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Sammanfattning 

 

I denna uppsats undersöks elevers känslor kring utvecklingssamtalet.  

Idag finns det cirka 1 miljon barn i Sveriges grundskola (Skolverket, 2012). Det innebär att 

under år 2012 ska det hållas omkring 2 miljoner utvecklingssamtal. Det har utförts en hel del 

forskning kring utvecklingssamtalet där aspekter som samtalets faser, lärarens uppfattning om 

samtalet samt språkets betydelse. Forskare har studerat ämnen som genus, makt, 

klasstillhörighet, delaktighet och måluppfyllelser. I skollagen (2010:800) står det att ”alla barn 

och elever har rätt till att få de verktyg som är nödvändiga i sin personliga utveckling och för att 

maximalt kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar” (kapitel 3, 3§). Skolans uppdrag 

innefattar ett måluppdrag men även ett omsorgsuppdrag. Omsorgsuppdraget bör således innefatta 

barnets hela ”jag”, där även elevernas känslor bör inkluderas. Syftet med denna uppsats är därför 

att undersöka och beskriva elevers känslor inför, under och efter utvecklingssamtalet. De 

frågeställningar som kommer att besvaras i uppsatsen är:  

Vilka känslor uttrycker eleven inför och efter utvecklingssamtalet? 

Hur uttrycker eleverna sina känslor under utvecklingssamtalet? 

Studien är utförd på fyra elever i årskurs 5 på en skola i Mellansverige. Studien baseras på 

intervjuer samt observationer av de befintliga elevernas utvecklingssamtal. Genom intervjuer 

med elever före samt efter utvecklingssamtalet har kännedom om hur eleverna känner sig i 

samband med sina utvecklingssamtal givits. Därefter har utvecklingssamtalet observerats. 

Utifrån analysen, där vi funnit inspiration av Erving Goffmans (1967) syn på roller, har vi sett att 

elevernas känslor i samband med utvecklingssamtal tar sig till uttryck på olika sätt. Samtliga 

elever i studien har visat en avslappnad attityd inför sitt utvecklingssamtal. Observationen av 

utvecklingssamtalet tolkas däremot annorlunda. Under utvecklingssamtalets gång intar eleverna 

olika roller, troligtvis för att känna sig bekväma i situationen. I studiens resultat har vi således 

konstruerat och namngett fyra olika roller som eleverna tillämpar för att bemästra sina känslor i 

samband med utvecklingssamtal. Studien visar att; eleven tillämpar roller för att upprätthålla en 

trygg fasad.  

 

Nyckelord: Utvecklingssamtal, elever, upplevelser, känslor, roller.  

 

 



 

 

Abstract  

 

This paper examines students' feelings about the performance appraisals. 

Today, there are approximately 1 million children in primary school in Sweden (Skolverket 

2012). This means that in the year 2012, it will be approximately 2 millions´ performance 

appraisals. There has been a lot of research into the development conversation with aspects that 

involve phases, teacher perception, of the call and the importance of language. Researches have 

studied topics such as gender, power, class, participation and grade evaluation. The Swedish 

Education Act (Skollagen 2012:800) states that “all children and pupils are entitled to have the 

tools that are necessary in their personal development and to the maximum to develop on their 

own terms” (Skollagen chapter 3, §3). Our interpretation is that the school has a mission, criteria 

for goals but also a caring mission. The care assignment should therefore include the childs’ 

entire “I”, where even pupils´ feelings should be included. The purpose of this paper is to 

investigate and describe pupils´ feelings before, during and after the performance appraisals. The 

issues that will be answered in this paper are; 

What kind of emotions expressing the pupil´s before and after the performance review? 

How do the pupil´s express their feelings during the performance review? 

  We conducted our study in four students in Year five at a school in central Sweden. Our 

study is based on interviews and observation of the existing pupils´ performance. Through 

interviews with pupils´ before and after the performance review, we became aware of how 

pupils´ feel in relation to their performance.  Then, we have observed the performance review, 

and thus found the differences and similarities of pupils´ feelings and express them. From the 

analysis of our collected data, we have seen that pupils´ feelings associated with performance 

appraisals are expressed in different ways. All the pupils´ in the study have shown a relaxed 

attitude towards their performance. The observation of the performance review, however 

interpreted differently. Under development conversation takes pupils´ different roles, most likely 

to feel comfortable in the situation. In our study results, we therefore constructed four different 

strategies that pupils´ apply to handle their emotions associated with performance appraisals. Our 

study shows that depending on what the pupil wants to “hide” or to avoid showing the 

development dialogue, they use different roles to maintain a secure frontage.  

