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Sammanfattning 
 

Utvecklingssamtalet är Sveriges vanligaste institutionella samtal och involverar minst 5,5 

miljoner personer varje år men området är i liten utsträckning beforskat . Tidigare forsk-

ning om utvecklingssamtalet handlar om lärarledda samtal och forskare har studerat sam-

talssituationen och vilka strategier som används för att eliminera risker i samtalet samt stra-

tegier elever använder för att hantera det ojämlika maktförhållandet i utvecklingssamtalet.  

Syftet med denna uppsats är att studera elevledda utvecklingssamtal ur elevens perspektiv. 

De frågeställningar som besvaras i uppsatsen är;  

a) Vilka erfarenheter har elever av att leda sina egna utvecklingssamtal samt  

b) Vad betyder dessa erfarenheter för elevens inflytande och delaktighet i utveck-

lingssamtalet? 

Vi har studerat tidigare forskning inom forskningsområdet och genomfört intervjuer i 

fokusgrupper med elever i skolår 9 som har tidigare erfarenheter av att leda sina 

utvecklingssamtal i skolår 5 och 6. Syftet med gruppintervjuerna var att skapa ”kollektivt 

minne”. Eleverna har idag erfarenheter av lärarledda utvecklingssamtal och när eleverna 

jämför elevledda och lärarledda utvecklingssamtal med varandra, synliggörs likheter och 

olikheter i erfarenheter.  

Utifrån vår analys av intervjumaterialet har vi konstruerat fem erfarenhetskategorier som vi 

relaterar till vår teoretiska modell, som utgår från Demokratiutredningens bild av det dyn-

amiska medborgarskapet. Vår undersökning anser vi ger stöd och argument för 

uppfattningen att elevledda utvecklingssamtal ger eleven möjlighet att uppleva inflytande 

och delaktighet. Resultatet i vår studie, anser vi, visar på goda erfarenheter av inflytande 

och delaktighet för eleven. Dessa erfarenheter betyder för eleven att viljan att delta, ha 

inflytande och ta ansvar ökar, vilka alla är delar i en process som leder till delaktighet.  
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1 Inledning 
 
Det är knappt två år sedan Kvisthamraskolan, en F-6 skola, gick över till elevledda utvecklings-
samtal. Det var en del av ett arbete med att ge eleverna mer inflytande över sitt lärande. 
 – Vi hade lyckats ganska bra med att få eleverna medvetna om vad som står i kursplanerna och 
vad det är de ska kunna. Men så när det kom till samtalen som verkligen handlar om elevernas 
lärande, hur var det då? Då satt de tysta och passiva, nickade och höll med, säger Susanne Jo-
hansson  
(Artikeln ”Mamma och pappa, har ni några frågor? publicerad i Pedagogiska Magasinet nr 3 
september 2007, s.49 ). 

 
Med detta citat vill vi belysa det som gemensamt och övergripande intresserar oss i denna 

uppsats: elevers inflytande och delaktighet och vilken betydelse detta har för elevers 

lärande. Elevers delaktighet och inflytande är en central del i lärandet och vi har för avsikt 

att undersöka elevers erfarenheter av elevledda utvecklingssamtal och diskutera hur dessa 

erfarenheter kan befrämja elevers inflytande och delaktighet. 

 

Verner Denvall (1999) skriver i sin artikel Elevinflytandets realiteter att redan 1946 års 

skolkommission utrycker behovet av ett ökat elevinflytande. Drygt 50 år senare sjösätts 

Lpo 941 där elevers rätt till inflytande uttrycks klart.  

 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla 
elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling, förutsätter att de tar ett allt större an-
svar 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 ar-
betsformer (Lpo 94 s. 13). 

 

Det blir synligt att det finns en eftersläpning mellan intentioner, beslut och avtryck i 

skolans verksamheter. I lagrådsremissen till en ny skollag2 markerar utredarna vikten av att 

ytterligare stärka elevers inflytande och rätt att påverka den verksamhet, där de dagligen 

vistas och verkar. Därför anser lagstiftaren det rimligt att formulera bestämmelsen om 

barns och elevers inflytande starkare, formuleringen ”ska ges inflytande” markerar detta.  

 
Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv 
del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.  
Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder 
och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom 
ramen för deras inflytande över utbildningen […]3. 

 

Barnets rättigheter i skolan stärks i det nya förslaget till skollag genom att barnets bästa 

skall vara utgångspunkt i all lagstiftning som rör barn och unga. Regeringens förslag tar sin 

                                                 
1 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 
2 U 2009/71288/5 Den nya skollagen- för kunskap, valfrihet och trygghet  
3 U 2009/71288/5 Den nya skollagen- för kunskap, valfrihet och trygghet s.609 4 kap 9§ 
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utgångspunkt i FN:s konvention om barnets4 rättigheter, artikel 3 om barnets bästa i främsta 

rummet och artikel 12 om barnets rätt att komma till tals och bli hörd. Det är därför 

grundläggande, enligt intentionerna i det aktuella skollagsförslaget, att inhämta och beakta 

barnets åsikter, varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder 

och mognad 

 

Gunvor Selberg (1999) poängterar att elevinflytandet i lärandet är en förutsättning för ett 

viktigt, riktigt och angeläget lärande. Hon framhåller att elevinflytandet är betydelsefullt 

för hela lärprocessen och här ser vi de elevledda utvecklingssamtalen som en del i denna 

helhet. Olga Dysthe (1996) beskriver i sin bok Det flerstämmiga klassrummet tre generella 

villkor för en hög inlärningspotential 

• äkta engagemang 

• delaktighet  

• och höga förväntningar.  

 

I dagens debatt om elevledda utvecklingssamtal hörs i artikeln ”Mamma och pappa, har ni 

några frågor?” i Pedagogiska Magasinet (2007) en röst från f.d. Myndigheten för skol-

utveckling som säger att intresset för elevledda utvecklingssamtal har ökat. Andra röster i 

artikeln gör gällande att traditionella lärarledda utvecklingssamtal inte fungerar så bra, vilket 

leder till ökat intresse för att prova andra former av samtal. I bland annat detta sammanhang 

har de elevledda samtalen blivit aktuella. Ännu en bidragande orsak till det ökade intresset är 

att elevernas utvecklingsplaner blivit obligatoriska sedan 2006.  

 

I artikeln ”Läraren behöver också få höra eleven berätta om sitt lärande”  

beskriver Johan Hofvendahl (2009) två typer av elevledda utvecklingssamtal dels samtalet 

där läraren deltar under hela samtalet och elev, förälder och lärare träffas enskilt, dels 

samtalet där eleven sitter enskilt med sina föräldrar och läraren finns i klassrummet som 

stöd men deltar inte i samtalet. I debatten om elevledda utvecklingssamtal hörs kritiska 

röster till lärarens frånvaro i de senast beskrivna samtalen. Lärares argument för denna 

form är bland annat att inte läraren ska ta över samtalet.   

 

Utifrån vår studie och det syfte vi har med denna uppsats anser vi det intressant att 

reflektera över det som eleverna, i tidningsartiklarna, säger om utvecklingssamtalen som de 

leder själva. Deras röster är positiva och det de uttrycker är att de inte behöver känna oro 

                                                 
4 Med barn menas unga under 18 år 
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inför samtalen, att det de själva pratar om är lättare att förstå och att de får prata mera.  

 

I ljuset av skolans styrdokument som genomsyras av elevinflytande och delaktighet, den 

”eftersläpning” av delaktighet i skolan som finns och i skenet av dagens debatt om 

elevledda utvecklingssamtal, så anser vi det angeläget att studera dessa samtal utifrån vilka 

erfarenheter eleverna har och diskutera om dessa erfarenheter visar på ett utökat inflytande 

och en högre grad av delaktighet som intentionerna i de offentliga styrdokumenten så 

tydligt deklarerar. Det finns idag en del forskning om utvecklingssamtal (Granath, 2008, 

Hofvendahl, 2006 Lindh & Lindh-Munther, 2005) men då om lärarledda samtal. 

Fenomenet elevledda utvecklingssamtal är näst intill outforskat och vi ser vår undersökning 

som ett bidrag till detta forskningsområde. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att utifrån elevens perspektiv undersöka elevers erfarenhet av 

att leda sina egna utvecklingssamtal och vad dessa erfarenheter betyder för elevens 

inflytande och delaktighet i utvecklingssamtalet. Vi väljer att studera elever i skolår 9 som 

har tidigare erfarenheter av att leda sina utvecklingssamtal i skolår 5 och 6. Det finns 

endast begränsat med forskning om fenomenet elevledda utvecklingssamtal och vi ser vår 

studie där vi undersöker elevers erfarenheter av sådana utvecklingssamtal som ett sätt att 

fylla ut en kunskapslucka. 

 

Våra frågeställningar blir därför; 

• Vilka erfarenheter har eleverna av att leda sina egna utvecklingssamtal?  

• Vad betyder dessa erfarenheter för elevens inflytande och delaktighet i 

utvecklingssamtalet? 

1.2 Begreppsdefinitioner och fortsatt disposition av uppsatsen 
 

Inflytande och delaktighet 
Eva Forsberg (2000) beskriver inflytande och delaktighet som tillhörande samma familj av 

samhällsvetenskapliga begrepp vilka avser någon form av påverkan, positiv såväl som 

negativ. Hon beskriver att det bland forskare inte råder enighet om begreppens innebörd 

och detta leder till otydlighet i användandet av begreppen. Vi använder inflytande i denna 

uppsats i betydelsen, rätt att påverka. Delaktighet använder vi i betydelsen att eleven 

upplever delaktighet genom öppenhet och insyn, att eleven blir tagen på allvar och lyssnad 

till. Denna betydelse grundar vi på Det dynamiska medborgarskapet som illustreras i figur 
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1 under rubriken Skolan som elevdemokratisk arena. Det som beskrivs som öppenhet och 

insyn anser vi även kan ses som den begriplighet Helene Elvstrand (2009) anser är 

främjande för elevers delaktighet. 

 

Elevens perspektiv  
I vår studie utgår vi från elevens perspektiv och vi gör likt Elvstrand (2009) i sin 

avhandling en åtskillnad mellan barns perspektiv och barnperspektiv. Elvstrand (2009) 

förstår begreppen utifrån att barnperspektiv är ett perspektiv vars syfte är att ta till vara 

barns villkor, se till barns bästa eller att studera en kultur som är barnets. Att ha 

utgångspunkt i barns perspektiv däremot handlar om ett intresse av när det enskilda barnet 

själv formulerar sig och gör sin röst hörd.  

 

Disposition 
I kapitel två tar vi utgångspunkt i skolan som elevdemokratisk arena, belyser 

demokratiuppdraget och tar del av tidigare forskning om fenomenet utvecklingssamtal. Vi 

tar även del av tidigare forskning om delaktighet, inflytande och elevledda 

utvecklingssamtal. 

 

I kapitel tre följer undersökningens uppläggning, genomförande och analysarbete. I kapitel 

fyra redogör vi för studiens resultat och i kapitel fem följer avslutande reflektioner och 

diskussion om vilka erfarenheter elever har av att leda sina egna utvecklingssamtal, hur 

dessa erfarenheter synliggör elevens inflytande och delaktighet i utvecklingssamtalet och 

vilken betydelse erfarenheterna får för elevens lärande. 
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2 Skolan som elevdemokratisk arena 

2.1 Demokratiuppdraget 
I vår studie väljer vi att ur elevens perspektiv studera elevledda utvecklingssamtal och vilka 

erfarenheter eleverna har av dessa och hur erfarenheterna synliggör elevernas inflytande 

och delaktighet i utvecklingssamtalet. Det är av vikt för oss att få en bild av tidigare 

forskning inom skolans demokratisfär, utvecklingssamtalet, inflytandet, delaktigheten och 

de elevledda utvecklingssamtalen.  

