över vad som exempelvis är svårt respektive lätt och de börjar även tänka på 

saker som de annars inte skulle fundera på.  

 

 

2.3 Genomförande av utvecklingssamtalet 

Här följer ett avsnitt om genomförande av utvecklingssamtalet. Vi kommer nedan att visa på 

vilka arbetssätt som kan användas för att införliva trevägskommunikationen i utvecklingssam-

talet utifrån litteraturen.  

 

2.3.1 Jämlikhet i utvecklingssamtalet 

Ett annat sätt att skapa jämbördighet och trygghet i utvecklingssamtalet är att låta elever och 

vårdnadshavare bestämma var utvecklingssamtalet ska äga rum, enligt Buckhöj-Lago (2005). 

Det här är något de kan välja redan när de fyller i formuläret/underlaget som de får hem innan 

samtalet. Många elever och vårdnadshavare väljer klassrummet som samtalsplats enligt 

Buckhöj-Lago (2005) men det finns även en del som väljer ett annat rum eller till och med 

väljer att ha utvecklingssamtalet i det egna hemmet. Buckhöj-Lago (2005) påpekar också att 

väljer man klassrummet som samtalsrum under utvecklingssamtalet så är det viktigt att göra 

ett rum i rummet, en samtalsplats där alla exempelvis sitter på lika höga stolar för att göra 

samtalet så jämbördigt som möjligt. Vidare menar Buckhöj-Lago (2005) att det är viktigt att 

tänka på hur placeringen är under utvecklingssamtalet. Det här är något som läraren bör tänka 

ut innan själva utvecklingssamtalet då det är viktigt att alla parter ser den berörda eleven samt 

att det underlättar samarbetet kring underlaget som finns.  

Buckhöj-Lago (2005) nämner en lärare som låter sina elever göra uppgifter utifrån de mål 

som skolan har med sin undervisning inför utvecklingssamtalet. När de kommer till utveck-

lingssamtalet får de beskriva hur de löst uppgifterna utifrån de mål som finns. Läraren menar 

att vårdnadshavaren då får reda på hur det går för eleven i fråga. Själva utvecklingssamtalet 

varierar från elev till elev och hur bekväma de känner sig i situationen bland annat. Samtalen 

kan också se olika ut beroende på vilka vårdnadshavare som är med då relationen mellan 

vårdnadshavare och lärare varierar en hel del.  
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2.3.2 Vem leder och strukturens vikt i utvecklingssamtalet 

Buckhöj-Lago (2005) tar upp frågan om vem som ska leda utvecklingssamtalet och i de flesta 

fall är det handledaren, alltså läraren, som leder utvecklingssamtalet. Om man i skolan arbetar 

med en så kallad portfoliometod
3
 kan eleverna, om de är medvetna om vilka kunskaper de har 

och med stöd, själva utifrån portfolion leda sitt eget utvecklingssamtal. Det är också mycket 

möjligt att utarbeta ett sätt utifrån portfolion så att vårdnadshavarna kan leda utvecklingssam-

talet om de önskar. Strukturen i ett utvecklingssamtal kan variera en del menar Buckhöj-Lago 

(2005). Vissa lärare, om vi utgår från att läraren leder utvecklingssamtalet, väljer att låta sam-

talet vara strukturlöst och ta upp det som för stunden anses vara av vikt att samtala om. Andra 

lärare förväntar sig att vårdnadshavarna ska stå för samtalet genom att ställa frågor kring ele-

ven för att på så sätt få veta hur eleven ligger till. Sen finns det ytterligare en variant enligt 

Buckhöj-Lago (2005) och det är när läraren styr med en så stark struktur att inget spontant 

från någon part kan få utrymme under utvecklingssamtalet. Vidare menar Buckhöj-Lago 

(2005) att ett utvecklingssamtal, med en bra och synlig struktur, gör det lättare för parterna att 

hålla sig till vad samtalet ska handla om. Men det gäller att läraren följer det formulär som 

lämnats in från elev och vårdnadshavare, vilket vi tagit upp tidigare. Samma lärare som vi 

tidigare skrivit om som lämnar ut öppna frågor till eleverna i år F-2 (förskoleklass – år 2) samt 

frågor till deras vårdnadshavare anser att utvecklingssamtalen bör ha samma struktur och upp-

lägg oavsett ålder. Det är av den anledningen att eleverna ska kunna känna igen sig i samtalet 

från den ena gången till den andra och få den trygghet igenkännandet ger.  

 

2.3.3 Underlagens betydelse i utvecklingssamtalet 

Adelswärd m fl (1997) menar att användandet av enkäterna eller frågeformulär som underlag i 

utvecklingssamtalet kan ge läraren fler uppslag från eleven om vad som är viktigt att samtala 

om. Det blir också lättare för läraren att ställa följdfrågor och fråga efter synpunkter från ele-

ven om man har någon sorts underlag att utgå ifrån. Men det här kräver att eleven själv vill 

vara delaktig på det arbetssättet då det gäller att delge sina synpunkter angående det som sam-

talet kretsar kring. Buckhöj-Lago (2005) visar också på användandet av frågeformuläret som 

                                                 
3
 Portfoliometodiken går ut på att eleverna har en mapp, pärm, låda eller dylikt som de samlar det material de 

arbetar med i skolan som speglar vad de har lärt sig. Portfolion är ett sätt att göra eleverna delaktiga i sin inlär-

ning och de får ett meningsfullt utbyte med läraren om sin inlärning. Även läraren utvecklar sin förmåga att 

reflektera och förstå hur eleven lär sig, detta behövs för att läraren på bästa sätt ska kunna hjälpa eleven (Buck-

höj-Lago, 2005). Buckhöj-Lago (2005) hänvisar för vidare läsning, i sin referenslista, om portfolio till följande: 

Ellmin, R. (1999), Portfolio – sätt att arbeta, tänka och lära och Taube, K. (1999), Portfoliometoden.   
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ett bra underlag för utvecklingssamtalet på så sätt att man utgår från vad som har kryssats i 

eller vad som svarats i formuläret. Frågeformuläret kan vara, enligt Buckhöj-Lago (2005), 

underlag för hela utvecklingssamtalet eller delar av det. Frågeformuläret gör läraren medveten 

om dels vad elev och vårdnadshavare vill tala om under utvecklingssamtalet och dels vilka 

förväntningar som hemmet har när det gäller skolan. I Lpo 94 står att läraren skall: ”med ut-

gångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om studieresultat 

och utvecklingsbehov” (Lpo 94, s 16).  

 

2.3.4 Lika delaktighet i utvecklingssamtalet  

Buckhöj-Lago (2005) tar upp att det är viktigt för den som leder ett trepartsamtal, vilket ut-

vecklingssamtalet ska vara, att se till att få kontakt med alla parter i utvecklingssamtalet redan 

när samtalet startas. Detta för att alla ska känna sig välkomna och att alla parter ska känna sig 

lika delaktiga i utvecklingssamtalet. Vidare menar Buckhöj-Lago (2005) att det är viktigt att 

ta fram det frågeformulär som elever och vårdnadshavare har fyllt i och där önskemålen inför 

utvecklingssamtalen står, tidigt i utvecklingssamtalet. Anledningen till att det är viktigt att ta 

upp det här tidigt i samtalet är, enligt Buckhöj-Lago (2005), att visa att elevers och vårdnad-

shavares intressen är av vikt även för läraren, samt att tas det inte upp tidigt hinns det inte 

alltid med under den begränsade tid som utvecklingssamtalet har. Utifrån frågeformuläret 

ställer läraren frågor till det som svarats eller det som önskats ska tas upp. Det här betyder att 

både elev och vårdnadshavare blir tilltalade under utvecklingssamtalet. Buckhöj-Lago (2005) 

påpekar att om läraren för anteckningar under utvecklingssamtalets gång kan det störa och 

göra elever och vårdnadshavare oroliga. Detta eftersom de inte vet vad läraren antecknar för 

något eller vad anteckningarna ska användas till. Dock kan det vara bra att ta stödord till saker 

som är av vikt och som ska åtgärdas och inte får glömmas bort menar Buckhöj-Lago (2005). 