 

Keywords: appraisals performance, pupil´s, experiences, feelings, roles.  
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1. Inledning 
 

Idag finns det cirka 1 miljon barn i Sveriges grundskolor (Skolverket 2012). Det innebär 

att under år 2012 ska det hållas omkring 2 miljoner utvecklingssamtal, eftersom 

Skollagen (2010:800) slår fast att två utvecklingssamtal ska utföras per läsår. Detta gör 

utvecklingssamtalet till ett vanligt förekommande samtal i skolan. Ett samtal där eleven 

står i fokus och begreppet utveckling har, om inte, ska ha en betydande roll. De som ska 

delta i samtalet är eleven, dess förälder/föräldrar samt lärare. Vi ställer oss frågande till 

hur eleverna själva upplever dessa samtal?  

Tidigare forskning visar att ett stort antal elever upplever utvecklingssamtalet som 

en obehaglig situation. Gunnel Lindh och Agnetha Lindh –Munther (2005) är två 

forskare inom pedagogik som undersökt elevernas upplevelser kring utvecklingssamtalet. 

Författarna (2005) anser att vi vet en del om utvecklingssamtalets problematik i stort, 

men att det samtidigt saknas mer ingående undersökningar av vad som händer i själva 

samtalssituationen. Även Johan Hofvendahl (2006a) understryker detta i sin avhandling 

och menar att utvecklingssamtalet är Sveriges vanligaste institutionella samtal och att det 

därmed är konstigt att vi, trots detta vanligt förekommande samtal, vet så lite om det.  

Den forskning som ägnats åt utvecklingssamtal har bland annat intresserat sig för 

analyser av kommunikation i samtalets faser, lärares uppfattning samt språkets betydelse.  

Ämnen som genus, makt, klasstillhörighet, delaktighet och måluppfyllelser har berörts. 

Studier om hur eleverna själva ser på utvecklingssamtalet, från deras egen utgångspunkt, 

finns det emellertid mindre om. Denna uppsats belyser därför elevers känslor och 

kommer i och med det följa Lindh och Lindh- Munters (2005) linje i deras forskning. 

Fokus kommer således att vara elevers känslor inför, under och efter utvecklingssamtalet.  

Utvecklingssamtalet ska vara ett samtal som, enligt Skollagen (2010:800), handlar 

om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. 

Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens 

utveckling i förhållande till läroplanen.  

Björn Nilsson och Anna- Karin Waldermarsson (2007) ser utvecklingssamtalet som 

en våg där samtalet och eleven i fråga är mittpunkten. Den ena sidan symboliserar stöd 

medan den andra; tillrättavisning och bedömning. Kombinationen mellan stöd och 
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tillrättavisning kan vi även se i Skollagen (2010:800). Där anges det att alla barn och 

elever har rätt att få verktyg som är nödvändiga för deras personliga utveckling och vara 

individanpassade. Skoluppdraget har följaktligen ett måluppdrag men även ett 

omsorgsuppdrag. Vi anser att omsorgsuppdraget bör innefatta hela barnets egna ”jag” och 

därmed bör även barnets känslor inkluderas. Med detta sagt anser vi att en studie av 

elevens känslor kan bidra till ökad förståelse för elevernas situation i utvecklingssamtalet. 

Då eleven är, eller borde vara, mittpunkten i utvecklingssamtalet tillsammans med 

den individuella utvecklingsplanen utgår vi från att samtalet bidrar till emotionella 

upplevelser hos barnet, goda såväl som obehagliga. Frågan är hur man får fram elevens 

egentliga känslor när dagens samhälle är uppbyggt på normer och värderingar där 

människan ska utge sig för att vara felfri och lycklig? Negativa känslor kan vara riskabelt 

att visa då andras uppfattningar om ens ”egna jag” kan förändras i en negativ mening.  