 

Margareta Bergström och Inger Holm (2005) anser i sin avhandling att delaktighet, 

demokrati och ”en skola för alla” är centrala begrepp för skolans värdegrund, och har stor 

plats i dagens styrdokument och gör intryck av att vara ”förgivettagna” som grundläggande 

för skolans verksamhet. Det finns ett stort behov av att få begreppen definierade och 

diskuterade utifrån skolans dokument och praktik.  

 

Bergström och Holm (2005) lyfter fram att demokratiutredningen5 utgår från två 

demokratiteorier, den deltagande demokratin och den deliberativa demokratin. I den 

deltagande demokratin ses deltagandet mer som en plikt än en rättighet, rätten att delta 

motsvaras av en skyldighet att vara engagerad och intresserad. I den deliberativa 

demokratin fokuseras på samtalets betydelse för demokratin, att skapa arenor för samtal 

blir viktigt. 

 
”Om både möjligheterna till deltagande och inflytande är goda, kan de enskilda medborgarna 
förväntas uppleva delaktighet”. Känsla av delaktighet eller brist på delaktighet är resultatet av 
egna eller andras erfarenheter av att delta och försöka utöva inflytande. (Bergström & Holm 
2005 s. 6). 

 

Bergström och Holm (2005) beskriver skolan som en plats för maktutövning och där elever 

kontrolleras. Genom att fokusera på elevers handlingar, tillsammans eller i allians med 

vuxna, för att påverka de strukturer som kontrollerar dem minimeras risken för 

maktutövning. Eftersom skolan betraktas som en arena med maktskillnad mellan vuxna och 

elever, och även mellan elever och elever, kan en ökad demokratisk process i skolan 

innebära att maktrelationerna mellan de inblandade parterna inbördes kan ändras 

(Bergström & Holm 2005). I detta sammanhang ser vi de elevledda utvecklingssamtalen 

som en faktor som kan bidra till en sådan förändring.  

                                                 
5 SOU 2000:1. En uthållig demokrati! Politik för folkstyret på 2000-talet. Slutbetänkande från 
Demokratiutredningen. Stockholm: Fritzes 
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Vi vill med nedanstående figur, som är hämtad ur SOU: s slutbetänkande från 

demokratiutredningen, illustrera den demokratiska process som vi inspirerats av för vårt 

undersökningsfält som i utredningen benämns Det dynamiska medborgarskapet. Bergström 

& Holm (2005) har gett figurens innehåll en relevans för delaktighet i skolan. Figurens 

relevans för delaktighet i skolan, enligt Bergström & Holm (2005) handlar om att få vara 

med, (delta) få veta vad som händer (öppenhet och insyn) att bli tagen på allvar och bli 

lyssnad till (politisk jämlikhet). I deras tolkning ser vi en teoretisk utgångspunkt för vår 

studie om elevledda samtal i skolan.  

 Figur 1 Det dynamiska medborgarskapet6 

 

För att den demokratiska processen som beskrivs i figuren ska iscensättas behöver enligt 

SOU:s slutbetänkande från demokratiutredningen, följande villkor vara uppfyllda: politisk 

jämlikhet, meningsfullt deltagande samt öppenhet och insyn. När dessa tre förutsättningar 

finns skapas deltagande, inflytande och delaktighet i olika grad.7  

  

Bergström och Holm (2005) anser att läroplanerna beskriver begreppen inflytande, ansvar 

och delaktighet som parallella processer och de anser att demokratiutredningen ser ansvar 

som något som utvecklas ur en process där deltagande, inflytande och delaktighet 

realiseras. En av de grundläggande tankarna i demokratiutredningen är att människan vill ta 

ansvar, fortsätter Bergström och Holm (2005) medan skolan lyfter fram ansvar som en 

plikt. Det anser vi kan visa på att skolans syn på demokrati bygger på teorin om den 

deltagande demokratin, medan demokratiutredningen förespråkar demokratin som 

deliberativ, där samtalet spelar en avgörande roll. 

 

                                                 
6 SOU 2000:1 s.37. 
7 SOU 2000:1 s.37 
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Bergström & Holm (2005) skriver i sin avhandling att tilliten till sig själv och viljan att 

delta är en förutsättning för att bli delaktig. Det överensstämmer med 

demokratiutredningens tankegång att delaktighet uppnås i en process där tilliten till sig 

själv och viljan att delta ökar utifrån goda erfarenheter av deltagande och inflytande 

(Bergström & Holm 2005). När vi ser till dessa tre delar i processens helhet finner vi det 

angeläget att studera elevers erfarenheter av elevledda utvecklingssamtal och om dessa 

erfarenheter visar elevens inflytande och delaktighet.  

 

Vår ambition i denna uppsats är att studera elevernas erfarenheter av att leda sina 

utvecklingssamtal och undersöka om dessa erfarenheter kan synliggöra elevernas inflyt-

ande och delaktighet i samtalen. Tidigare forskning har inte haft samma utgångspunkt som 

vi, men vi vill ändå förankra vår uppsats i den forskning som handlar om utvecklings-

samtalet. 

 

2.2 Forskning om utvecklingssamtal 

Hofvendahl (2006) inleder sin avhandling med fakta om utvecklingssamtalets enorma 

omfattning. Det involverar minst 5,5 miljoner svenskar varje år och i tid beräknar 

Hofvendahl (2006) det till den tid det skulle ta att läsa Svenska Bibeln, 1917 års 

översättning, högt utan uppehåll, ungefär 24300 gånger. Hofvendahl(2006) benämner 

utvecklingssamtalet som Sveriges vanligaste institutionella samtal, samtal där deltagarna 

delar fysisk närvaro men trots detta säger Hofvendahl (2006) att området är lite beforskat. 

 

De studier av utvecklingssamtal som har skett har framförallt skett de senaste åren och det 

som då studerats är hur samtalet går till, hur samtalssituationen ser ut och vilka strategier 

som används för att som i Hofvendahls (2006) studie eliminera risker och som i Granaths 

(2008) studie, visa vilka strategier som elever iscensätter för att hantera makt. I dessa 

studier är det lärarledda samtal som studerats. 

 

Hofvendahl (2006) belyser i sin avhandling det enskilda samtalet mellan elev, lärare och 

föräldrar i grundskolan, det har över tid kallats kvartssamtal och från och med införandet av 

läroplanen (Lpo 94) kallas det utvecklingssamtal. Samtalen har delvis olika syften, 

kvartssamtalen var mer resultatredovisande och av rapporterande karaktär. Elevens närvaro 

var inte obligatorisk. Utvecklingssamtalet är istället ett framtidsinriktat, jämbördigt, dia-

logiskt samtal där elevens närvaro är obligatorisk. Hofvendahl (2006) beskriver elev-

samtalet som ett riskabelt samtal med en mängd fallgropar och komplikationer. 
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Hofvendahl(2006) använder Goffmans begrepp ”facework”, för att försöka beskriva vad 

som händer i riskfulla samtal. Det innebär en kommunikativ interaktion ”ansikte mot 

ansikte”. Det kan ses som en gemensam social angelägenhet och skall förstås utifrån att det 

är ett kontinuerligt samarbete mellan de som samtalar. Deltagarna i ett samtal anstränger 

sig för att ingen skall behöva ”förlora ansiktet” och med det menas t.ex. man visar respekt 

och hövlighet och undviker att kränka någon. 

 

I Michael Tholanders och Frida Norrbys (2008) artikel står att läsa om utvecklingssamtalet 

som ett känsligt samtal. Det känsliga kan vara när läraren introducerar problem eller fram-

för kritik men även under hela samtalet, i interaktionen finns en risk. Vi gör här en jäm-

förelse med Goffmans begrepp ”facework”, ingen ska behöva ”förlora ansiktet” 

(Hofvendahl 2006, Granath 2008). 

 

Hofvendahls (2006) hypotes att utvecklingssamtal kan ses som ett samtal fyllt med 

potentiella faror, problem och dilemman finner vi anledning att problematisera. Hans 

beskrivning av förutsättningarna för trepartssamtalet bygger på att rollerna karakteriseras 

av ett ojämlikt förhållande. Kan analyser av vårt insamlade material ge svar på vad de 

elevledda utvecklingssamtalen innebär för deltagarnas inbördes rollfördelning? Sker det 

någon maktförskjutning, eliminering av risker eller blir deltagarna mer jämbördiga när 

eleverna leder sina utvecklingssamtal? 

 

I Tholanders och Norrbys (2008) artikel står att läsa om utvecklingssamtalet som ett 

bedömningssamtal, med främsta syfte att förmedla en bedömning till föräldrarna. Gunnel 

Lindh och Agneta Lindh-Munther (2005) visar i sin undersökning på denna komplikation, 

att utvecklingssamtalet ska vara både framåtsyftande, vägledande och bakåtblickande och 

då i form av bedömning. En ytterligare svårighet är att informationen till föräldrarna inte 

får vara betygsliknande. Texten i Lpo 94 som specifikt tar upp utvecklingssamtalet står 

under rubriken ”Betyg och bedömning”, vilket kan betyda att bedömningen ändå ses som 

en form av betyg (Lindh, Lindh- Munther 2005). 

 

Enligt Grundskoleförordningen (SFS 1994:1194, 2 §) är utvecklingssamtalet ett samtal om 

elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling och hur den bäst kan stödjas. Selberg 

(1999) beskriver att inflytande är en förutsättning för elevens lärande. Hennes avhandling 

visar att inflytandet har betydelse för elevens hela lärprocess. I ljuset av denna forskning 

finner vi det värdefullt att studera elevers erfarenheter av de utvecklingssamtal som de 
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själva leder och om dessa erfarenheter kan spegla elevers inflytande och delaktighet i 

samtalet. Vi ser utvecklingssamtalet som en del i elevens hela lärprocess. 

 
Utvecklingssamtal som ord betraktat är rikt på positiva associationer. Ordet som sådant bär på 
ett löfte om ett möte som ska lyfta eleven fram, uppåt och sätta ljuset på just den inneboende po-
tentialen hos varje unikt barn. […] Men det löftesrika- att som i riktlinjerna utgå från elevers 
förmågor och starka sidor- landar, åtminstone i de samtal jag lyssnat till, i en ganska jordnära 
skolbänk med barn som plötsligt tycks drabbade av tunghäfta, men pratar för mycket på lektio-
nerna, inte har med sig gymnastikkläderna eller visar en dålig attityd (Granath 2008, s. 183). 

 

I Granaths (2008) studie ges bilder av elevers deltagande i lärarledda utvecklingssamtal. 

Granath (2008) beskriver att flera av eleverna i hennes empiri visar sig avvaktande, 

följsamma och väntar på att läraren ska ställa frågor som de svarar på. 

 

I Hofvendahls (2006) studie visas elevers nervositet i lärarledda utvecklingssamtal och hur 

det blir läraren uppgift att lindra denna oro i inledningen av samtalet. Hans undersökning 

visar också hur läraren inleder med öppna frågor för att bjuda in till delaktighet och hur 

elever responderar till inledande frågor. Eleven svarar nästan alltid bra, vilket i samtals-

analytiska studier kallas ”inga problem- respons”. 

 

I Lindhs och Lindh-Munthers (2005) studie av lärarledda utvecklingssamtal som sker ur 

elevers perspektiv beskrivs att många elever känner sig ”pirriga” inför samtalet och att de 

flesta känner sig ”lättade” efteråt. Eleverna uppfattar samtalen som i första hand till för 

föräldrarna, att de ska få en lägesrapport, men samtalen kan också vara lite viktiga för 

eleven själv. Flera tycker att samtalen är ”tråkiga”. Resultaten i studien visar elevernas 

olika uppfattningar om utvecklingssamtalet, 40 % uppger att de är nyfikna inför samtalet, 

ungefär en fjärdedel är förväntansfulla, glada eller pirriga och nästan 40 % uppger att de är 

nervösa, 40 % att de är glada och nästan 30 % är stolta. Det finns även elever som uppger 

att de är förvirrade eller besvikna. I studien ställs frågan – Vad är dåligt med 

utvecklingssamtal? Ett femtiotal elever, av drygt 300 elever som deltar i undersökningen, 

svarar att det är långtråkigt, tjatigt och tröttsamt! 