För att återigen koppla till Skolverket (2001) sägs att samtalet ska ske i förtroende, ömsesi-

dighet och att alla parter ska vara jämlika. 

 

2.4 Vad säger tidigare forskning om utvecklingssamtalet? 

När vi sökt tidigare forskning om utvecklingssamtal, fann vi två avhandlingar som tog upp 

detta område. Tyvärr märkte vi när vi läste dessa att de inte tar upp den del av utvecklings-

samtalet som vi i denna C-uppsats vill fokusera på, nämligen trevägskommunikationen i ut-

vecklingssamtalet. Vi har ändå valt att nämna dem här för att vi senare ska kunna analysera 

vårt intervjumaterial i relation till dem. De avhandlingar vi har tagit del av om utvecklings-

samtalet är Gunilla Granaths (2008) Milda Makter! Utvecklingssamtal och loggböcker som 
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disciplineringstekniker och Johan Hofvendahls (2006a) Riskabla samtal - en analys av poten-

tiella faror i skolans kvarts- och utvecklingssamtal.  

Granaths (2008) syfte är att undersöka hur utvecklingssamtal och loggböcker bland annat 

påverkar eleverna och deras uppfattning om sig själva och sin omvärld. Hon tittar på detta 

utifrån en öppen pedagogik där utgången påverkas av bland annat situation och aktörer (Gra-

nath 2008). Hon fokuserar på makt, och skriver mycket om maktrelationer och hänvisar då till 

Foucault. När Granath (2008) granskar utvecklingssamtalen tycker hon sig urskilja olika stra-

tegier från elevens sida. Hon kommer fram till att eleven använder sig av dessa för att kom-

munikativt hantera de olika formerna av disciplinering som sker under utvecklingssamtalets 

gång. Här går vi bara in på hennes forskning om utvecklingssamtalet eftersom det är det som 

är relevant för oss i denna uppsats. Därmed lämnar vi helt och hållet den del av hennes av-

handling som tar upp fenomenet loggböcker. Granath (2008) skriver att en av de viktigaste 

grundförutsättningarna i utvecklingssamtalet är kommunikation och förmåga till dialog:  

 

Ordet utvecklingssamtal implicerar utveckling. Utveckling förutsätter att där finns något att ut-

veckla, något som ska bli bättre. I förhandlingen tenderar därför parterna, lärarna, men också vård-

nadshavare, att rikta in sig på och benämna just det som ska utvecklas och inte lika ofta det som 

redan kan beskrivas som positivt och bra. I detta sammanhang ligger det inbäddat i utvecklingsbe-

greppet att något måste åtgärdas. Sådant som ska åtgärdas brukar vara behäftat med “fel” och fel 

ska korrigeras. Detta kan förstås som en viss motsättning mellan kravet att blicka framåt och ut-

veckla och viljan att definiera, ringa in och komma åt (Granath 2008, s 109).  

 

 

Granath (2008) hänvisar även till Hofvendahl (2006a) och framhåller att: ”I praktiken fokuse-

rar samtalen allt som oftast på det som inte är bra och mer sällan pekar man på det som är 

positivt” (Granath 2008, s 107). 

Hofvendahls (2006a) syfte är att granska utvecklingssamtalets olika delar, det vill säga att 

han studerar hur samtalet inleds, dess problemområden samt hur samtalet avslutas. Hofven-

dahls (2006a) utgångspunkt är att det bland annat finns vissa faror och dilemman med detta 

samtal. Han tycker att det därför är av intresse att granska och analysera vilka tillvägagångs-

sätt de som deltar i utvecklingssamtalet tillämpar för att hantera dessa risker. Hofvendahl 

(2006b) skriver i artikeln Noa har inga fel: om bristfokus i skolans utvecklingssamtal att:  

 

En av de stora poänger jag vill göra, är att lärare, möjligen som ett resultat av en yrkesskada, är ett 

fel- och skavank- och bristfokuserande släkte och att detta riskerar bidra till att vi får elever (och i 

förlängningen samhällsmedborgare) som tänker i samma banor och handlar på samma sätt (Hof-

vendahl 2006b, s 67).  
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Granaths (2008) och Hofvendahls (2006a) avhandlingar skiljer sig avsevärt åt på många 

punkter. Granath (2008) tar upp makt och maktrelationer i utvecklingssamtalet medan Hof-

vendahl (2006a) undersöker utvecklingssamtalets olika delar och vilka risker och faror som 

ett utvecklingssamtal medför. Det vi ändå har kunnat läsa ut av deras avhandlingar och tolkat 

som att de båda lyfter fram som ett problem är att lärare ofta tenderar att framhålla det som är 

problematiskt med eleven, det de inte kan ännu och vad de måste jobba på, istället för att ge 

eleverna positiv förstärkning och tala om vad de har lyckats med under terminen.  
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3. Metod 

3.1 Kvalitativ metod 

Vi har gjort en kvalitativ studie, och gjort en undersökande sådan. Vi har valt denna forsk-

ningsansats eftersom den passar bäst in på den undersökning som vi vill genomföra. Av den 

orsaken att den kvantitativa forskningsansatsen, till skillnad från den kvalitativa, inriktar sig 

mot mängden data, istället för att titta djupgående på en mindre mängd data (Repstad 

1987/2007). Den kvantitativa forskningsansatsen inriktar sig mer mot enkäter och intervjuun-

dersökningar i form av frågeformulär (Eliasson 2006). Vi har gjort intervjuer, vilket istället 

stämmer överens med den kvalitativa forskningsansatsen. Att vi kommer att analysera materi-

alet på ett djupgående sätt betyder också att vi använder oss av en kvalitativ forskningsansats. 

I den kvalitativa forskningsansatsen är det texten som är det centrala, men i den meningen att 

man skriver ner sina iakttagelser från en observation eller de svar man fått från en informant i 

en intervju. Detta blir en text och den analyseras, alltså blir texten det centrala (Repstad 

1987/2007).  

 

3.2 Tillvägagångssätt i kontakten med skolor 

Som ett första steg i denna undersökning tog vi kontakt via mail med olika skolor och gjorde 

en förfrågan om att få komma ut till dem och genomföra vår undersökning. Tillvägagångssät-

tet på vår förfrågan skilde sig åt vid kontakten med de olika skolorna. De skolor vi har kon-

taktat är skolor där vi tidigare under vår utbildning haft VFU (verksamhetsförlagd utbildning. 

På en av skolorna började vi med att ta kontakt med en före detta handledare till en av oss. I 

mailet skrev vi att vi ville börja med att ta kontakt med henne eftersom hon kände till en av 

oss, men vi var också tydliga med att vi skulle ta kontakt med rektorn på skolan innan vi 

eventuellt skulle genomföra intervjuerna. På denna skola fick vi tyvärr avslag på grund av 

tidsbrist. På de andra skolorna började vi istället med att ta kontakt med rektorn, som i sin tur 

pratade med lärarna för att undersöka intresset hos dem. Vi fick tack vare det kontakt med två 

lärare på olika skolor, en arbetade i år 1 och en i år 3, och vi skickade via mail ut ett informa-

tionsbrev (se bilaga 1) till dem för att ytterligare informera dem om vad vi ville undersöka och 

hur det skulle gå till. Vi utgick från Vetenskapsrådet (2003) och de forskningsetiska rutiner 

som Repstad (1987/2007) lyfter fram då vi skrev brevet och vid genomförandet av intervjuer-

na. I detta brev fanns även underlagsfrågor (se bilaga 2) till intervjun med utifall att de önska-

de förbereda sig inför den, om intresse fanns att ställa upp som informant. Båda dessa lärare 

tackade ja till att medverka i studien.  
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3.3 Intervjuernas genomförande 

Vår önskan var att vår undersökning skulle bestå av intervjuer med lärare i år F-3 (förskole-

klass till år 3 i skolan). Vi ville genomföra dessa intervjuer på skolan/skolorna där dessa lärare 

är verksamma och vi tänkte oss att varje intervju skulle omfatta ca 30-45 minuter. Vår tanke 

var att intervjua en lärare från varje år, alltså förskoleklass upp till år 3. Detta för att sedan 

kunna jämför de olika åren i skolan och hur de arbetar med utvecklingssamtalen. Efter arbe-

tets gång har vi fått ändra på detta då det varit svårt att få tag på lärare som kunde tänka sig att 

ställa upp som informanter, vi har även fått redigera vår intervjutid till omkring 30 minuter. 