Erving Goffman (1967) hävdar att individer intar en roll och en personlig fasad i en 

interaktion med andra individer. Dessa är situationsbundna och kan bero på och delas upp 

i individens sociala status. Det kan hända att individen oavsiktligt uttrycker gester som 

denne själv inte har kontroll över eller visar ett överintresse respektive ett bristande 

intresse av interaktionen. Goffman (1967) förklarar en individs ansikte som att det är det 

positiva värde som visas utåt och att detta ansikte kan förloras i oväntade situationer. 

Goffman (1967) utgör en teoretisk inspiration i analysarbetet av denna uppsats genom sin 

syn på roller. Författaren (1967) menar vidare att individens riktiga jag inte finns och att 

den fysiska kroppen är det enda bestående hos människans egna jag. Medvetandet finns 

inom människan och med dess hjälp finner individen olika roller för att kunna vara sitt 

mest lämpliga jag beroende på kontext.  

Vi valt att följa några elever under tre olika stadier i samband med deras 

utvecklingssamtal; inför utvecklingssamtalet, under samtalet och efter samtalet. Detta för 

att förstå elevens roll i olika situationer och hur det kan tolkas utifrån Goffmans (1967) 

teori.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva elevers känslor inför, under och 

efter utvecklingssamtalet. Utifrån detta syfte finner vi, i uppsatsen, att besvara följande 

tre frågeställningar:  

Vilka känslor uttrycker eleven inför och efter utvecklingssamtalet? 

Hur uttrycker eleverna sina känslor under utvecklingssamtalet? 

1.3 Uppsatsens fortsatta disposition 

På följande sätt kommer uppsatsen disponeras:  

I nästkommande kapitel, kapitel 2, går vi igenom tidigare forskning som är relevant för 

det vi undersöker. Forskningen som presenteras kommer innefatta utvecklingssamtalet 

med fokus på forskning som studerat elevers känslor kring utvecklingssamtal. Därefter 

följer en sammanfattning och problematisering av den tidigare forskningen. I kapitel 3 

redogör vi för studiens upplägg och metoder. Kapitel 3 kommer även innefatta studiens 

etiska aspekter och urval. Kapitel 4 innehåller uppsatsens resultatdel av vår studie. 

Resultatet presenteras i två delar. Del ett består av fyra porträtt av eleverna med 

upplägget: intervju, observation, intervju. Del två tar upp tre resultat av studien. I kapitel 

5 för vi två diskussioner, var av en metoddiskussion och en resultatdiskussion.  
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2. Tidigare forskning 

Den forskning vi redogör för i denna uppsats är kopplad till elevers upplevelser och 

känslor kring utvecklingssamtalet men även utvecklingssamtalet som ett institutionellt 

fenomen. De systematiska sökningarna har gjorts genom några av de olika sökverktyg 

som Örebro universitetsbibliotek erbjuder; Libris, Summon och Diva. De sökord vi 

använt oss av är utvecklingssamtal, elever, känslor och upplevelser. Genom dessa 

systematiska sökningar har vi tagit oss an de tre mest relevanta referenserna för denna 

uppsats. Vi fann dessa genom att navigera mellan de olika sökresultaten. Vi hittade, 

genom våra sökningar, få författare som forskat om elevers känslor kring 

utvecklingssamtal. Vi hade även svårt att finna några internationella källor och antar att 

bristen på dessa beror på att utvecklingssamtal är ett typiskt svenskt fenomen. De mest 

relevanta avhandlingarna vi påträffade och som således redovisas i denna uppsats är från 

dessa tre författare; Hovendahl (2006a), Gunilla Granath (2008) samt Lindh och Lindh -

Munther (2005). Genom dessa författares avhandlingar har vi även funnit några andra 

referenser som vi redogör för i uppsatsen.    

Nedanstående presentation av tidigare forskning tematiseras utifrån syftet med denna 

uppsats. Efter en inledande introducerande genomgång av utvecklingssamtalsforskningen 

kommer vi att redogöra för vad tidigare forskning uppmärksammat vad gäller elevers 

känslor före, under och efter utvecklingssamtal. Den tidigare forskningen problematiseras 

i slutet av den tidigare detta kapitel. Därefter följer en presentation av de två 

inspirationskällor som hjälpt till att färga detta arbete.  

2.1 Utvecklingssamtal 

Hofvendahl (2006a) har gjort en studie som baseras på 80 stycken inspelade och 

transkriberade utvecklingssamtal i årskurs fem. Författarens (2006a) syfte med sin studie 

är att studera vilka kommunikativa strategier som används vid utvecklingssamtal. 