 

Utifrån den forskning av utvecklingssamtal som vi tagit del av framträder samtalet som ett 

möte med risker, ett möte innehållande makt och ett bedömningssamtal. Med bakgrund av 

detta och i ett studiefält om elevledda utvecklingssamtal ser vi ett värde i att ta del av 

tidigare forskning om inflytande och delaktighet. Vi väljer även att lyfta fram forskning om 

samtalandets betydelse, förmågan att samtala så att goda möten skapas. Vi kan i en studie 

om inflytande, delaktighet och elevledda utvecklingssamtal inte bortse från det 
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kommunikativa forum detta är och vilken betydelse samtalandet får för elevens inflytande 

och delaktighet i enlighet med demokratiutredningens betoning på demokrati som 

deliberativ. 

 

2.3 Inflytande och delaktighet  
Redan i början av 1900-talet började debatten om elevernas egen aktivitet i skolan. En 

frontfigur i debatten var Ellen Key. Hon ville få en förändrad syn på barnet och barnets 

rättigheter (Selberg 1999). För oss som utgår från elevens perspektiv är det intressant att ta 

del av denna tidigare forskning och debatt. Selberg (1999) citerar och refererar flera 

skolutredningar från 1940-talet i sin avhandling. I dessa citat och referat är elevers 

inflytande och delaktighet centralt. Vi har valt ett citat som vi menar belyser detta. Vi anser 

att Selbergs (1999) historiska tillbakablick inom ämnet visar på att betydelsen av 

delaktighet är hållbar och sträcker sig över tid.  

 
Allvar och meningsfullhet skulle få denna förberedelse [för livet], kanske speciellt i elevernas 
självstyre, att syfta till att uppodla elevernas frihetskänsla, ansvarskänsla och samarbetsförmåga, 
egenskaper som var av direkt värde för deras framtida medborgerliga arbete. (Selberg 1999 s. 
21) 

 

Det finns forskning om elevinflytande men det finns ingen entydig definition. Det finns 

enligt Selberg (1999) också omfattande forskning om elevers skolmiljö.  

 
I den omfattande forskning som har gjorts om elevers skolmiljö, visas att eleverna vill ha mer 
inflytande över sin situation i skolan. Resultaten visar att elever som har mer inflytande trivs 
bättre i skolan och upplever ökad meningsfullhet än elever med mindre inflytande. 
 (Selberg 1999 s.48 ) 

 

Forsberg (2000) skriver om elevinflytande som ett vagt och mångtydigt begrepp, elev-

inflytandets innebörd har enligt henne inte uppmärksammats inom forskning i någon större 

omfattning. Inflytande tillhör en familj av samhällsvetenskapliga begrepp som har det 

gemensamt att de avser någon form av påverkan. Forskarna är oeniga om vilken innebörd 

de olika begreppen har och resultatet blir att olika fenomen benämns med olika begrepp 

och att olika begrepp används för samma fenomen. I vår tolkning av begreppen inflytande 

och delaktighet har vi tagit hjälp av demokratiutredningens bild av delaktighet (se figur s7). 

 

Väldigt nära inflytande i betydelsen påverka, finns makt som Forsberg (2000) menar också 

innebär möjlighet att påverka. Det finns en diskussion om maktbegreppet, hur makt 

uppfattas. Forsberg (2000) ger i sin avhandling elevinflytandet många olika ansikten, bland 

annat beskriver hon makt som dominans eller makt som gemenskap. På vilket sätt man 
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betraktar makt får konsekvenser för synen på elever. Förståelsen av makt som dominans 

kan ses tillsammans med sociologen Max Webers begrepp som han enligt Forsberg (2000) 

använder för att diskutera maktförhållanden. De begrepp han använder är makt, auktoritet, 

dominans, disciplin och stängning. Forsberg (2000) beskriver makt som gemenskap utifrån 

de utmärkande drag hon menar att Kreisberg ger denna makt. De kännetecknande dragen är 

ömsesidighet, närhet, empati, respekt för olikheter, intressegemenskap, gemensamt 

handlande, realiserande av gemensamma mål och omsorg. 

 
Genom att förstå makt dels som en relation, dels som något som kan komma till uttryck i både 
samspel och motspel betonas på ett tydligare sätt elevernas roll som medproducenter. Då undvi-
ker vi att framställa elever som passiva offer för omständigheter vilka de aktivt bidrar till att 
skapa och/eller upprätthålla (Forsberg 2000 s. 143).  

 

Selbergs (1999) undersökning av elevers olika erfarenhet av inflytande visar resultaten att 

en tydlig vana av inflytande i en inlärningssekvens gör att eleverna självständigt kan väcka 

frågor och argumentera för olika val. De kan lättare än de elever med mindre erfarenhet av 

inflytande organisera sitt eget lärande och mer arbeta tillsammans med andra. Selbergs 

(1999) studie visar att resultatet i lärandet blir djupare och att de elever som har stor 

erfarenhet av inflytande i sitt eget lärande har större möjligheter att utveckla kunskaper i 

nivå med läroplanens strävans mål. 

 

Bergström och Holm (2005) har i sin avhandling, ur ett ungdomsperspektiv, studerat hinder 

och möjligheter för delaktighet. De har studerat ungdomars erfarenheter och upplevelser av 

delaktighet i skolan. I sin empiri ser de flera initiativ till diskussioner om värdefrågor och 

lärande mellan elever och lärare men dessa samtal genomsyras sällan av öppenhet för 

andras argument. De ser ofta att lärare redan i förväg har en bild av vad som ska bli 

resultatet av diskussionen och detta menar Bergström och Holm (2005) ibland leder till att 

eleverna inte blir delaktiga i samtalet. 

 
I mötet med hög grad av delaktighet måste flera förutsättningar vara uppfyllda. Vi uppfattar att 
utgångspunkten för delaktighet är information, diskussion, respekt och påverkan. I skolans värld 
är det vuxnas ambition och förmåga som avgör möjligheten att skapa förutsättningar för delak-
tighet. En tillitsfull och ömsesidig relation utvecklas i den process som följer av att alla berörda 
känner sig respekterade (Bergström & Holm 2005 s.113). 

 

Vuxnas roll som förhandlare och relationsskapare spelar en avgörande roll för elevers 

delaktighet (Bergström & Holm 2005). De menar också att det överensstämmer med 

Garpelin8 som hävdar att grunden för utveckling och lärande är att barn och vuxna skapar 

                                                 
8 Anders Garpelin, Ung i skolan(Lund 2003) s.446 ff 
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goda relationer som måste bygga på respekt, om så är fallet finns en kvalitet i mötet menar 

han. Hans studie uppmanar de vuxna i skolan att 

 

Skapa en miljö där alla blir sedda och känner att de kan bidra, där alla ser 
värdet i att se andra och ta del av vad var och en har att bidra med- en miljö 
där de duger och har en plats. (Bergström & Holm 2005 s.22.) 

 

Bergström & Holm (2005) visar på att de slutsatser Garpelin drar stämmer helt överens 

med demokratiutredningens begrepp deltagande, insyn, jämlikhet och inflytande och att 

dessa kvalitéer krävs i möten mellan barn och vuxna. 

 

Maktförhållanden i skolan med både formell och informell grund kan med stöd i 

demokratiutredningen ses som en demokratisk process, där makt kan förhandlas genom 

elever och vuxnas dialoger om deltagande, insyn, jämlikhet och inflytande. Det kan tyda på 

att elevers delaktighet i skolan är beroende av de vuxnas roll som relationsskapare, skolans 

organisation och hur maktrelationer hanteras. 

 

Utifrån forskning om skolans demokrati, delaktighet och inflytande växer det fram en 

otydlig bild av begreppens betydelse men samtidigt kan vi se tydliga bilder av att elevers 

erfarenhet av inflytande och delaktighet är gynnsamt för elevernas kunskapsinhämtande 

och att inflytande och delaktighet är betydelsefullt för elevernas lärande. När vi gått 

igenom forskning som handlar om inflytande och delaktighet ser vi att lärarens 

förhållningssätt och förmåga att samtala ser vi att de är faktorer av stor betydelse för att 

skapa delaktighet. För att nå det som är kärnan i vår studie, vilka erfarenheter eleverna har 

och på vilket sätt dessa erfarenheter visar på inflytande och delaktighet i de 

utvecklingssamtal som de själva leder, väljer vi att studera den begränsade forskning som 

finns om elevledda utvecklingssamtal.  

 

2.4 Elevledda utvecklingssamtal 
 

På senare år har det blivit allt mer vanligt med utvecklingssamtal som leds av eleverna själva. I 
dessa ökar visserligen elevens talutrymme, men de är inte självklart mer demokratiska än lärar-
ledda samtal. Läraren får fortfarande sista ordet, avgör allvaret i olika problem och styr eleven 
mot förutbestämda, eftersträvansvärda svar. ( Tholander & Norrby 2008 s. 65) 

 

Tholander och Norrby (2008) skriver i sin artikel om elevledda utvecklingssamtal i 

praktiken. De säger att det finns nästan inga vetenskapliga studier inom området, vilket 

förklarar svårigheterna i våra egna litteratursökningar.  
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I artikeln redovisar Tholander och Norrby (2008) sin studie av elevledda utvecklingssam-

tal. Deras studie grundar sig på åtta videoinspelade utvecklingssamtal i skolår 6. Närvaran-

de vid samtalen var läraren, eleven och en eller två föräldrar. Samtliga elever hade ett doku-

ment som de hade förberett och hade som stöd i genomförandet av samtalet. Eleverna följer 

noggrant formuläret och dess utformning får stor betydelse för samtalets form och innehåll.  

 

Just på grund av formulärets speciella utformning, och dess betydelse för iscensättningen av 
samtalen är det svårt att säga att de studerande eleverna styrde över samtalen mer än i lärarledda 
utvecklingssamtal. Det faktum att elever är både konstruktörer och ägare av det dokument som 
samtalet utgår ifrån är således ingen garanti för att de skulle känna en ökad delaktighet. 
(Tholander & Norrby 2008 s.72) 

 

I artikeln hänvisas till undersökningar där elever själva säger att de gärna vill bestämma hur 

det styrande formuläret ska se ut. Tholanders och Norrbys (2008) studie visar att de 

elevledda utvecklingssamtalen innebär mycket administrativt arbete för eleverna. Artikeln 

visar att eleverna inte klagar på allt det arbete det innebär för dem.  

 

Tholanders & Norrbys (2008) undersökning visar att eleverna blir synligare, de får större 

talutrymme, minst 30 % vilket är dubbelt så mycket som i studier av lärarledda utveck-

lingssamtal som artikelförfattarna hänvisar till. De som förlorar talutrymme är föräldrarna. 

Det visar sig i studien att de får 10 % av utrymmet. En viktig skillnad mellan elevledda- 

och lärarledda utvecklingssamtal som blir synlig i undersökningen är att eleverna talar 

klarspråk i samband med problem när de leder sina samtal medan lärarna undviker detta. 

Enligt artikeln är en förklaring till elevernas klarspråk, att eleven som bedömer sig själv 

inte har samma behov av att skydda sig, informationen blir inte hotande och situationen blir 

inte riskfylld. Hofvendahl (2006) visar i sin studie av lärarledda utvecklingssamtal att 

deltagarna i samtalet anstränger sig och ägnar mycket tid åt att ingen ska behöva ”förlora 

ansiktet” och känna sig kränkt. I Granaths (2008) undersökning av lärarledda utvecklings-

samtal beskriver hon att eleverna använder sig av olika strategier för att undvika risker och 

skydda sig i samtalet. 