De lärare som har ställt upp som informanter jobbar i skolan där de representerat år 1 och år 3. 

Läraren i år 1 gav oss också information om hur arbetet med utvecklingssamtal i år 6 såg ut då 

läraren föregående år jobbat i år 6.  

Vår tanke att jämföra finns kvar och vi kommer att jämföra det material vi har fått av in-

formanterna dock inte med utgångspunkten vad som skiljer åren åt. Skolorna där våra infor-

manter jobbar ligger i en mellansvensk stad, i enlighet med Vetenskapsrådet (2003) ger vi 

ingen närmare information om skolornas lokalisering. Vi har i enlighet med Vetenskapsrådet 

(2003) valt att fingera informanternas namn för att de inte ska kunna kännas igen. Från och 

med nu kommer de att kallas Nina (lärare år 1) och Maria (lärare år 3). Vår önskan var att 

göra ljudupptagningar på dessa intervjuer för att få så korrekt material som möjligt att arbeta 

med. Vi frågade informanterna, innan och på plats, och fick tillåtelse av dem att spela in in-

tervjuerna. Intervjuerna genomfördes på respektive skola. 

Under själva intervjun utgick vi från det brev (se bilaga 2) med underlagsfrågor som vi ti-

digare skickat ut till informanterna. 

 

3.4 Materialets hantering  

Det material vi fått ihop har vi valt att analysera på följande sätt. Det första vi har gjort är att 

grovtranskribera våra intervjuer. Vi valde att transkribera en intervju var för att underlätta 

hanteringen av materialet och för att kunna gå djupare in i materialet. Det material som vi har 

transkriberat har vi hanterat genom att fokusera på varje fråga och utifrån frågan analysera 

vad informanterna svarat. Vi har tittat på vad som skiljer sig mellan informanterna och vilka 

likheter som vi kan se från det informanterna berättat. Vi har också analyserat intervjumate-

rialet i relation till den litteratur vi använt oss av i bakgrunden. Litteraturen som vi har använt 

oss av har vi fått fram genom att söka på universitetsbibliotekets hemsida på Örebro universi-

tet.  
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4. Trevägskommunikationen är lärarens ansvar 

Vi har nu kommit fram till resultatdelen för vår studie. Här kommer vi visa och analysera de 

resultat vi fått fram och vilka övergripande arbetssätt vi funnit när det gäller förberedelse och 

genomförande av utvecklingssamtalet. Vi kommer alltså att analysera vad de olika informan-

terna svarat under intervjuerna och förankra det med den litteratur vi tidigare presenterat. 

Kommande kapitel disponeras så att varje rubrik utgår från en fråga från våra intervjuer, efter 

varje ny rubrik kommer analys och kommentarer och de fyra första frågorna berör området 

förberedelser av utvecklingssamtalet utifrån trevägskommunikationen. Därefter följer de res-

terande tre rubrikerna som berör trevägskommunikation i utvecklingssamtalet och genomfö-

rande av utvecklingssamtalet.  

Här följer en kort presentation av informanterna: Maria – lärare år 3 och Nina – lärare år 1 

men med erfarenhet från år 6. För att förtydliga kommer vi även under intervjuerna konse-

kvent använda begreppet vårdnadshavare istället för förälder, detta för att få en tydligare bild 

av vad vi menar. Ett ytterligare förtydligande är på sin plats här då vi vill påpeka att vårt ma-

terial är litet och kan bara ses som ett litet nedslag i verksamheten med utvecklingssamtal och 

kan inte används för någon bredare bild på hur det ser ut generellt.  

 

4.1 Förberedelse av utvecklingssamtalet utifrån trevägskommunikationen 

Vårt syfte med att fråga lärarna om förberedelse för de olika parterna var att få en överblick 

över hur lärarna arbetar innan utvecklingssamtalet för att på bästa sätt skapa en trevägskom-

munikation i utvecklingssamtalet. 

  

4.1.1 Olika arbetsätt att förbereda eleverna inför utvecklingssamtalet 

Maria är lärare i år 3 och där arbetar de med vad hon kallar för ett uppföljningssystem där hon 

fortlöpande under terminens gång uppdaterar elevernas portfoliomappar. Hon fyller på map-

parna med nytt material allt eftersom eleverna lär sig nya saker och redovisar dem. Som en 

del av denna portfolio använder läraren på denna skola så kallade ”slott”
 4

 i ämnena svenska 

och matematik. Utifrån dessa slott och portfolion förbereder Maria eleverna inför utvecklings-

                                                 
4
 Slott är ett verktyg som ska hjälpa eleverna att få en överblick över sina kunskaper. De kan där se tydligt vilka 

mål som finns för det år de går i, och vilka av dessa mål de redan har uppnått och vilka som de har kvar att nå 

upp till. Detta bidrar till att öka elevens förståelse för varför de arbetar med det de gör på lektionerna.  Att det 

kallas för slott beror på att det på själva pappret eleverna får är ritat ett slott, och i slottets olika tinnar och torn är 

de olika målen utplacerade.  
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samtalet genom att de tittar på och går igenom dessa med varje enskild elev. Eleverna får sen 

skriva egna kommentarer till detta material, som består av några av deras arbeten, och det 

skickas sedan hem tillsammans med portfolion för att eleverna tillsammans med vårdnadsha-

varna ska kunna ta del av det innan utvecklingssamtalet. Maria förbereder också eleverna ge-

nom att de får ut ett antal frågor innan utvecklingssamtalet, de här frågorna är till för att ele-

ven själv ska kunna tänka efter och reflektera över sitt eget lärande och sin utveckling.  Frå-

gorna som de får ska de sedan skriva ner i löpande text och den används sedan som ett under-

lag på utvecklingssamtalet då eleverna själva ska berätta hur de upplever att det går i de olika 

ämnena. Det här är ett sätt för eleverna att bli delaktiga i samtalet. Maria berättar att frågorna i 

svenska exempelvis kan handla om hur eleven själv upplever att det går för dem i läsning, hur 

de tycker det går med skönlitteratur och faktatexter. Slottet, kommentarer som eleverna skrivit 

till några arbeten och portfoliomappen används som ett underlag på utvecklingssamtalet.  

 Nina som är lärare i år 1 men föregående år jobbade i år 6 berättar att hon, när hon arbetar i 

år 1, förbereder eleverna inför utvecklingssamtalet genom att några veckor innan det ska äga 

rum, skicka hem en lapp med frågor som eleverna tillsammans med vårdnadshavarna ska be-

svara. Dessa kan se lite annorlunda ut från år till år. Frågorna brukar handla om trivsel i sko-

lan, om kompisar och om de olika skolämnena. Lapparna (med svaren) tar eleven sedan med 

till utvecklingssamtalet.  

När Nina tidigare arbetade i år 6, förberedde hon eleverna på att annat sätt. Då fick elever-

na arbeta med något som kallades för ”Mitt utvecklingssamtal” under skoltid, på SO-

lektionerna. Då fick eleverna utvärdera sig själva i de olika ämnena och detta använde elever-

na sedan som underlag på utvecklingssamtalet.  