Strategier förklaras i denna studie som återkommande tillvägagångssätt och är en del av 

vardagskulturella normer. Dessa strategier används bland deltagarna i samtalet för att 

ingen av deltagarna ska utsättas för en potentiellt ansiktshotade risk. Författaren (2006a) 

kopplar detta till det som Goffman (1967) kallar för face-work.  Studien (2006a) 

fokuserar på tre faser i samtalet; inledningsfasen, problemfasen samt avslutningsfasen. 
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Studien visar att inledningsfasen är ”en koordinerad prestation som i synnerhet är 

orienterad mot eventualiteten att eleven är nervös” (Hofvendahl 2006a, s 4). Läraren 

arbetar primärt med att avdramatisera samtalet. Det är först när problemfasen tar vid som 

samtalet ändras; läraren sänker tonläget, använder pauser och pausfyllnader såsom ”mm” 

och harklar sig. Detta menar Hofvendahl (2006a) ger möjligheten till förståelse av att 

samtalet vid detta skede kommer att ta upp en problematik. Studien har även visat att 

avslutningsfasens möjlighet för föräldrar och elever att yttra sig är starkt begränsad.  

På samma sätt som Hofvendahl (2006a) delar in utvecklingssamtalet i faser, ser 

Granath (2008) utvecklingssamtalet som en dramaturgisk komposition. Författaren 

(2008) har i sin avhandling undersökt hur utvecklingssamtalet formar, utvecklar samt 

påverkar elever. Hon har studerat och spelat in utvecklingssamtal i en klass i årskurs 6. 

Syftet med författarens (2008) studie var att studera hur eleverna ser på sig själva och sin 

omgivning genom utvecklingssamtal och loggböcker. Hennes studie visar att 

utvecklingssamtalet baseras på en utvärdering av skoldagar, resultat och upplevelser. I 

korrigerande syfte hänvisas utvecklingen till de vardagliga små förändringar som behövs 

för att eleven ska utvecklas (Granath 2008).  

Granath (2008) menar liksom Hofvendahl (2006a) att samtalet följer ett särskilt 

mönster. Samtalet inleds på ett välkomnande sätt, därefter följer ett anslag där 

förväntningar väcks och eventuell problematik kan börja anas. Därefter följs samtalet av 

en fördjupning, vilket innebär att starka och svaga sidor lyfts, vilka drivkrafter som finns 

samt bakgrund till eventuella konflikter.  

Viveka Adelsswärd, Ann-Carita Evaldsson och Eva Reimers (1997) har gjort en 

studie om ”kvartssamtal”, där de studerat 60 kvartsamtal med elever i årskurs fyra och 

fem. Syftet med denna studie var att se hur samtalet genomfördes och vilka potentiella 

möjligheter samt problematiker som kan uppstå för deltagarna. Studien visar att denna 

typ av institutionellt samtal mellan lärare, förälder och elev är komplicerad. Författarna 

(1997) menar att det huvudsakligen är ett pliktsamtal kopplat till lärarens profession, där 

ämnet redan förbestämt ska handla om en elevs personlighet och utveckling i skolan. 

Samtalet är fyllt av en rad olika dilemman och av den anledningen bör läraren hitta en 

balans mellan sociala och informativa punkter. Det är således viktigt att läraren har 

förståelse för elevens pendlande mellan att stå som samtalsämne och som 
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samtalsdeltagare. Det är även av stor vikt att läraren har en förståelse och respekt för 

deltagarnas integritet och känslor. Studien visar att det primärt är lärarna som styr 

samtalet gällande; vad det ska talas om, på vilket sätt samt när man talat färdigt om 

ämnet. Författarna (1997) menar att samtalet kräver en styrman men frågar sig samtidigt 

hur man genomför ett samtal utan att ”köra över” de andra deltagarna.  

Lindh och Lindh - Munther (2005) har gjort en omfattande studie om 

utvecklingssamtal där de använt sig av tre olika typer av data. De har videoinspelat och 

transkriberat 25 utvecklingssamtal i årskurs 6. Intervjuer före, under eller efter 

utvecklingssamtalet har även gjorts med föräldrarna och barnen. Syftet med studien är att 

belysa elevers och föräldrars möjligheter till delaktighet gällande elevens utveckling och 

lärande. Författarna (2005) menar att det brister mellan det som styrdokumenten anger 

och elevernas uppfattningar om utvecklingssamtal. Enligt styrdokumenten ska 

utvecklingssamtalen vara framåtsyftande och informerande om barnets utveckling. 