 

En annan skillnad mellan elevledda- och lärarledda samtal som Tholander och Norrby 

(2008) visar i sin undersökning är att i de lärarledda samtalen är det läraren som beskriver 

problem (Hofvendahl 2006) och i de elevledda är det eleverna. Författarna beskriver hur 

läraren reagerar olika på elevens beskrivningar av problem, är de av kunskapskaraktär inger 

läraren eleven hopp medan om problemet är av social karaktär blir läraren mer allvarlig. 
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Tholander & Norrby förklarar anledningen till lärarens olika reaktioner med att disciplin-

problemen ses som orsak till de kunskapsrelaterade problemen. Detta visar på det som 

författarna benämner som överindividualisering vilket innebär att eleven pratar om sig själv 

och sina problem. Problemen blir helt och hållet individens och ses inte i ett sammanhang 

eller i en interaktion. Utifrån von Wrigths (2002) relationella perspektiv går det inte att 

bortse från sammanhanget. 

 

I den forskning vi har tagit del av kan vi i en jämförelse mellan lärarledda och elevledda 

utvecklingssamtal se en skillnad i talutrymme. Eleverna får dubbelt så mycket talutrymme i 

de utvecklingssamtal som de leder själva. I de elevledda samtalen talar eleven om problem 

mer i klarspråk än lärarna gör i de lärarledda samtalen. Vilka erfarenheter eleverna har av 

de elevledda utvecklingssamtalen och vad dessa erfarenheter betyder för elevens inflytande 

och delaktighet i utvecklingssamtalet kvarstår att undersöka. 

 

Figur 2 Det dynamiska medborgarskapet, med relevans för skolan (Bergström & Holm 2005) 

 

Relevans för skolan  
"Att få veta vad som 
händer" 

Relevans för skolan  
"Att få vara med" 

Relevans för skolan  
"Att  bli tagen på allvar 
och bli lyssnad till” 
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3 Undersökningens uppläggning samt genomförande och 
analys av intervjuer 

3.1 Metod 
Vi har granskat olika alternativ till undersökningsmetoder och vad som kan vara mest 

relevant utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. En kvalitativ undersökning är 

motiverad för vår studie eftersom vi vill studera elevledda utvecklingssamtal ur elevens 

perspektiv och vilka erfarenheter eleverna har av att leda samtalen och hur de visar på 

elevernas inflytande och delaktighet. För att få en bild av detta blir det aktuellt med att 

intervjua elever. Repstad (2007) säger att: 

Syftet med intervjuer är ju att få människor att prata om saker de tycker är viktiga, och det är 
detta forskaren är intresserad av att få reda på. När syftet är att få tag i aktörens egen 
uppfattning ska man vara försiktig med att avbryta. (Repstad 2007 s. 98)  

 

Den kvalitativa forskningsintervjun ger utrymme för att omformulera, komma tillbaka till 

en fråga och ställa följdfrågor i intervjusituationen (Kvale 1997), vilket ger en öppenhet i 

metoden som vi anser relevant för vår studie, i syfte att få syn på elevernas egna bilder av 

sina erfarenheter av elevledda utvecklingssamtal. Att den kvalitativa forskningsintervjun 

ger den öppenhet vi efterfrågar grundar sig på att den till sin form anses vara 

”…halvstrukturerad, det vill säga varken är ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat 

frågeformulär” (Kvale 1997 s.32).  

Vi väljer att göra intervjuer i fokusgrupper, som en alternativ metod till enskilda intervjuer. 

Vi vill här ge en beskrivning av vad fokusgrupp är, men vi vill för övrigt återkomma till 

våra argument för att använda denna metod, när vi redogör för vårt urval. Att arbeta med 

fokusgrupper är en forskningsteknik, en metod som syftar till att samla in data, avsedd för 

forskning. Datainsamlingen sker genom gruppinteraktion och ämnet är bestämt av 

forskaren. En diskussion i fokusgrupp är ett gruppsamtal med fler än två deltagare. 

Deltagarna i gruppen måste ha samma fokus och bidra till ett gemensamt samtal. Alla 

deltagarna i fokusgruppen ska ges talutrymme och bör kunna ta talarrollen. Det talaren 

säger kan vara riktat till alla i gruppen ” men tillfälligt kan en eller flera personer också 

göras till enskilda adressater ”(Wibeck 2000 s. 33). Valet av fokusgruppsmetoden är till 

fördel när man vill minska intervjuarens styrande roll och när det är av större intresse att få 

fram hur deltagarna, i en grupp tillsammans, tänker kring ett fenomen än intresset för varje 

enskild individs åsikt (Wibeck 2000). 
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3.2 Om att ta reda på elevers erfarenheter 

Vi har valt att förlägga vår undersökning till den skola där en av oss är yrkesverksam lärare. 

Eleverna som ingår i vårt urval har tidigare varit elever till den aktuella läraren. De har 

under sina skolår 4-6 varit i ett sammanhang där läraren, det vill säga en av oss som ska 

skriva den här C-uppsatsen, har erfarenhet av att arbeta med elevers inflytande och del-

aktighet i sitt lärande och eleverna har i det sammanhanget även lett sina egna 

utvecklingssamtal. 

Ett argument för att göra ett urval bland dessa elever, som nu går i skolår 9, är att vi redan 

har kunskap om att de under sina skolår 4-6 har varit i en miljö där läraren har stimulerat 

till delaktighet och inflytande bl.a. genom att arbeta med elevledda utvecklingssamtal. Utan 

den vetskapen hade vi behövt ta reda på och få ytterligare kunskap och förståelse för de 

utgångspunkter och syfte som fanns för att eleverna själva höll i sina samtal. Gilje & 

Grimen (2007) menar att det är viktigt att ha en god förförståelse för det sammanhang som 

behandlas i intervjun, vilket vi kan se att vi har här. 

Eleverna i vår studie har erfarenheter av elevledda utvecklingssamtal, dessa erfarenheter 

ligger flera år tillbaka i tiden. Elevernas aktuella erfarenheter av utvecklingssamtal finns 

idag i lärarledda samtal. Vi kan se att det kan bli betydelsefullt för oss i vår undersökning 

att eleverna jämför elevledda och lärarledda utvecklingssamtal med varandra, i dessa 

jämförelser kan likheter, olikheter och nyanser i erfarenheter bli synliga.  

3.3 Via det kollektiva minnet 
Skälet till att använda oss av fokusgrupper i skolår 9, är att eleverna skulle kunna hjälpas 

åt att minnas, att tillsammans skapa ”ett kollektivt minne”. Orsaken är att vi kommer att 

fråga om händelser som ligger tre till fem år tillbaka i tiden och det kan vara lång tid för 

eleverna. Det som talar emot att vi använder oss av fokusgrupper är att vi eventuellt inte 

kommer åt varje enskild elevs egen uppfattning och de variationer och nyanser i 

uppfattningar och åsikter som skulle kunna vara intressanta för vår forskning. Vi har gjort 

noggranna överväganden och kommit fram till att utifrån syftet med vår studie är det 

viktigare att ha fokusgruppen som stöd för att komma åt ”det kollektiva minnet” än 

enskilda elevers eventuella olikheter i intervjusvaren. Vi menar att med hjälp av ”det 

kollektiva minnet” kan elevernas olika minnen och variationer i uppfattningar lyftas fram 

och liknas vid pusselbitar som tillsammans skapar flera bilder som kompletterar varandra 

i ett färdigt pussel. Victoria Wibeck (2000) säger att intervjuer i fokusgrupper kommer åt 

”…en bredare skala av ideér…” (Wibeck 2000 s. 39). 
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Genom att analysera data från fokusgrupper kan forskaren studera den sociala interaktionen och 
hur deltagarna i en grupp resonerar sig fram till en gemensam syn på någonting - eller till att de 
inte är överens (Wibeck 2000 s.21). 

 
James V. Wertsch (2002) betraktar det kollektiva minnet som är en social konstruktion 
 

...that collective remembering is essentially social. To say this is of course redundant, but it 
bears repetition and clarification. What I have in mind has to do with the way I have extended 
Halbwachs´s claim that it is "individuals as group members who remember". […] when a 
solitary individual engages in remembering, the exercise is likely to involve an inherently social 
dimension (Wertsch 2002 s. 172).  

 

Britt Tellgren (2008) beskriver att det finns lika många kollektiva minnen som det finns 

grupper, där medlemmarna i gruppen har skapat speciella minnen. Hon beskriver också att 

 

Det är, enligt Halbwachs, individer som minns, inte grupper eller institutioner, men dessa 
individer ingår i en specifik grupps kontext, och tar hjälp av den kontexten för att minnas eller 
rekonstruera det förgångna. (Tellgren 2008 s.44) 

 

Det finns fallgropar och dilemman i att ”forska på hemmaplan” det kan vara ett hinder att 

eleverna har relation till den som undersöker eller ställer frågor i intervjuerna. Detta kan 

leda till att de intervjuade svarar som de tror att det förväntas av dem (Repstad 2007). Han 

beskriver också fördelar med att vara känd inför sitt urval. 

 
Kanske var det en fördel att några var bekanta med mig, det kan ha gjort att de lättare kunde 
öppna sig för mig än för en helt främmande person (Repstad 2007 s.91). 

 

För att förstå på vilket sätt deltagarna möts i ett samtal beskriver Moira von Wright(2000) 

begreppet intersubjektivitet 

 

Med hjälp av begreppet intersubjektivitet kan vi fånga upp de kommunikativa relationerna 
mellan subjekten (deltagarna) (von Wright 2000 s.77). 

 
Intersubjektiviteten omfattar ett samförstånd i en samtidighet, dvs. att deltagarna i en 
interaktionssituation  möts i kommunikation och delar en verklighet som kommer till dem i 
detta möte. Det är emellertid skäl att påpeka att intersubjektiviteten inte kan handla om total 
enighet utan omfattar mångfald (von Wright 2000 s.75). 

 

I vår studie har vi noga övervägt om den som känner eleverna ska närvara vid intervjuerna 

men inte intervjua eller både närvara och intervjua. Vi har valt att båda deltar och intervjuar 

i de halvstrukturerade intervjuerna i fokusgrupperna i skolår 9.  

3.4 Etiska aspekter 
Eftersom en av oss som skriver uppsatsen är verksam lärare på den skola där vi 
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genomförde vår datainsamling fanns ett godkännande från skolledningen för detta redan 

innan undersökningen inleddes. Vi fick också godkännande från de lärare/mentorer som 

berördes av undersökningen. 

Vid första besöket hos eleverna i skolår 9 träffade vi hela klassen och alla fick samma 

information. Genom detta fick alla samma möjlighet att ta ställning till om de ville delta i 

undersökningen. Vi informerade om syftet med studien och att det var frivilligt att delta och 

att det var möjligt att avbryta intervjun om de ville det. De fick också information om att vi 

garanterar dem deras anonymitet i vår uppsats, att det insamlade materialet hanteras 

konfidentiellt och att det efter uppsatsens godkännande förstörs. Eleverna fick ett 

informationsbrev med sig hem för att få föräldrarnas tillåtelse att delta. Det är möjligt att 

några av eleverna fyllt 15 år men vi delade ändå ut informationsbrev till samtliga elever 

som ville delta i undersökningen. Vi såg ett värde i att föräldrarna fick information om 

undersökningen och vi fick också godkännande från alla föräldrar. 

3.5 Pilotstudie 
För att testa att intervjua i fokusgrupp provintervjuade vi i en av fokusgrupperna i skolår 

9. Samtidigt testade vi vår intervjumall och såg om frågornas utformning var relevanta 

för vår studie, om de var lätta att förstå och om de stimulerade eleverna till ”kollektivt 

minne”. Det var värdefullt för oss att också studera vår egen intervjuteknik och förmåga 

att leda samtalen utifrån vårt ämnesfokus.  