Analys och kommentarer: Buckhöj-Lago (2005) påpekar att det som eleverna finner som 

centralt att ta upp under utvecklingssamtalet ska tas med. Genom att Maria låter eleverna själ-

va skriva ner sina tankar kring olika ämnen, kan det ses som att det eleverna anser vara av vikt 

kommer att få utrymme att diskuteras under utvecklingssamtalet. Buckhöj-Lago (2005) lyfter 

också fram vikten av att parterna får förbereda sig för att de ska kunna bli delaktiga. Buckhöj-

Lago (2005) visar på olika sätt att förbereda eleverna och där är frågeformulär av olika slag 

ett sätt att få eleverna förberedda inför utvecklingssamtalet. Kimber (1996) och Adelswärd m 

fl (1997) tar också upp vikten av att eleverna får förbereda sig och de visar då på metoder där 

enkäter och frågeformulär används. Det här är något som vi kan se att även Maria använder 

sig av. Vidare tar Buckhöj-Lago (2005) upp att eleverna själva tycker det är bra att de är för-

beredda inför utvecklingssamtalen. De tycker det är bra att få fylla i formulär och liknande för 
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att de då får tänka efter och funder vad de tycker och tänker om saker och ting. Det här är nå-

got som Maria delvis införlivar när hon låter eleverna arbeta med sina portfolios.  

 Skolverket (2001) säger att: ”Varje utvecklingssamtal ska vara väl förberett av både lärare, 

elev och föräldrar” (Skolverket 2001, s 3). Genom sitt arbetssätt med eleverna i år 1, införli-

var Nina Skolverkets vision, i den mån att hon ser till att eleven är väl förberedd. Hur hon 

arbetar för att se till att även de två andra parterna kommer till tals, kommer vi att undersöka 

och analysera under styckena längre ner. Kimber (1996) skriver att vårdnadshavare och elever 

bör tänka på vad de vill ta upp under utvecklingssamtalet och vad samtalet ska handla om. 

När Nina skickar hem frågelappen till barnen ser hon till att det som Kimber (1996) talar om, 

integreras i praktiken. 

 I Lpo 94 står det att läraren skall: ”genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskaps-

mässiga och sociala utveckling” (Lpo 94, s 16). Genom att eleven själv, i år 6, får förbereda, 

planera och hålla i utvecklingssamtalet, så kan man se det som att det hjälper till främja dess 

sociala utveckling, vilket alltså i sin tur leder till att det som står i Lpo 94 införlivas. Buckhöj-

Lago (2005) påpekar vikten av att eleven oavsett skolår får ta del av planeringen av det som 

ska tas upp under utvecklingssamtalet men också att de får vara med och planera hur uppläg-

get för utvecklingssamtalet ska se ut. Vi uppfattar det som att detta blir verklighet genom det 

sätt på vilket Nina arbetar med år 6. Enligt Kimber (1996) att det är viktigt för läraren att ut-

ifrån vad elev och vårdnadshavare önskar ta upp under utvecklingssamtalet planera utveck-

lingssamtalet på så sätt att det som hemmet önskar ska komma upp under utvecklingssamtalet 

kommer med. När Nina arbetar med eleverna i år 6 på det sätt hon beskriver i intervjun, upp-

fattar vi det som om hon tar det Kimber (1996) skriver om i akt, och på så sätt ser till att de 

punkter som eleven själv tycker ska vara med under utvecklingssamtalet, verkligen tas upp.  

 

4.1.2 Olika arbetssätt att förbereda vårdnadshavarna inför utvecklingssamtalet 

Maria skickar hem material i form av slott och portfolio till vårdnadshavarna. I materialet 

finns även kommentarer från eleverna. Syftet med att skicka hem materialet är enligt Maria att 

vårdnadshavarna i lugn och ro ska hinna förbereda sig inför utvecklingssamtalet. Dessutom 

skickar Maria ibland hem, vad hon kallar för föräldrafrågor till vårdnadshavarna, för att få en 

uppfattning om det är något som de tycker är speciellt viktigt att diskutera under utvecklings-

samtalet. Ibland skickar också Maria hem frågor som eleven och vårdnadshavaren/na ska till-

sammans diskutera och reflektera över innan samtalet där de har möjlighet att skriva ner om 

det är något speciellt de vill ta upp under utvecklingssamtalet.  
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Nina förbereder vårdnadshavarna på två sätt inför utvecklingssamtalet. För det första bru-

kar hon förbereda dem genom att på ett föräldramöte innan samtalet dela ut förslag på olika 

tider för det. Då får vårdnadshavarna möjlighet att skriva upp sig på en tid som passar dem, 

och de har även möjlighet att byta tider med varandra och så vidare. Det andra är att, tillsam-

mans med veckobrevet, några veckor innan utvecklingssamtalet skicka hem en lapp med frå-

gor till vårdnadshavarna. Dessa frågor är desamma som de frågor eleverna får, och det är allt-

så meningen att elev och vårdnadshavare ska fylla i dessa tillsammans, som en förberedelse 

inför samtalet. Lappen med frågorna tar de sedan med sig till utvecklingssamtalet och man 

kan börja samtalet med att utgå ifrån den här lappen, och man kan diskutera utifrån den under 

hela samtalet.  

 Analys och kommentarer: Maria låter vårdnadshavarna (och eleverna) ta del av slotten 

som visar målen i just den årskursen i olika ämnen och vad eleverna redan kan och vad som 

finns kvar att uppnå. Genom att hon gör så kan man se det som ett arbete för att göra vårdnad-

shavare och elev delaktiga i vad som händer i skolan och på så sätt bilda den demokratiska 

arena som utvecklingssamtalet är tänkt att vara, enligt Buckhöj-Lago (2005). Vi kan även se 

att Maria arbetar efter vad som står i Lpo 94: ”Skolan skall klargöra för elever och föräldrar 

vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter 

elever och deras vårdnadshavare har” (Lpo 94, s 5).  

Maria arbetar också med att skicka hem frågor som är direkt riktade till vårdnadshavarna. 

Det här är något som vi kan se att Kimber (1996) också tar upp, att vårdnadshavarna har möj-

lighet redan innan utvecklingssamtalet att få fundera på vad de vill ta upp och vad de anser 

vara av vikt att diskutera. I Lpo 94 står det att: ”med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål 

fortlöpande informera elever och hem om studieresultat och utvecklingsbehov” (Lpo 94, s 

16). En del av arbetet med att följa ovan nämna citat från Lpo 94 skulle kunna vara att vård-

nadshavarna redan innan utvecklingssamtalet får vara med och delge vad de anser ska tas upp 

för diskussion rörande det egna barnet, precis så som Maria arbetar.  

Buckhöj-Lago (2005) beskriver om föräldramötet som förberedelse i den mån att visa un-

derlaget och förklara syftet och frågor kring formuläret innan det skickas hem senare för ifyll-

nad. Detta skiljer sig från Ninas sätt att använda sig av föräldramötet som förberedelse av 

utvecklingssamtalet. Vi uppfattar det som att Ninas främsta syfte med att ta upp utvecklings-

samtalet på ett föräldramöte är att vårdnadshavare ska ha möjlighet att förbereda sig inför det i 

den meningen att de får förslag på tider för utvecklingssamtalet. De kan då själva välja en tid 

som passar dem. De enkäter Nina skickar hem kan man koppla till det Buckhöj-Lago (2005) 

skriver om angående förberedelse inför utvecklingssamtalet, och även Kimber (1996) och 
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Adelswärd m fl (1997) tar upp att man kan arbeta med just enkäter eller frågeformulär av oli-

ka slag för att på ett bra sätt förbereda vårdnadshavarna inför utvecklingssamtalet.  