 

3.6 Undersökningens uppläggning och genomförande 

Undersökningen i skolår 9 innebar att eleverna skulle intervjuas i fokusgrupper. Innan 

starten för undersökningen tog vi kontakt med en av lärarna och mentorerna för eleverna i 

den klass där vi hade till avsikt att genomföra vår studie. Efter klartecken från henne kom 

vi överens om en tid då vi kunde komma på besök i klassen och informera eleverna om vår 

undersökning och syftet med den. Vi berättade för eleverna om att vi gärna ville undersöka 

deras erfarenheter av elevledda utvecklingssamtal och vad erfarenheterna betyder för 

elevens inflytande och delaktighet i det utvecklingssamtal som eleven själv leder. De fick 

också information om att intervjuerna var frivilliga och att intervjuerna skulle spelas in. 

Informationsbrev skickades med hem för godkännande av föräldrarna. Vi väljer att spela in 

intervjuerna eftersom vi likt Repstad (2007) menar att det finns många fördelar med det. En 

av fördelarna är att intervjuaren kan koncentrera sig på intervjun och inte behöver tänka på 

att anteckna samtidigt. 
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Vi har i vår undersökning intervjuat eleverna i tre fokusgrupper, varav en av grupperna 

ingick i vår pilotstudie. Sammanlagt deltog 10 elever, fyra pojkar och sex flickor, i 

intervjuerna och samtliga hade också godkännande från sina vårdnadshavare.  Alla eleverna 

hade erfarenhet av att leda sina utvecklingssamtal under skolår 5 och 6, en av eleverna hade 

erfarenhet av detta från en skola i en annan kommun. Eleverna delades in i tre 

fokusgrupper, i varje grupp deltog 3-4 elever, blandat pojkar och flickor. Av de tio elever 

som deltog hade åtta utländsk bakgrund, de var födda i Sverige eller hade kommit hit under 

förskoleåldern eller tidiga skolåren. Sammansättningen skedde framförallt utifrån önskemål 

som eleverna hade för att det skulle passa deras schema. 

 

I den gruppen som fungerade som pilotgrupp kunde vi testa vår intervjumall och vår 

tekniska utrustning. Vi kunde i pilotstudien konstatera att vår halvstrukturerade 

intervjumall fungerade bra som underlag för samtalet. Intervjuerna i samtliga fokusgrupper 

gestaltade sig som öppna, avslappnade samtal där alla kom till tals, och där vi båda som 

genomför undersökningen deltog i samtalet och ställde följdfrågor. Vi såg att valet av 

fokusgrupp och halvstrukturerad intervjumall hade betydelse för att få en inbjudande öppen 

atmosfär och i samtalet. Vi uppfattade även att eleverna hade stöd i varandra och i ”det 

kollektiva minnet”, vilket tycktes ge dem associationskedjor som blev värdefulla för vår 

studie. Vi hade även med en dokumenterad lärarportfolio med bilder och texter från 

elevernas skolår 4-6 som ett stöd för minnet. I lärarportfolion fanns det dokument som 

eleverna använde som dagordning i sina elevledda utvecklingssamtal.  

 

Det sammanhang eleverna har erfarenheter från, det elevledda utvecklingssamtalet, kan 

beskrivas på följande sätt. Elevernas förberedande arbete inför sina elevledda 

utvecklingssamtal innebar att de tittade på och i samråd med sina lärare såg hur de hade 

nått målen i kursplanen (”portfoliolöv”), utvärderade sitt arbete med IUP-mål och 

formulerade nya IUP-mål. De plockade i ordning det skolarbete de ville visa sina föräldrar, 

pratade med sina lärare för att vara förberedda på vad läraren ville prata om. I det 

förberedande arbetet ingick också att fråga sina föräldrar, vad de ville prata om. Detta i 

syfte att vara förberedda inför samtalet. Genomförandet av utvecklingssamtalet skedde med 

stöd av formuläret. Det fungerade som en dagordning för eleven.  

 

 I följande utdrag ur vårt insamlade material vill vi ge en bild av hur det kollektiva minnet 

”skapades”. Utdraget är alldeles i inledningen i fokusgrupp 1 och eleverna hjälps åt att 

börja minnas hur det var när de ledde sina utvecklingssamtal. 
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I 1: Om ni tänker tillbaks har ni varit med om många 
utvecklingssamtal hur gick det till under de åren då ni 
ledde era samtal? 
P 1: Börja inte med mig. 
I 1: Jag börjar inte med någon. 
F 1: Vi svarade typ på frågor eller något. 
F 2: Det var typ någon planering man skulle följa…… 
och sedan skulle man svara 
I 2 Ja, precis  
P 1: Ja, nu kommer jag ihåg, var det inte så att man skulle 
ta upp sina punkter i tur och ordning, alltså det var som ett 
vanligt utvecklingssamtal fast man själv berättade i tur 
och ordning. 
F 1 och så fick man välja ordning på dom. 
I 2: Ja, det fick ni. Jag vet inte om det här är din eller X?  
P 1 och F2: Ja det är det. 
I 2: så såg den ju ut, här är de punkterna du pratade om  
F2: mm 
I 2 och här gjorde ni ordningen som ni bestämde själva 
det som du pratade om  
I 1: mm 
I 1: Vad är det för punkter?’ 
I 2: Kommer ni ihåg det… 
F2: Det var dom … 

 
Samma förmiddag efter pilotstudien fortsatte våra samtal i de två fokusgrupper som ingick 

i undersökningen. Vi ser samtalen i alla tre grupperna som betydelsefulla för vår studie så 

vi väljer att ta med pilotstudien i vårt analysmaterial. Detta ger oss ett större underlag för 

analys och det ser vi som värdefullt. 

 

3.7 Bearbetning och analys av intervjuerna 
Som vi tidigare beskrivit genomförde vi pilotstudien och de övriga två 

fokusgruppsintervjuerna samma dag. Det innebar att vi inte hann transkribera pilotintervjun 

och granska den innan vi genomförde övriga två gruppintervjuerna. Vår gemensamma bild 

av pilotintervjun var att intervjusituationen och vår intervjuguide fungerade väl, liksom att 

inspelningen hade en god kvalitet. Samspelet och kommunikationen mellan oss båda 

intervjuare och gruppen kändes välbalanserad och gav talutrymme till alla. Inramningen i 

form av en trevlig avskild lokal i anslutning till skolans expedition var idealisk och inga 

störande avbrott inträffade (som det ofta gör i skolans vanliga lokaler).  

 

Efter att ha genomfört alla gruppintervjuer transkriberades samtliga intervjuer i sin helhet.  

Pauser och instämmanden i form av hummanden noterades. En mängd information i form 

av miner, tysta bekräftelser i form av nickningar eller skakningar på huvudet har vi inte 

kunnat återge. I de citat vi valt att återge är texten omformad från talspråk till ett skriftspråk 

med korrekt meningsbyggnad. Kvale (1997) beskriver transkriberingsprocessen som en 
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tolkande process och därför valde vi att en av oss gjorde samtliga utskrifter, för våra tre 

gruppintervjuer. Detta för att i möjliggöra större reliabilitet i transkriberingsprocessen och 

utskriften.  

 

Att göra en utskrift innebär att översätta från ett talspråk, med sin egen uppsättning av regler. 
Till ett skriftspråk med en annan uppsättning regler. Utskrifter är inte kopior eller 
representationer av någon ursprunglig verklighet; de är tolkande konstruktioner som fungerar 
som användbara verktyg för givna syften( Kvale 1997 s.152).  

 

Vi har valt att presentera eleverna i intervjuerna som flicka 1 (F1), flicka 2 (F2), pojke 1 

(P1), pojke 2 (P2) och oss som intervjuare 1 (I 1) och intervjuare 2 (I 2).  

 

  

 

 

 

 

Efter transkriberingen av det insamlade materialet läste vi igenom det, var för sig, för att 

skapa varsin egen helhetsbild av innehållet i materialet. Den första inläsningen av 

materialet och den första analysen, att söka efter elevernas erfarenheter av elevledda 

utvecklingssamtal och om dessa erfarenheter kan synliggöra inflytande och delaktighet, 

gjorde vi var för sig för att inte påverka varandra i våra tolkningar. Därefter började den 

gemensamma tolkningen av materialet som syftar till att ge tolkningen en djupare mening 

(Kvale 1997). 

 

Intervjumaterialet synliggjorde erfarenheter som eleverna hade av de utvecklingssamtal 

som de själva ledde. Efter flera genomläsningar av det transkriberade materialet kunde vi 

urskilja fem olika erfarenhetskategorier. Eleverna som vi intervjuade har under de senaste 

två åren varit i ett sammanhang med lärarledda utvecklingssamtal och många intervjusvar 

speglas i olikheter mellan lärarledda och elevledda utvecklingssamtal. Detta påverkar inte 

våra erfarenhetskategorier utan kan mera ses som verktyg för eleverna att själva få syn på 

sina erfarenheter av de elevledda samtalen. 

 

Kategorierna knyter vi till Demokratiutredningens dynamiska medborgarskap, vars triangel 

bygger på deltagande, inflytande och delaktighet. Bergström och Holm (2005) ger triangeln 

en relevans för delaktighet i skolan, där deltagande handlar om att få vara med. Öppenhet 

och insyn som enligt triangeln främjar delaktighet, handlar om att få veta vad som händer 

Fokusgrupp 1 

Flicka 1 (F 1) 
Flicka 2 (F 2) 
Pojke 1 (P 1) 
 
 

Fokusgrupp 2 

Flicka 1 (F 1) 
Flicka 2 (F 2) 
Pojke 1 (P 1) 
Pojke 2 (P 2) 
 

Fokusgrupp 3 

Flicka 1 (F 1) 
Flicka 2 (F 2) 
Pojke 1 (P 1)  
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och den politiska jämlikheten som även den främjar delaktighet, översätts med att bli tagen 

på allvar. Under arbetets gång med kategoriseringar utsätts kategorierna för ”…ständigt 

kontrollerande, ifrågasättande och teoretiskt tolkande…” (Kvale 1997 s. 218). 

 

Utifrån vår analys av intervjumaterialet har vi konstruerat fem kategorier som vi relaterar 

till vår teoretiska modell (se figur 3). Kategorierna visar på inflytande som enligt 

Bergström & Holm (2005) ökar meningsfullt deltagande, inflytande och delaktighet som 

enligt Bergström & Holm (2005) och Elvstrand (2009) främjas av meningsfullt deltagande 

och begriplighet. Den kategori som befinner sig inom inflytandesfären är, att påverka vad 

man pratar om och den kategori som innefattar såväl inflytande som delaktighet är att 

situationen blir begriplig, vilken i många avseenden handlar om erfarenheter av att vara 

förberedd i de elevledda utvecklingssamtalen. Tre av fem kategorier befinner sig inom 

delaktighetssfären och de är, att det talade blir begripligt, att vilja ta ansvar och att vara 

delaktig.  
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4 Fem kategorier av elevers erfarenheter av elevledda 
utvecklingssamtal  

I vår studie av elevers erfarenheter av elevledda utvecklingssamtal och om elevernas 

erfarenheter synliggör inflytande och delaktighet är det av stor vikt att ta utgångspunkt i vår 

teoretiska upparbetning. Vi har valt att presentera längre sekvenser av vårt intervjumaterial 

för att ge er läsare en tydlig bild av intervjuerna i fokusgrupperna med såväl interaktion 

som ”kollektivt minne” och för att tydliggöra kategorierna. I våra intervjuutdrag under 

respektive kategori återfinns inslag av andra kategorier.  Våra erfarenhetskategorier är: 

 

- att påverka vad man pratar om 

- att situationen blir begriplig  

- att det talade blir begripligt 

- att vilja ta ansvar 

- att vara delaktig 

4.1 Att påverka vad man pratar om 

Att ha inflytande i betydelsen att ha möjlighet att påverka blir centralt i den här kategorin 

där elevers erfarenheter visar att de i sina elevledda utvecklingssamtal kan påverka vad 

man pratar om. Elevernas erfarenheter av att påverka vad man pratar om visar sig ofta i att 

de kan välja vad de ska prata om, att de kan lägga till när föräldrarna eller läraren pratar 

eller att de kommer ihåg vad de ska prata om eftersom de har planerat utvecklingssamtalet 

själva. Intervjusekvensen synliggör kategorin att påverka vad man pratar om. Före den här 

sekvensen har vi samtalat om förberedelsearbetet inför utvecklingssamtalen. Denna 

sekvens är hämtad ur fokusgrupp 3. 

 
I 2 Jag tänker också på, nu kan ni ju jämföra eftersom ni 
har lärarledda samtal, nu kan ni ju jämföra hur det var att 
ha elevledda. Vad blir skillnaden för er? 
F 2 När du planerar själv vet du ju vad du skall snacka om, 
vad som kommer, fast när lärarna pratar då tänker man 
”Tänk om dom drar upp någonting dåligt”. 
F 1 Och sen när man har samtalet själv, som vi hade i sexan, 
då blir det i alla fall som att man i alla fall är med, Man vet 
liksom det mesta. 

 

4.2 Att situationen blir begriplig 

Elever har erfarenheter av att planera sina samtal och förbereda dem och därigenom visar 

deras erfarenheter även att de är förberedda på vad som ska hända. I vår tolkning är detta i 

linje med öppenhet och insyn som görs synligt i Det dynamiska medborgarskapet i 
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demokratiutredningen och som Bergström & Holm (2005) ger en relevans för i skolan, att 

eleverna får veta vad som händer. Öppenhet och insyn främjar inflytande och delaktighet 

liksom det Elvstrand (2009) benämner begriplighet, att om eleverna får tillräckligt med 

information så är det också en faktor som gynnar delaktighet. Vi har valt att benämna 

kategorin vid att situationen blir begriplig. Erfarenheterna inom denna kategori handlar 

ofta om att vara förberedd, att har ordning, ” koll på läget” och känna sig säker. Följande 

sekvens sker i inledningen i en av intervjuerna i fokusgrupp 2. 

 
I 1 Hur gick det till när ni själva ledde era samtal? 
Förberedelser? Vad hände under samtalet? Hur märktes det att 
det var ni som ledde dem? 
P 1 Jag tror att man skulle leda själv, för att man visste vad 
man skulle fråga och vad föräldrarna behövde fråga om sina 
barn. Vi fick bestämma vad vi skall ta med i vårt eget samtal. 
Det tyckte jag var ganska bra. 
F 1 Alltså vi fick en mall om både utvecklingen och vad man 
arbetade med och så vidare. Sedan hade man ju tidigare sett 
hur samtalen letts av läraren, hur det går till så man vet ju lite 
hur det kan se ut. Sen när man skulle hålla i sitt eget 
utvecklingssamtal så gick det ju bra. 

 

Före nästa sekvens har vi samtalat om förberedelsearbetet i elevledda samtal och det har 

skett en jämförelse i hur man inte behöver planera och förbereda i lärarledda samtal. 

Intervjuutdraget synliggör konsekvenser som ”kan man ju glömma” och ” inte ha allt redo” 

i lärarledda samtal utifrån att eleverna inte har planerat och förberett samtalen. Detta utdrag 

är hämtat ur intervju i fokusgrupp 1. 

 
P 1 Men saker man vill ta upp kan man ju glömma om det är 
läraren som tar upp allting, man kan ju missa olika saker 
F 1 Men med det här missar man ingenting för man har ju 
frågat vad läraren, föräldrarna och vad jag vill ta upp och det 
man ska ha med 
I 2 Kan det vara att man lättare glömmer bort eller att man 
har haft tid att tänka igenom vad man vill ta upp? 
P 1 Ja, precis annars idag när det utvecklingssamtal har man 
kanske inte allting redo som vi pratat om. 
I 1 Om man är förberedd och genomtänkt vad tar man med 
sig tillbaks från samtalet när man reser sig och går därifrån? 
F 1 Att man kommer ihåg mycket. 
P 1 Jag kommer inte ihåg någonting idag 
F 1 Jag tror man kommer ihåg mer eftersom vi skrivit ner det 
man skall ta upp och läst det flera gånger och då fastnar det 
liksom. 

 
Här är ytterligare en sekvens inom kategorin att situationen blir begriplig som visar 

elevernas erfarenheter av att vara förberedda på vad de ska prata om och kunna känna sig 

trygga med att inget oväntat ska komma upp. Denna sekvens är också från fokusgrupp 1. 
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I 2 Då skulle jag vilja fråga 
När jag tänker på det så var det alltid viktigt att ni skulle veta 
vad jag skulle prata om, det skulle inte vara några 
överraskningar – Hur blev det för er? Var ni trygga med vad 
som skulle säjas, fanns det någon oro eller var ni pirriga över 
vad läraren eller föräldrarna skulle prata om? 
F 1 Vi visste ju vad vi skulle säja. 
F 2 Det var skönt att veta att det inte kom något oväntat 
F 1 Ja det var liksom bättre 

 

4.3 Att det talade blir begriplig 
Följande sekvens anser vi visar det vi benämner kategorin vid, att det talade blir begripligt. 

Intervjusekvensen anser vi även berör elevers klarspråk när de introducerar problem i sina 

utvecklingssamtal. Före följande utdrag har det skett en jämförelse mellan lärarledda och 

elevledda samtal och den första meningen i sekvensen syftar till ett lärarlett samtal. Detta 

utdrag är hämtat ur samtal med fokusgrupp 2. 

 
F 1 Alltså, det var nervöst man var mer osäker. Det 
utvecklingssamtalet vi höll i själva var ju mer det vi hade 
planerat och allt dåligt, eller mindre bra, hade vi ju läst själva 
tidigare och vi fick säja det själva istället för att läraren 
skulle gå in i vårt samtal och förstöra 
I 1 Stämmer det? Att man själv tar tag i det som är mindre bra. 
P 1 Ja  
I 2 Är det en skillnad i känslan innan samtalet? 
F 2 Att man vet hur det kommer att komma ut, i och med att man själv säjer det 

 

Även den här kategorin kopplar vi till Det dynamiska medborgarskapet i demokrati-

utredningen och den öppenhet och insyn som gynnar inflytande och delaktighet. Bergström 

& Holm (2005) beskriver öppenhet och insyn som att eleverna får veta vad som händer och 

Elvstrand (2009) anser att när elever får tillräckligt med information skapar det begriplighet 

för dem och det är gynnsamt för elevers delaktighet. Tholander och Norrby (2008) visar i 

sin studie av elevledda utvecklingssamtal att eleverna talar klarspråk i samband med 

problem när de leder sina samtal. En förklaring till elevernas klarspråk är, enligt studien, att 

elever som bedömer sig själva inte har samma behov av att skydda sig. Informationen blir 

inte som Hofvendahl (2006) anser hotande och situationen blir inte fylld med risker.  

 

Elevers erfarenheter av kategorin att det talade blir begripligt och kategorin att påverka 

vad man pratar om ser vi som faktorer som påverkar det Goffman enligt Hofvendahl 

(2006) och Granath (2008) benämner ”facework”. Elevernas erfarenheter synliggör att 

risken för att eleven ska ”tappar ansiktet” minskar i de elevledda samtalen. I en sekvens i 

vårt transkriberade material, från fokusgrupp 2, visar sig det vi kan tolka som ”facework” 

utifrån en elevs erfarenheter av ett lärarlett utvecklingssamtal i skolår 7, i samma sekvens 
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blir fokusgruppens interaktion synlig när båda pojkarna i gruppen känner igen sig i det 

överraskande momentet. Vi har inte sett någon ”facework”- sekvens i det insamlade 

materialet utifrån erfarenheter från de elevledda samtalen. 

 

I 1 Händer det nu att ni kan bli överraskade att lärare eller 
era föräldrar tar upp oväntade saker? 
P2 Ibland typ i sjuan sa läraren att på några lektioner 
brukade jag stöka och komma för sent  
I 2 Du visste om det själv, men visste inte att läraren skulle 
ta upp det, du visste om det, men blev överraskad. 
I 2 Hur blev känslan då? 
P1 Jäkla skit! 
P2 Precis 

 

4.4 Att vilja ta ansvar 
I skolans styrdokument skrivs det att ”Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling, 

förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet…” (Lpo 94 s. 13). Bergström 

och Holm (2005) skriver om demokratiutredningens sätt att se på ansvar som att människan 

vill ta ansvar. I denna kategori som vi benämner att vilja ta ansvar har vi valt en del i vårt 

intervjumaterial från fokusgrupp 2 som vi tolkar som en vilja att ta ansvar för att leda sitt 

utvecklingssamtal. 

 

I 1 Det är ju också en fråga, man ska ta ansvar men vill man? 
I 2 Då kommer det mig att tänka på det här att ni höll i era 
egna samtal när ni gick i femman och sexan Ville ni hålla i 
samtalet? Eller tänkte ni någon gång att nej jag vill inte hålla 
i mitt eget samtal. Jag vill att läraren skall göra det? Hur 
tänkte ni? 
P 1 När du sa att vi skulle få hålla i samtalet tänkte jag, Jesus Gud!   
I 2 Var det positivt eller? 
P 1 Positivt plus, plus! 
P 2 Jag tyckte det var positivt men först när jag hade 
samtalet tänkte jag, hur ska jag göra det, vad skall jag prata 
om? Jag blev förvirrad. 
F 2 Man tar ju de positiva sakerna inte de negativa, det är 
därför man var glad från början så man visste ju hur det var. 
I 2 Vad var din spontana känsla när din lärare berättade för 
dig? (att du skulle leda ditt samtal, vår kommentar) 

F 1 Shit  

 
Det finns flera sekvenser i vårt insamlade material som visar elevernas vilja att ta ansvar. 

Eleverna väger i sina intervjusvar, utvecklingssamtalets förberedelsearbete och att ta ansvar 

mot det överraskande, oväntade i utvecklingssamtal som läraren leder. Deras erfarenheter 

visar att de är beredda att lägga ner det arbete som krävs för att planera sina egna samtal. 

De upplever att de får ordning och känner sig säkra. Detta resultat kan jämföras med 

Tholander & Norrbys (2008) studie där eleverna inte heller klagar på allt det administrativa 

arbete det innebär för dem när de ska planera och genomföra sina egna utvecklingssamtal. 
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Denna sekvens är en del av intervjun med fokusgrupp 3. 

 
I 1 … vad känner man när man får ta ansvar? 
F 2 Ibland kan man känna sig lite pressad fast annars känns 
det nog bara bra- 
I 1 Vad tänker du? 
P 1 Samma sak. 
I 1 Så ni vill trots att det kräver mycket? 
Alla Ja  
I 2 Den tid och energi det tar, är ni beredda att gå in i ett 
sådant jobb just för vinsten att få hålla i samtalet själv? Är 
det värt jobbet? Eller är det skönt att läraren planerar allt? 
F 1 Ibland är det skönt liksom. 
F 2 Det kan vara skönt men alltså, men det är inte alltid man 
skall gå efter det som är lyxigt och skönt. Om jag arbetar och 
blir lite trött så blir det bäst för mig i slutet. 

  
I följande sekvens, hämtad ur fokusgrupp 2, ser eleverna framtida vinster i de erfarenheter 

de har av att ta ansvar. Vi tolkar i denna sekvens elevernas vilja att ta ansvar. 