 

4.1.3 Lärarnas egen förberedelse  

Läraren Maria säger att det som tar mest tid i samband med utvecklingssamtalet är allt arbete 

som det innebär att förbereda varje samtal. Dels sitter hon med varje enskild elev och förbere-

der dem inför utvecklingssamtalet genom att de går igenom och resonerar kring deras portfo-

lio och slott. Dels ser Maria själv över elevernas portfolios och slott och sedan går hon också 

igenom de anteckningar hon fört kring varje elev under terminens gång. De anteckningar hon 

fört består av hur hon anser att eleverna i nuläget fungerar och utifrån de här formulerar Maria 

vad hon anser bör stå i deras IUP
5
 och vilka mål som hon tycker ska sättas upp inför nästa 

utvecklingssamtal. Maria påpekar att det inte är hon som själv ska bestämma och sätta upp 

dessa mål men hon vill ha en tanke om vad varje elev behöver fokusera på framöver. Hon går 

även igenom de svar hon fått från vårdnadshavarna från de frågor som hon tidigare skickat 

hem som en förberedelse för dem. Syftet med detta är att hon vill vara förberedd på vad vård-

nadshavarna vill ta upp och fokusera på under utvecklingssamtalet.  

 Nina brukar göra i ordning en pärm med en flik för varje elevs namn. Under varje flik do-

kumenterar hon sedan hennes uppfattning om hur hon tycker att det har gått för varje elev i de 

olika ämnena. Nina förbereder sig också på så vis att hon inför varje utvecklingssamtal tar 

fram saker som eleverna har gjort under terminens gång, som hon tror att vårdnadshavarna har 

intresse av att se. Det kan till exempel vara olika tester, såsom bokstavstest eller mattedia-

gnos, som eleverna har gjort och resultat på dessa. Utifrån detta material kan hon sedan föra 

en diskussion med vårdnadshavarna, säger Nina. På det första utvecklingssamtalet i år 1 upp-

rättas dessutom en IUP, och hon har då förberett sig genom att ta med ett papper som ska fyl-

las i. Nina säger att första gången man tittar på IUP: n brukar hon komma överens med vård-

nadshavarna och eleven om ett mål som eleven ska arbeta mot. På följande utvecklingssamtal 

tittar de tillsammans på om målet är uppfyllt, och utökar sedan IUP: n med flera mål att sträva 

emot. När Nina arbetade med år 6 hade de skriftliga omdömen på varje elev på datorn. 

 Analys och kommentarer: Marias förberedelse hänger ihop med elevernas och vårdnad-

shavarnas då hon dels sitter med varje elev och går igenom deras portfolios bland annat, med 

dem. Dels skickar hon ut frågor till vårdnadshavare och elev som hon sedan går igenom för att 

förbereda sig själv. Tittar vi då på vad Kimber (1996) menar så tycker hon det är bra att lära-

                                                 
5
 IUP- individuell utvecklingsplan, se Skolverket (2008) 



  

27 

 

ren innan utvecklingssamtalet själv sätter sig ner och tänker igenom vad som ska tas upp men 

samtidigt är det viktigt att planera efter det formulär som skickats ut till hemmet. Vi kan här 

se att Maria och Kimber (1996) har en likande strategi kring det här med lärarens förberedelse 

inför ett utvecklingssamtal. 

 Enligt Kimber (1996) är det viktigt att läraren arbetar såsom Nina gör inför utvecklings-

samtalet, det vill säga att läraren funderar kring vad denne anser vara av vikt att ta upp under 

det. Kimber (1996) menar också att det är viktigt för läraren att utifrån vad elev och vårdnad-

shavare önskar ta upp under utvecklingssamtalet planera utvecklingssamtalet på så sätt att det 

som hemmet önskar ska komma upp under utvecklingssamtalet kommer med, precis som 

Nina gör. 

 

4.2 Trevägskommunikation och arbetssätt för den i utvecklingssamtalet 

Vårt syfte med att ställa frågor kring trevägskommunikationen var att få en inblick i hur de 

olika lärarna går tillväga under utvecklingssamtalet för att se till att alla tre parter kommer till 

tals.  

 

4.2.1 De olika parternas talutrymme under utvecklingssamtalet 

Maria säger att hon upplever att det är svårt att få till det vi kallar för en trevägskommunika-

tion i utvecklingssamtalet. Hon tycker att det ibland är lätt hänt att det bara blir ett samtal mel-

lan lärare och vårdnadshavare, men hon påpekar också att det då och då även förekommer att 

vårdnadshavarna inte pratar så mycket som man önskar. Maria avslutar denna fråga med att 

poängtera att det är hon som lärare som har ansvaret för att alla parter i utvecklingssamtalet 

kommer till tals. 

 Enligt Nina beror talutrymmet mycket på vilka vårdnadshavare man har samtalet med. En 

del vårdnadshavare pratar väldigt mycket och ställer många frågor. Det hör dock till undanta-

gen säger Nina. Hon ställer dock frågor till vårdnadshavarna så att de ska komma in i samta-

let. I år 6 är det däremot eleverna som pratar mest på samtalet, säger Nina. Det beror på att de 

när de kommit upp i den åldern håller de själva i samtalet. Eleverna har då gjort en dagord-

ning för samtalet som de utgår ifrån och de pratar och berättar om sig själva, i och med detta 

får de en väldigt stor del i utvecklingssamtalet. Nina kommer in och tar vid först på slutet, när 

vårdnadshavarna har ställt sina frågor till eleven.   

 Analys och kommentarer: Vi kopplar Marias arbetssätt till vad Buckhöj-Lago (2005) 

menar, att det är den som leder utvecklingssamtalet som ska se till att alla parter kommer till 

tals, Maria är medveten om detta men upplever det svårt att genomföra. Om man jämför med 
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Lpo 94 som säger att ”med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera ele-

ver och hem om studieresultat och utvecklingsbehov” (Lpo 94, s 16), kan det bli svårt för Ma-

ria och hennes kollegor att följa det här om inte vårdnadshavarna säger något. 

 Nina är den som styr utvecklingssamtalet i skolår 1 precis så som Buckhöj-Lago (2005) 

nämner att det ofta går till, men vi kan också se att Nina arbetar för att göra vårdnadshavarna 

delaktiga genom att hon ställer frågor direkt till dem.   

Buckhöj-Lago (2005) tar upp att man kan låta eleverna själva styra utvecklingssamtalen, 

med stöd, om de utgår från sina portfolios och är medvetna om vilka kunskaper de har. Nina 

visar på att det går att låta eleverna styra sina utvecklingssamtal i år 6, även om eleverna inte 

utgår från sin portfolio. Vi kan samtidigt se att det finns plats för alla parter i utvecklingssam-

talet och det blir ett trepartsamtal precis som bland annat Skolverket (2001) nämner att det ska 

vara. Dock är eleven här den som tar mest utrymme men utvecklingssamtalet är faktiskt till 

för eleven, i Lpo 94 står det att läraren skall: ”genom utvecklingssamtal främja elevernas kun-

skapsmässiga och sociala utveckling” (Lpo 94, s 16). I Skolverket (2008) står det att läsa att: 

”Varje elevs utveckling och lärande ska stimuleras och stödjas bland annat med hjälp av åter-

kommande utvecklingssamtal” (Skolverket 2008, s 11). Genom att hålla i sitt eget utveck-

lingssamtal kan man också se det som att eleverna utvecklar sig själva, dels genom att de har 

resonerat och funderat kring sin kunskap och dels genom att det är ledare för ett utvecklings-

samtal.  