Demokratiutredningen ser enligt Bergström & Holm (2005) ansvar som något som 

utvecklas i en process där det finns deltagande, inflytande och delaktighet. Deltagandet bör 

ses som ett meningsfullt deltagande. Vi tolkar utifrån vår empiri, att det elevledda 

utvecklingssamtalet kan vara det forum, där meningsfullt deltagande, inflytande och 

delaktighet realiseras, vilket också kan tolkas som att i den demokratiska processen 

möjliggörs förändringar i maktrelationerna mellan de deltagande parterna i samtalet.  

 
P 2 Ja, alltså när man har hållit i sitt eget samtal så lär man 
sig en massa nya saker det är ju bra att ha det i framtiden  
P 1 När man blir äldre är det ju inte så att man skall ha sina 
föräldrar med sig då måste man verkligen ta ansvar för sig 
själv och vara ärlig mot sig själv. 
P 2 Ja precis 
F 1 Ja, man pratar ju mycket om sig själv det är som att vara 
på jobbintervju då pratar man om sig själv också, då har man 
ju gjort det tidigare liksom. 
I 1 Vill ni ta ansvar? 
F 1 Absolut 
P 2 Ja 

 
Kategorierna ”att påverka vad man pratar om”,”att situationen blir begriplig”, ”att det 

talade blir begripligt” och ”att vilja ta ansvar” som blir synliga i vår analys av elevernas 

erfarenheter av elevledda utvecklingssamtal, ser vi som positiva ”förändringsfaktorer” för 

utvecklingssamtal som Hofvendahl (2006) och Lindh & Lindh-Munther (2005) belyser i 

sina avhandlingar, som riskfyllda och känsliga bedömningssamtal. 

4.5 Att vara delaktig 
Denna kategori att vara delaktig är en kategori med tyngd i, i en studie som vår där vi 

undersöker elevers erfarenheter av elevledda utvecklingssamtal och om deras erfarenheter 

visar på inflytande och delaktighet. Denna kategori är också den som är mest komplex i sin 
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karaktär. Vi har genom valda delar ur vårt insamlade material försökt synliggöra elevernas 

erfarenheter av delaktighet. I elevernas intervjusvar återkommer i samtal om delaktighet 

genomgående ”en känsla av att vara delaktig”, ”en känsla av talutrymme” och ”en känsla 

av att vara med”. Ofta är intervjusvaren också speglade i lärarledda utvecklingssamtal och 

eleverna gör flera jämförelser mellan elevledda och lärarledda samtal. Följande sekvenser 

tolkar vi som att talutrymmet är, utifrån elevernas erfarenheter lika stort eller nästan lika 

stort för samtliga deltagare i utvecklingssamtalet som eleven leder själv. Detta kan jämföras 

med Tholander & Norrbys (2008) undersökning som visar att eleverna blir synligare och 

får större talutrymme, minst 30 %, i de elevledda utvecklingssamtalen. Vi kan utifrån 

elevernas erfarenheter tolka att elevens position i samtalet stärks och maktrelationerna 

inbördes förändras till fördel för eleven. Även deltagarnas inbördes rollfördelning kan ses 

som att eleven har större möjligheter i det elevledda utvecklingssamtalet att få spela den 

huvudroll som är ämnad åt eleven. Sekvensen är hämtad ur fokusgrupp 1. 

 
P 1 Hos mig var det så att läraren, föräldrarna och jag pratade lika mycket. 
F 1 Ja, alla fick ju säja det de ville som sagt. 
I 1 Man får säja det man vill, men pratar man lika mycket? 
F 2 Det beror ju på hur mycket de vill säja. 
I 1 Brukar de vilja säja mycket? 
F 2 Men mina föräldrar brukade säja mycket. 
P 2 Men det var ju så att vi pratade mycket, för om de 
pratade, så var det ju vi som la till grejer och pratade om det 
I 1 Hade ni pratat hemma eller var det oförberett? 
F 2 Man skulle gå hem och prata med föräldrarna, det var ju en punkt. 
F 1 Men det tog ju olika lång tid också att säja det de ville ha sagt. 

 
Nästa sekvens, utdrag ur fokusgrupp 3, visar också på elevernas erfarenheter av 

talutrymme, men i en jämförelse med lärarledda samtal. Sekvensen inleds med den 

huvudroll eleverna spelar i sina utvecklingssamtal och frågan om alla bidrar lika mycket i 

ett samtal där eleverna är ledare. 

 
I 1 Det är ni som spelar huvudrollen. Har ni känslan av att 
alla bidrog lika mycket? 
Alla Ja 
I 2 Vem eller vilka pratar mest? Om ni gör en jämförelse 
mellan när ni ledde era samtal och när läraren leder. 
F 1 Det var nog vi som pratade mest.  
I 1 Det kan vi inte kolla men er känsla hur var den… det är 
det man bär med sig. 
I 2 Vem pratar mest idag i det lärarledda samtalet? 
F 1 Det är läraren 
I 1 Era föräldrar då? 
F 1 Idag är det först läraren, sedan föräldern och sedan är det vi. 
När vi håller i utvecklingssamtal så är det vi, sedan läraren 
och sedan föräldern. 
I 2 Det är just det att man har en känsla, ska man veta det så 
behöver man mäta det, spela in det. Vi kan inte veta men ta 
reda på det utifrån er känsla. 
I 1 Vem är det som pratar mest på ditt utvecklingssamtal? 
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P 1 Det är läraren och sen morsan. Jag sitter bara där typ 
och säjer mm, ja, nej.  
Övriga instämmer 
I 2 Det där känner ni igen 
F 2 Fast jag blandar mig i när jag känner mig utanför. 

 
I uppsatsens avslutande kapitel kommer vi att reflektera över och diskutera resultatet av vår 

studie. Vi kommer att föra en diskussion om vilka erfarenheter elever har, utifrån våra 

kategorier, av att leda sina egna utvecklingssamtal, vad erfarenheterna betyder för elevens 

inflytande och delaktighet i utvecklingssamtalet, och på vilket sätt eleverna kan använda 

sina erfarenheter i sitt lärande.  

 

4.6 Erfarenhetskategorier kopplade till modellen av Det dynamiska 
medborgarskapet 

 
 

 
 
De erfarenheter eleverna har synliggjort i vår undersökning visar på öppenhet, insyn, 

inflytande och delaktighet. I kategorin att påverka vad man pratar om återfinns elevernas 

erfarenheter av att kunna påverka. I situationer där elever kan påverka vad man pratar om, 

innebär det att elever har inflytande. Detta bör ses som en god erfarenhet av inflytande. I 

kategorierna att det talade blir begripligt och att situationen blir begriplig ser vi den 

öppenhet och insyn som syns i figuren av Det dynamiska medborgarskapet och vilket 

främjar delaktighet. Även detta kan ses som en god erfarenhet. Kategorin att vilja ta ansvar 

ser vi utifrån Bergström & Holms (2005) beskrivning av demokratiutredningens sätt att se 

på ansvar, att elevernas vilja att ta ansvar skapas i en demokratisk process där inflytande 

och delaktighet finns. Eleverna i vår undersökning visar i sina erfarenheter att de vill ta 

Att det talade blir 
begripligt 

Att vara delaktig 

Att vilja ta ansvar 

Att situationen blir 
begriplig 

Att påverka vad man 
pratar om 

Att vilja ta ansvar 

Figur 3 

Relevans för skolan  

"Att få veta vad som 
händer" 

Relevans för skolan  

"Att få vara med" 

Relevans för skolan  

"Att  bli tagen på allvar 
och bli lyssnad till” 
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ansvar för att både planera och leda sina utvecklingssamtal. I detta sammanhang ser vi 

fenomenet utvecklingssamtal som eleverna själva leder som en arena med inflytande och 

delaktighet. 

 

Vår sista kategori att vara delaktig speglar elevernas erfarenheter av just detta. I vår 

undersökning är denna kategori den som är mest komplicerad. Den visar sig mest som en 

känsla eller en upplevelse av att vara delaktig. Det vi inte tydligt kan se i våra 

erfarenhetskategorier är den politiska jämlikheten eller det Bergström & Holm (2005) 

översätter till att bli tagen på allvar och bli lyssnad till. Detta är allt för komplext för att det 

ska bli synligt endast i våra kvalitativa intervjuer i fokusgrupper. För att studera detta 

komplexa fenomen behöver de elevledda utvecklingssamtalen, anser vi, spelas in med 

såväl ljud som bild för att fånga interaktionen mellan deltagarna. I det komplexa, att bli 

tagen på allvar och att bli lyssnad till kan man inte bortse från intersubjektiviteten, det goda 

samtalet och den ömsesidiga respekten deltagarna emellan. 
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5 Avslutande diskussion 
Vi har i vår kvalitativa intervjustudie, utifrån elevens perspektiv, undersökt elevers 

erfarenheter av elevledda utvecklingssamtal och om deras erfarenheter visar på inflytande 

och delaktighet. De intervjuade eleverna går i grundskolans skolår 9 och har under sina 

skolår 5-6 lett sina egna utvecklingssamtal. Deras erfarenheter har vi kategoriserat och 

benämner: att påverka vad man pratar om, att det talade blir begripligt, att situationen blir 

begriplig, att vilja ta ansvar och att vara delaktig. 

 

5.1 Ett litet fenomen med stora möjligheter  
I ljuset av elevernas erfarenheter i våra kategorier, vilka pekar på goda erfarenheter av 

inflytande och delaktighet, skolans styrdokument som klart uttrycker elevers rätt till 

inflytande och förslaget till ny skollag där elevers rätt till inflytande och rätt att påverka 

verksamheten i skolans vardag ytterligare stärks anser vi att elevledda utvecklingssamtal 

borde få ett större utrymme. 

 

De erfarenhetskategorier som vi presenterat i föregående kapitel synliggör vilka 

erfarenheter eleverna har av att leda utvecklingssamtal och de ger oss starka argument att 

hävda det elevledda utvecklingssamtalets berättigande. Vi vill hävda att utifrån elevens 

perspektiv är de kategoriserade erfarenheterna främjande för elevernas inflytande och 

delaktighet i utvecklingssamtalet. För eleverna betyder erfarenheterna, att påverka vad man 

pratar om som ger eleverna inflytande, att situationen och det talade blir begripligt som är 

delaktighetsfrämjande och att vilja ta ansvar som visar sig i sammanhang där inflytande 

och delaktighet finns. I vår studie är viljan att ta ansvar framträdande, vilket vi tolkar som 

att det elevledda utvecklingssamtalet är arenan där eleverna görs delaktiga, där eleverna ges 

möjlighet att uppleva inflytande och där delaktighet på riktigt blir synligt.  

 

Eleverna är beredda och vill ta ansvar för att förbereda och genomföra utvecklingssam-

talen. Det administrativa arbetet innebär inget hinder. En av flickorna i vår studie säger: 

”om man anstränger sig blir det alltid mycket bättre”. Delar i förberedelsearbetet kan vara 

jobbigt och ibland stressigt men bra, framkommer i våra intervjuer. Att elever är beredda 

till detta krävande arbete visar även Tholanders och Norrbys (2008) studie av elevledda 

utvecklingssamtal.  

 

Vårt insamlade material visar dels att förberedelsearbetet inte hindrar eleverna från att vilja 
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planera och leda sina utvecklingssamtal och dels att då eleverna står inför att första gången 

leda sitt samtal, utan erfarenhet av detta, ändå är beredda ”att kasta sig” in i det arbetet. 

Detta anser vi speglar elevers vilja att ha inflytande och att vara delaktiga. Dessutom menar 

vi att detta är den drivkraft och energi som bidrar till elevernas lärande och hur de lyckas i 

skolan. 

 

I vår studie berättar elever hur de upplever att leda sitt första utvecklingssamtal utan att ha 

erfarenhet av att leda. De beskriver hur det ger en känsla av att, tänk om jag säger fel och 

skämmer ut mig. En elev förklarar situationen på följande sätt 

 

Först var man ju nervös fast sen tänkte jag att det är ju min lärare som jag har haft nu i två år 
och min mamma som jag har känt i hela mitt liv, så det är inte så skämmigt, man blir inte så 
nervös. 

 

Vår studie visar elevers goda erfarenheter av inflytande och delaktighet i elevledda 

utvecklingssamtal. Utifrån goda erfarenheter av inflytande och delaktighet ökar tilliten till 

sig själv och viljan att delta, vilket alla är delar i en process som leder till delaktighet 

(Bergström & Holm 2005). Detta ser vi som ytterligare argument för utvecklingssamtal 

som eleverna leder själva. 

 

Vår studie anser vi ger stöd åt uppfattningen att elevledda utvecklingssamtalen skapar 

inflytande och delaktighet för eleven. Resultatet i vår undersökning stärker vår hypotes att 

inflytande och delaktighet på riktigt är den verkliga drivkraften i elevernas eget lärande och 

att den av eleverna upplevda delaktigheten har stor betydelse för elevens lärande och 

resultat i skolan. 

 

När jag närmar mig fenomenet ”elevinflytanderikt lärande” har de teoretiska utgångspunkterna 
pekat på att det finns ett samband mellan elevers inflytande i sitt eget lärande och lärandets 
resultat. (Selberg 1999 s. 49) 
 

I Selbergs (1999) studie av elevers olika erfarenhet av inflytande visar resultaten att när 

elever har en tydlig vana av inflytande i inlärningssekvenser kan de självständigt väcka 

frågor och argumentera för olika val. De kan lättare än de elever med mindre erfarenhet av 

inflytande organisera sitt eget lärande och mer arbeta tillsammans med andra. Selbergs 

(1999) studie visar att resultatet i lärandet blir djupare och att elever med stor erfarenhet av 

inflytande i sitt eget lärande har större möjligheter att utveckla kunskaper i nivå med 

läroplanens strävans mål. Detta är intressant och positivt men inte förvånande eftersom det 

stämmer väl överens med vårt sätt att se på elevers inflytande, delaktighet och lärande. 
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Förutom de erfarenheter eleverna synliggjort i våra erfarenhetskategorier berättar eleverna 

om erfarenheter som har betydelse för dem i ett ”här-och-nu”-perspektiv och i ett 

”framtida”-perspektiv. Erfarenheterna i ”här-och-nu”-perspektivet handlar om de erfaren-

heter eleverna skaffade sig under tiden som de förberedde och genomförde sina utveck-

lingssamtal. De erfarenheter eleverna gör synliga i det ”framtida”-perspektivet är de erfar-

enheter de kan använda nu när de går i skolår 9 eller som de kan se att de kan använda i 

framtiden. Exempel på ”framtid” som eleverna ger oss är när de börjar gymnasiet eller när 

de ska söka arbete. Erfarenheter inom ”här-och-nu”-perspektivet är att man kan planera och 

genomföra sitt eget utvecklingssamtal och att det är roligt att göra det. Inom det 

”framtida”-perspektivet återfinns att kunna planera men inom detta perspektiv finns också 

erfarenheter som att kunna ta ansvar, att vara självständig, att kunna tala inför andra och att 

kunna ”ta för sig”.  

 

För att tydliggöra på vilket sätt eleverna kan använda sina erfarenheter i sitt lärande har vi 

studerat strävansmålen i Lpo 94 och kopplat elevernas erfarenheter till dessa. I följande 

strävans mål kan vi se tydliga samband mellan mål och erfarenheter: 

 

- utveckla tillit till sin egen förmåga 

- känna trygghet och lära sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra 

- lära sig att utforska och arbeta självständigt och tillsammans med andra  

- ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 

- kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna 

framtiden 

- utveckla ett allt större ansvar för sina studier 

 

5.2 Kritiska metodkommentarer 
Utifrån resultatet som tydligt visar på positiva erfarenheter av att leda sitt eget utvecklings-

samtal finns anledning att granska urvalet av de deltagande eleverna och på vilket sätt de 

positiva minnena av sin f.d. lärare kan ha påverkat ”det kollektiva minnet”. De elever som 

deltog i våra fokusgruppsintervjuerna valde aktivt att delta och det finns skäl att tro att de 

ville delta utifrån sina positiva erfarenheter av att arbeta med elevinflytande och att leda 

sina egna utvecklingssamtal.  

För att få hjälp på traven och komma ihåg hade grupperna tillgång till gamla portfolio-

dokument och foton, dessa väckte många skratt och glada minnen. Kanske kan 
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erfarenheterna ev de elevledda utvecklingssamtalen bli idealiserade utifrån de positiva 

kollektiva minnen som skapas och där få negativa eller tveksamma åsikter uttrycktes. 

 

5.3 Vidare forskning om delaktighet ur elevens perspektiv 
Kategorin att vara delaktig är den kategorin som har visat sig i vår undersökning vara den 

mest komplicerade och svårfångade. Den visar sig i vår studie oftast som en känsla eller en 

upplevelse av att vara delaktig. I vårt intresse av att studera elevers inflytande och 

delaktighet utifrån elevens perspektiv har nya idéer om fortsatt forskning inom området 

väckts. För att i fortsatta studier undersöka erfarenhetskategorin att vara delaktig ser vi 

vikten av att fördjupa oss i tidigare forskning om interaktionen mellan samtalsdeltagarna, 

elevstrategier för att hantera maktförhållanden, Goffmans teorier om ”facework” och 

deltagarnas olika positioner i utvecklingssamtalet.  

 

För att få tillträde till ett forskningsfält där elevledda utvecklingssamtal skall studeras anser 

vi det vara lättare att välja den skola där en av oss är yrkesverksam lärare. I en fortsatt 

forskning i syfte att synliggöra elevers delaktighet är vi intresserade av att välja 

aktionsforskning som metod för att kunna fånga samspelet mellan aktörerna som har en 

relation till varandra. Syftet med aktionsforskningen är att ha en direkt och omedelbar 

påverkan på det man vill utforska. Anette Olin (2009) menar att reflektion och kunskap 

bidrar till att förändringar inom forskningsområdet sker. I aktionsforskning riktas intresset 

mot fältet och förändringar där. Drivande i förändringsprocesserna är förhållningssätt som 

gynnar kommunikation och samarbete i demokratisk anda och ett deltagande i processerna 

(Olin 2009). Vi är också nyfikna på att i en vidare forskning använda flera olika metoder 

t.ex. spela in elevledda utvecklingssamtal med såväl ljud som bild eller genom att 

observera dessa för att få syn på och kunna fånga den komplexitet erfarenhetskategorin att 

vara delaktig innebär. 
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Bilagor 
 
Brev till föräldrar 
 
 
Hej! 
 
Vi, Britt-Marie Bader och Maud Boson läser pedagogik C vid pedagogiska institutionen, 
Örebro universitet och ska skriva en C-uppsats. Vårt intresseområde är elevinflytande och 
delaktighet. Det finns begränsat med forskning inom området och för oss är det därför av 
stor vikt att genomföra denna undersökning.  
 
I vår studie ska vi undersöka vilka erfarenheter elever som har lett sina egna 
utvecklingssamtal har och vad dessa erfarenheter betyder för elevernas inflytande och 
delaktighet i utvecklingssamtalet. Under den period eleverna gick i skolår 4-6 arbetade vi 
med, som Ni känner väl till, att eleverna fick hålla i sina egna utvecklingssamtal och i vår 
undersökning kan vi se att eleverna som gick i 4-6a och nu går i skolår 9 har de 
erfarenheter vi efterfrågar, att leda sina egna utvecklingssamtal, och att få intervjua dem är 
värdefullt för oss och vår studie. 
 
Vi kommer att intervjua i grupp, intervjuerna kommer att spelas in på band, endast i syfte 
att underlätta vårt analysarbete. Det är frivilligt att medverka i intervjuerna och 
medverkande kan avbryta om de så önskar. 
 
Det är endast vi, Britt-Marie och Maud, som kommer att ha tillgång till det insamlade 
materialet. Det kommer att behandlas konfidentiellt och kommer endast att användas till 
vår uppsats. De som medverkar i intervjuerna kommer att vara anonyma. När arbetet med 
analyserna har avslutats och uppsatsen har godkänts kommer materialet att förstöras. Allt 
enligt universitetets etiska regler. 
 
Om du/ni som vårdnadshavare samtycker till att er ungdom medverkar ber vi dig/er att 
skriva under detta brev och återlämna det till Britt-Marie eller Suzanne senast tisdagen den 

17 november. 

 

 

 

 

 

Vi samtycker till intervjuerna.                        Vi ser framemot gott samarbete. 
 
 
___________________________                   Om Ni har frågor, hör gärna av Er till oss. 
elevens namn                                                     
 
 
___________________________                   Britt-Marie Bader tel. 
Vårdnadshavare 
 
 
___________________________                    Maud Boson tel. 
Vårdnadshavare 
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Planering av mitt utvecklingssamtal         
Höstterminen skolår 6 

 

1. Jag har målat mina portfoliolöv. 
 
2. Jag har arbetat klart med mitt gamla individuella mål  
    som ska utvärderas på mitt utvecklingssamtal. 
 
3. Jag har tänkt igenom mitt nya individuella mål som 
    jag ska skriva tillsammans med mina lärare och mina 
    föräldrar. 
 
4. Jag har tittat igenom min portfoliopärm, tänkt igenom  
    och plockat i ordning det skolarbete jag vill visa. 
 
5. Jag har tagit reda på vad mina lärare vill prata om. 
 
6. Jag har tagit reda på vad mina föräldrar vill prata om. 

 
 

• _________________________________ 
 
• _________________________________ 
 
• _________________________________ 
 
• _________________________________ 
 
• _________________________________ 
 
• _________________________________ 
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Intervjumall fokusgruppsintervjuer 
 
Målgrupp, elever i år 9, som arbetat med elevledda utvecklingssamtal i 
år 5- 6 
 
 
Presentation 
Lite inledande prat, presentation, laget runt. Vi berättar om vår uppsats   
- syfte 
- inspelning, anonymitet,  
- vilka roller vi har under samtalet och att de som respondenter gärna får kommentera 

och göra egna inlägg under samtalet.   
 
 
Inledande prat om utvecklingssamtal 
- Berätta om vad du kan minnas av era utvecklingssamtal under åren på mellanstadiet?  
 
 
Innan samtalet 
- På vilket sätt förberedde ni ert utvecklingssamtal? På vilket sätt deltog ni? 

( Hur gick förberedelserna till?) 
- Kunde ni påverka förberedelserna? I såfall på vilket sätt? ( eller var det helt styrt!) 
- Ville ni leda samtalet? Var innebar det för er? 
- Berörde ni alla viktiga saker (som berörde ert skolarbete) i era förberedelser?  
- Hur kände ni er ni er före samtalet? 
 
 

Under samtalet 
Hur kände ni er under samtalen? 
- Deltog alla lika mycket i samtalen? 
- På vilket sätt kunde ni påverka vad som hände i samtalen? 
- När ni ledde samtalet, vad innebar det för er?  
- Tyckte ni att samtalen tog upp viktiga saker eller fanns det sådant som inte togs upp? I 

så fall vad? 
- Tog era föräldrar eller din lärare upp saker ni inte ville prata om? I så fall vad? 
 
 

Efter samtalet 
- Hur ni brukade ni känna er efter samtalen? 
- Fick ni som deltog i samtalet möjlighet att säja det ni ville? 
- Berörde ni de viktiga saker ni behövde prata om?  
- Att hålla/leda sitt eget utvecklingssamtal, gör det skillnad?  
- Är utvecklingssamtalet ett samtal som spelar roll för er?  
- Vad tycker/anser ni har betydelse för att ni skall lyckas med ert skolarbete, trivas och nå 

kunskapsmålen? 
 