 

4.2.2 Olika arbetssätt att främja en trevägskommunikation  

För att lyckas med att få till en trevägskommunikation i utvecklingssamtalet säger Maria att 

det är viktigt att förbereda eleven innan samtalet. Om man gör det menar hon att det är lättare 

för dem att komma till tals och därmed bli mer delaktiga i samtalet eftersom de har något att 

förhålla sig till när de berättar för vårdnadshavarna om sina upplevelser i skolan. Detta gör att 

eleverna tar mer ansvar och man kommer ifrån situationen att det bara är ett samtal mellan 

lärare och vårdnadshavare. Maria betonar vikten av att man som lärare verkligen måste an-

stränga sig för att alla parter ska komma till tals under utvecklingssamtalet. För att underlätta 

för vårdnadshavarna att komma till tals, säger hon att det bästa sättet är att ställa många raka 

frågor till dem. Maria menar också att man kan främja kommunikationen mellan de tre parter-

na i utvecklingssamtalet genom att sitta på ett visst sätt under samtalet. Hon tycker att man 

helst ska sitta i en cirkelform, helst vid ett runt bord, för att främja att alla kommer till tals. 

    I år 1 arbetar Nina för att alla ska få komma till tals genom att fortlöpande under samtalet 

ställa frågor till vårdnadshavarna och eleverna. Hon öppnar upp för frågor och i slutet av sam-
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talet frågar hon alltid om de har något mer de vill ta upp/ fråga om. Nina utgår också från 

formuläret med frågor som elev och vårdnadshavare har svarat på i förväg, hon ställer frågor 

utifrån det och på så sätt kommer även eleven till tals under samtalet.  

 Analys och kommentarer: Buckhöj-Lago (2005) framhåller utvecklingssamtalet som ett 

trepartsamtal, vilket också Skolverket (2001) och Grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) 

lyfter fram när de tar upp att utvecklingssamtal ska ske med elev, vårdnadshavare och lärare. 

Genom att Maria arbetar med att förbereda eleverna så att de blir delaktiga i utvecklingssam-

talet så uppfyller hon tanken på att det ska vara ett trepartsamtal. Maria föredrar att sitta vid 

ett cirkulärt bord under utvecklingssamtalet eftersom det kan göra att kommunikationen blir 

bättre, detta är något som Buckhöj-Lago (2005) också tar upp. 

 Nina är den som styr utvecklingssamtalet och ser till att alla får komma till tals, något som 

också Buckhöj-Lago (2005) tar upp. Nina arbetar med att få alla att komma till tals genom att 

ställa frågor till parterna under samtalets gång. Det här är något som både Buckhöj-Lago 

(2005) och Adelswärd m fl (1997) lyfter fram. Vidare tar Buckhöj-Lago (2005) upp vikten av 

att tidigt ta fram formuläret och ställa frågor utifrån detta så att alla parter får känna sig delak-

tiga och detta är vad Nina arbetar för.  

 

4.2.3 Utvecklingssamtalets olika upplägg beroende på deltagare.  

Maria säger att det ibland förekommer att en specialpedagog närvarar vid utvecklingssamta-

let. Detta är oftast om man har ett utvecklingssamtal med en elev som står under pågående 

utredning där specialpedagogen är inblandad. Ibland kan man som lärare också uppleva att 

man känner det obehagligt att vara ensam lärare med någon vårdnadshavare och då kan man 

få ha med sig en annan vuxen, oftast en annan lärare, fortsätter Maria. Hon säger att det tidi-

gare också kunde förekomma att en fritidspedagog närvarade vid samtalet, oftast om det 

handlade om sociala saker som behövde tas upp om eleven. Dock är det inte så längre, utan nu 

är det oftast en annan lärare som är med vid samtalet om man inte vill vara ensam. 

Nina säger att de några gånger har behövt ha med en tolk under samtalet, och då kan det se 

lite annorlunda ut, största skillnaden är samtalet ofta tar lite längre tid då, berättar Nina. An-

nars ser de flesta samtal likadana ut, med samma upplägg säger hon.  

Analys och kommentarer: Det Maria tar upp angående vilka andra parter som kan närva-

ra under utvecklingssamtalet, har väckt frågan hos oss hur det då fungerar med trepartsamta-

let? Kan man behålla trepartsamtalet och trevägskommunikationen om det finns en utomstå-

ende fjärde part med i utvecklingssamtalet? Dessa frågor har dykt upp men vi har valt att inte 

tittar närmare på dem.  
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Något som vi inte har lagt huvudfokus på i denna uppsats, men som vi ändå tycker är in-

tressant och viktigt att reflektera kring, är det Granath (2008) Hofvendahl (2006a) lyfter fram 

som ett problem i arbetet med utvecklingssamtal. De menar att lärare ofta tenderar att fokuse-

ra på det som är problematiskt med eleven, det de inte kan ännu och vad de måste jobba på, 

istället för att ge eleverna positiv förstärkning och tala om vad de har lyckats med under ter-

minen. Vi tyckte att det blev av ännu större vikt att ta upp detta för en kort analys när det i 

våra intervjuer visade sig att lärarna själva brukar reflektera kring detta. Trots att vi inte ställ-

de någon direkt fråga på området, tog de båda själva upp frågan kring vad det fokuseras på 

under samtalet, det negativa eller det positiva. Vi uppfattade det som om en av lärarna var mer 

tydlig med hur hon arbetade med detta, medan den andra mer sa det i förbifarten. Nina säger 

att hon brukar inleda samtalet med något positivt om eleven, för att sedan gå över till de saker 

som eleven behöver arbeta med. Mer än så fick vi inte veta om hur pass mycket eller lite Nina 

fokuserar på negativt/positivt om eleven i utvecklingssamtalet. Men vi uppfattade det ändå 

som om hon är medveten om problematiken kring detta och har det i åtanke när hon genomför 

utvecklingssamtalet.  

 Maria däremot, uppfattade vi som om hon inte hade reflekterat så mycket kring proble-

matiken om vad som får störst utrymme i samtalet, positivt eller negativt. Hon framhöll dock 

att det som vi (läraren och eleven) tycker går bra kan man bara nämna, och man behöver inte 

fördjupa sig på det, utan istället fokusera på det som behöver utvecklas. Här tycker vi oss tyd-

ligt se det bristfokus som både Granath (2008) och Hofvendahl (2006a) tar upp som en av 

farorna med utvecklingssamtalet.  



  

31 

 

5. Diskussion 

Här gör vi dels en jämförelse av vad de olika informanterna gett oss för svar i vårt resultat, 

dels kopplar vi det vi fått fram till den historiska bakgrunden. Vi kommer även här att diskute-

ra och analysera vårt arbete och vad vi kommit fram till, vad som varit bra och vad som varit 

mindre bra och vad vi kunde ha gjort annorlunda.  

 

5.1 Jämförelse mellan lärarnas arbetssätt i studien 

Här kommer vi att titta på lärarnas arbetssätt för att se om de jobbar på liknande sätt eller om 

deras arbete skiljer sig åt. Maria jobbar i skolår 3 medan Nina jobbar i skolår 1, vilket ger en 

viss skillnad på arbetssätten, men den är liten, och därför vi har istället valt att fokusera på 

likheterna i lärarnas arbetssätt för att förbereda de olika parterna inför utvecklingssamtalet, 

och vi finner då en del gemensamt. En sak som de har gemensamt är arbetet med någon sorts 

formulär som skickas hem ca ett par veckor innan utvecklingssamtalet, formulären skickas då 

hem till elev och vårdnadshavare. När frågeformulären kommer tillbaka använder de dessa för 

att förbereda sig själva och för att använda dem som ett sorts underlag på utvecklingssamta-

len. När det gäller elevernas förberedelse ligger mycket fokus på att eleverna ska få reda på 

vad de kan och själva lära sig resonera kring vad de har för kunskaper och hur kunskapsinlär-

ningen går.  

Ser vi till en annan av likheterna i lärarnas arbetssätt, för att få en trevägskommunikation i 

utvecklingssamtalet, så ser vi att de båda två arbetar med att ställa frågor riktade direkt till de 

berörda parterna för att få dem att komma till tals. Vidare arbetar de med underlagen som en 

utgångspunkt i utvecklingssamtalet för att införliva detta. De är båda överens om att det är 

deras ansvar att se till att en trevägskommunikation uppstår och att det inte enbart är de som 

lärare som talar. Maria och Nina ser svårigheter i att få alla tre parter att komma till tals. De 

menar att visa vårdnadshavare pratar mindre än andra och då är det lärarens ansvar att se till 

att de kommer med i samtalet. Likaså är det viktigt att tänka på att det inte blir ett samtal mel-

lan enbart lärare och vårdnadshavare, och ett sätt att undvika det här är att förbereda eleverna 

innan utvecklingssamtalen, menar Maria. Ett annat sätt är, som nämnts tidigare, att ställa frå-

gor direkt till alla parter så att alla får möjlighet att uttrycka sig. 

 Vi vill även göra en koppling mellan det resultat vi fått fram och det vi redovisat i den hi-

storiska bakgrunden. Som vi har redogjort för där, uppträdde de första tankarna om samtal 

mellan hem och skola under efterkrigstiden.  Det man kan säga om detta är att dagens utveck-

lingssamtal skiljer i många aspekter från det samtal som man talade om på 40-talet. Dock 
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finns en viss koppling, eftersom utvecklingssamtalet så som det ser ut idag, ”föddes” i de tan-

kar som dök upp under efterkrigstiden och har därifrån utvecklats till vad det är idag. De 

skillnader vi ändå vill lyfta upp för diskussion här är det synsätt på eleven och dess roll i sam-

talet, som har förändrats över den här tiden.  

Vi utgår från det resultat vi fått fram genom våra intervjuer om hur utvecklingssamtalet 

kan se ut idag, och jämför det med hur elevens roll i samtalet sett ut under historien enligt den 

litteratur vi utgått ifrån. Ser man till historien fokuserade man, som vi tidigare visat på, inte på 

elevens roll som kommunikatör, utan snarare som dess roll som observatör i samtalet. Därmed 

förberedde man, vad vi har tolkat det som, inte eleven inför utvecklingssamtalet, i alla fall inte 

i närheten av i den utsträckning som lärarna gör det idag.  

 

 5.2 Trevägskommunikation kontra trepartsamtal 

Vi har i vår uppsats använts oss av termen trevägskommunikation som ett av de mest centrala 

begreppen. Vi har undersökt när trevägskommunikationen först började dyka upp som ett fe-

nomen inom skolan och hur den har växt fram till vad den innebär idag och hur den integreras 

i skolans verksamhet. Dock var inte begreppet trevägskommunikationen i utvecklingssamtalet 

något som kändes helt självklart för oss när vi började skriva vår uppsats. Det är snarare ett 

begrepp som vi har framkommit under vår process att läsa litteratur på området, främst utifrån 

det Buckhöj-Lago (2005) skriver om trepartsamtal, samt utifrån vad som står i de olika styr-

dokumenten. Som vi skrivit om tidigare i vår uppsats under rubriken 1.2.1 så är det alltså sna-

rare ett trepartsamtal än en trevägskommunikation som tagits upp i föregående litteratur. Un-

der den tid vi studerade detta, började vi fundera kring: Vad innebär ett trepartsamtal? Innefat-

tas begreppet trevägskommunikation i trepartsamtalet, eller är det precis som det låter, ett 

samtal där tre parter skall närvara, men att alla tre parter inte nödvändigtvis behöver kommu-

nicera med varandra?  

 Vi har inte kommit fram till något exakt svar på denna fråga, men tycker ändå att vi vill ta 

upp den för diskussion här, eftersom det är en tanke som slagit oss flera gånger under vår 

skrivprocess och som vi funderat mycket kring. Vi har diskuterat den här frågan sinsemellan 

samt med vår handledare, och även försökt se till vad som faktiskt står i de olika styrdoku-

menten, men också vad vi tycker kan läsas ut mellan raderna i dem (detta kommer vi att gå in 

mer specifikt på under rubriken 5.3). Det vi vill poängtera här är att så som vi uppfattat det 

innebär inte ett trepartsamtal att alla tre parter behöver kommunicera med varandra, vilket en 

trevägskommunikation innebär. Ett trepartssamtal kan alltså vara ett samtal där tre parter när-

varar, men inte kommunicerar, med varandra, medan ett utvecklingssamtal som har en tre-
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vägskommunikation innebär att alla tre parter i samtalet kommer till tals så pass mycket att 

man får en uppfattning om deras tankar och åsikter i den aktuella frågan.  Om vi ser till det 

som vi kommit fram till i kapitlet: Historisk belysning och litteraturförankring under rubriken 

2.1, har det under en ganska lång tid tillbaka funnits en tanke om att det är viktigt att eleven 

närvarar under kvartssamtalet/utvecklingssamtalet. Det här betyder med andra ord att det blir 

ett trepartsamtal, men detta har, vad vi har förstått, inte inneburit att eleverna nödvändigtvis 

ska delta i själva kommunikationen.  

Med utgångspunkt i våra tankar och funderingar runt trepartsamtalet kontra trevägskom-

munikationen, samt det vi har tolkat ut från tidigare forskning och styrdokument kring detta, 

uppfattar vi det som om man först på 90-talet började fokusera på själva kommunikationen 

mellan de tre närvarande parterna. Tidigare hade man visserligen betonat vikten av att eleven 

bör närvara vid samtalet, men själva kommunikationen var då (i stort sett) begränsad till de 

två parterna vårdnadshavare och lärare. Eleven närvarade vid samtalet, men kom allt som of-

tast inte till tals. Diskussionen som fördes under samtalet handlade om eleven, men eleven 

själv kommunicerade inte. Det blev med andra ord en dialog mellan vårdnadshavare och lära-

re om eleven, snarare än en trevägskommunikation mellan de tre parterna där man även talar 

med eleven.  

 

5.3 Vad står det i de olika styrdokumenten? 

Som vi tidigare nämnt här i diskussionen anser vi att man kan skilja på vad som faktiskt står i 

de olika styrdokumenten och vad som kan läsas ut mellan raderna i dem.  Vi anser att det är 

viktigt att ta upp den här frågan för diskussion, då vi erfar att vi fått göra just detta (läst mel-

lan raderna i styrdokumenten) många gånger när vi försökt hitta svar på frågor vi ställt oss 

kring bland annat trepartsamtal och trevägskommunikation i utvecklingssamtalet.  

Vad kan man då läsa ut mellan raderna i styrdokumenten? Vi har valt att här lyfta fram vad 

som står i Lgr 80 i relation till vad om står i Lpo 94, för att ge ett exempel på hur vi menar 

och hur dessa kan tolkas och läsas. I Lgr 80 står det klart och tydligt att vårdnadshavare och 

lärare skall samtala om barnet. Men i dagens skola som skall följa Lpo 94, är det (mer eller 

mindre) självklart att även barnet ska komma till tals, och kommunicera, under utvecklings-

samtalet, men detta står faktiskt inte specifikt utskrivet i Lpo 94. Däremot kan man komma 

fram till det genom att se till andra riktlinjer och mål som skolan enligt Lpo 94 skall införliva, 

exempelvis kan man tolka det som står i Lpo 94 angående elevens rätt till demokrati och del-

aktighet, som att de ska få komma till tals i utvecklingssamtalet. Vi har ställt oss frågorna: 

Varför står det inte mer specifikt utskrivet i Lpo 94 om utvecklingssamtalet och dess funk-
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tion? Varför finns inte fler riktlinjer formulerade om hur det ska gå till, vilka som ska med-

verka och vilka som ska komma till tals? I dagens skola förs ständigt en diskussion kring hur 

man, som lärare, på bästa sätt ska arbeta för att främja att eleven kommer till tals under ut-

vecklingssamtalet och när arbete fortlöpande sker med att införliva demokrati och delaktighet 

i praktiken, borde det inte då stå tydligare i Lpo? I Lgr 80 står det, som vi tidigare tagit upp, 

att vårdnadshavarna och läraren skall samtala om eleven, men det står inget lika konkret an-

gående detta i Lpo 94.  

 

5.4 Utvärdering av vårt arbete under C-uppsatsens gång 

Under processen att skriva denna uppsats har vi reflekterat kring val av arbetssätt, vilka frågor 

vi ställt under intervjuerna, hur vi valt att analysera vårt material och så vidare. Det är alltid så 

att det arbete som utförts hade kunnat göras på ett annat sätt. Vi tycker att det är bra att man 

ibland stannar upp och reflekterar över sig själv och på det arbete man är mitt uppe i. Vi tror 

att vi, genom att reflektera över vårt arbete, har möjlighet att utvecklas mycket och få nya 

kunskaper som vi kan ta med oss till nästa utmaning. 

Vi har upplevt att det har varit svårt att få tag på lärare som har möjlighet att ställa upp på 

våra intervjuer. Den största anledningen till att vi fått nej från lärare, är på grund av tidsbrist. 

Hade vi vetat hur svårt det skulle vara att hitta informanter, skulle vi ha försökt börja tidigare 

att skicka ut våra förfrågningar. Men samtidigt tycker vi att den möjligheten har varit ganska 

liten, eftersom vi behövde veta vilket område vi skulle skriva om, och inte minst formulera de 

frågor vi ville ställa, innan vi kunde kontakta skolorna, och för att kunna formulera frågorna 

vad vi tvungna att ha ett syfte och en frågeställning. Så på ett sätt tycker vi ändå att vi var ute i 

så god tid som det var möjligt för oss att vara.  

 Vi har också funderat på vad som gjorde att responsen från de tillfrågade lärarna var så låg 

som den faktiskt var. Finns det någon bakomliggande orsak förutom tidsbristen?  Vi har fun-

derat på om de blev avskräckta av våra frågor, och då speciellt de som handlade om trevägs-

kommunikationen. Kanske var det så att de inte riktigt var bekanta med det begreppet, de kan-

ske arbetade med det vi kallar trevägskommunikation utan att reflektera över att det faktiskt 

är det de arbetar med. Vi skrev i brevet vi skickade ut till dem att vi ville ställa frågor till dem 

angående trevägskommunikation, och kanske kände de sig inte trygga med begreppet och vad 

det innebar. Kanske tänkte de att ”men det här jobbar ju inte vi med” och så vidare. Detta är 

ingenting vi vet eller har fått bekräftat, utan snarare bara funderingar från vår sida om varför 

vi inte fått så många lärare att ställa upp (trots att de vi kontaktade kände till oss sedan tidiga-

re, då vi haft vår VFU på skolan i fråga, och några av dem hade varit våra handledare då).  
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 Vi har även reflekterat kring de intervjufrågor vi ställt till våra informanter. Hade vi kunnat 

formulera dem annorlunda? Hade vi kunnat ställa helt andra frågor? Hade vi kunnat ställa 

fler/andra följdfrågor? Hade det i så fall gett oss ett helt annat resultat?  De här frågorna har vi 

ställt oss själva och det finns inget givet svar på dem.  

 Avslutningsvis vill vi lyfta fram att vårt arbete med denna uppsats under dessa tio veckor 

har fått oss att bli mer insatta i hur ett utvecklingssamtal kan se ut och gå till, och vi anser oss 

ha uppnått syftet med vår uppsats samt fått svar på våra frågeställningar. Vi har också lärt oss 

mycket om hur en skrivprocess går till, och fått nya kunskaper om hur man skriver, och re-

flekterar, över sin text och sitt arbete.  
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Bilaga 1 

Hej! 
Vi är två studenter från Örebro universitet som heter Malin Jarmander och Jeanette Nilsdotter. 

Vi läser nu vår sista kurs, Pedagogik med didaktisk inriktning C, på Lärarprogrammet. Under 

denna kurs kommer vi att skriva en C-uppsats och vi har valt att skriva om utvecklingssamta-

let ur ett lärarperspektiv och undersöka hur ni arbetar innan och under utvecklingssamtalet för 

att främja en trevägskommunikation mellan elev, vårdnadshavare och lärare.  

För att undersöka detta vill vi göra intervjuer för att få en insyn i hur ert arbete kring detta ser 

ut. Vår önskan är att komma till er och genomföra intervjuer med fyra lärare, en från respekti-

ve år F-3. Vi skulle vilja intervjua en lärare åt gången och vi skulle då båda vilja närvara vid 

respektive intervju. Vi har tänkt oss att varje intervju kommer att ta ca 30-45 minuter. Vår 

önskan är att få spela in dessa intervjuer för att få ett så korrekt material som möjligt att arbeta 

med. 

 

Materialet från intervjuerna kommer att behandlas enligt vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2003). Enligt 

dessa principer vill vi upplysa er om att ert deltagande i denna undersökning är frivilligt och 

att ni har rätt att avbryta er medverkan när ni önskar. Materialet kommer bara att användas till 

denna studie och inspelningarna kommer att förstöras efter att kursen är slut och betyg är satt. 

Alla uppgifter om vilka ni är och var vi har gjort denna undersökning kommer att ändras så att 

det inte finns någon möjlighet för någon att avslöja identiteten på er som medverkar eller plat-

sen för undersökningen.  

 

Har ni några ytterligare frågor är ni välkomna att höra av er till oss eller vår handledare. Hen-

ne kan ni också ta kontakt med om ni vill få vidare bekräftning på att de uppgifter vi lämnat 

till er i detta brev stämmer.  

Till detta brev bifogar vi ett utkast på vad vi kommer att ta upp under intervjun, så att ni har 

möjlighet att förbereda er. (Se följande sidor) 

Med vänliga hälsningar/ Malin och Jeanette  

Kontaktuppgifter till oss: 

Malin Jarmander            Jeanette Nilsdotter 

Mail: xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.com  x_xxxxxxxxxx@xxxxxxx.com  

Telefonnr:   xxx-xxx xx xx     xxx-xxx xx xx 

Kontaktuppgifter till vår handledare: 

Britt Tellgren Telefonnr: xxx-xx xx xx  

Britt.tellgren@oru.se    

mailto:xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.com
mailto:x_xxxxxxxxxx@xxxxxxx.com
mailto:Britt.tellgren@oru.se
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Bilaga 2 

Underlag för förberedelse av intervju 

Vi vill som vi nämnt undersöka utvecklingssamtalet ur ett lärarperspektiv. Vi vill veta hur ni 

arbetar innan ett utvecklingssamtal för att förbereda det, både för er själva, men också hur ni 

förbereder elev och vårdnadshavare inför det. Vi undrar också över hur själva samtalet ser ut, 

hur ni arbetar under samtalet för att både elev och vårdnadshavare ska få komma till tals, allt-

så hur ni arbetar för att en trevägskommunikation kan gå till. Om ni använder något material 

för förberedelse eller under samtalet och ni har möjlighet, får ni gärna ha med det under inter-

vjun för vi tar gärna del av det materialet för att öka vår förståelse för hur ni arbetar. Dessa 

frågor har vi hittills formulerat: 

 

Hur arbetar ni för att förbereder eleverna inför utvecklingssamtalet?  

Hur arbetar ni för att förbereda föräldrarna inför utvecklingssamtalet? 

Hur förbereder ni er själv inför utvecklingssamtalet?  

Hur lång tid innan utvecklingssamtalet börjar ni arbeta för att förbereda medverkande 

parter? 

 

Upplever ni att någon viss part kommer till tals mer än någon annan? 

Arbetar ni på ett visst sätt för att se till att alla parter får komma till tals under utveck-

lingssamtalet? 

Skiljer sig era tillvägagångssätt åt beroende på vem (alltså vilken elev, eller vilka vård-

nadshavare) ni har samtalet med?  

 