Eleverna uppfattar dock samtalet snarare som en bedömning. Detta lyfter även 

Hofvendahl (2004) i sin artikel ”positiv, pigg och bra attityd”, där utvecklingssamtalets så 

kallade ”bedömningar” egentligen verkar bestå av en slutsats av elevens beteende och 

personlighet. Lindh och Lindh- Munters (2005) studie visar att bedömning är en 

underliggande faktor i utvecklingssamtalet och att elevernas uppfattningar kring detta 

samtal är att bedömningen är en stor del av utvecklingssamtalet. Författarna (2005) lyfter 

att i och med att bedömningen är det centrala i samtalet medför det automatiskt skilda 

uppfattningar kring utvecklingssamtalet. De skilda uppfattningarna beror på att elevernas 

resultat ligger på olika nivåer. Bedömning av hur det går i skolan kommer således se 

olika ut, en högpresterande elev anser utvecklingssamtalet som någonting bra medan en 

lågpresterande anser motsatsen. Den individuella utvecklingsplanen bidrar däremot till att 

trycket på den formativa bedömningen i samtalet förstärks. Fokus förskjuts från 

omdömen och bedömning till mål och fortsatt utveckling och i och med detta blir 

samtalet jämbördigt oavsett elevens prestationer. 

Hofvendahl (2006b) har skrivit en artikel som baseras på hans studie ”Riskabla 

samtal” och handlar om bristfokus i skolans utvecklingssamtal. Författaren (2006b) 

hävdar att lärare idag använder sig av en negativ ton i utvecklingssamtalet, i synnerhet 

vid bedömning av elevens prestationer. Studien (2006b) visar att lärare idag uttrycker 
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kommentarer som” Här hade du inga fel” eller ”Här hade du något enstaka fel” istället för 

”Här hade du nästan alla rätt”. Att uttrycka sig med hjälp av ordet ”fel” istället för ”rätt” 

riktar blicken mot vad eleven har för brister och fel, istället för vad hen kunde ha gjort 

annorlunda. Dessa kommentarer namnger författaren (2006b) som ”röda pennans 

mentalitet”, vilket innebär att lärare ser ur ett bristperspektiv istället för ur ett 

framtidsperspektiv. Läraren skapar större möjligheter för fortsatt utveckling och 

framgångar om man ser elevens prestationer ur en positiv synvinkel. Det är således 

viktigt att betona vilka framgångar eleven gör istället för felaktigheter. Hofvendahl 

(2006b) menar därmed att lärarens ordanvändning har stor betydelse, orden ”fel” och 

”rätt” vid bedömningssituationer skapar det bristfokus som författaren (2006b) menar att 

skolan idag har. Lärarens bristfokus smittas i sin tur av sig på eleverna, som sedan 

kommer granska sina prestationer på samma sätt och bilda en rädsla för att ha fel. Detta 

visar författaren (2006b) ett exempel på då en elev yttrar att hon bara har 40 rätt av 42 

möjliga. Granath (2008) menar i likhet med Adelswärd med flera (1997), Hofvendal 

(2006a) samt Lindh och Lindh- Munter (2005) att det råder en enighet om att 

utvecklingssamtalet lägger stort fokus på vad eleven ska korrigera hos sig själv, med 

andra ord ”hur man ska vara för att duga” (Granath 2008, s 183).  

Granath (2008) beskriver utvecklingssamtalet som ett drama där deltagarna intar 

olika roller. Eleven tilldelas rollen som protagonist, det vill säga huvudrollen. Hjälten i 

dramat är läraren med funktionen att hjälpa protagonisten att lösa uppgifter och 

utvecklas. Granath (2008) menar vidare att i många dramer är det hjältarna som 

egentligen har den centrala rollen i dramat och protagonisten kommer i skymundan. 

Föräldrar innehar också rollen som hjälte medan det är skolan som är antagonisten, 

fienden, i detta drama som Granath (2008) beskriver.  

2.2 Forskning om elevers upplevelser av utvecklingssamtal  

Adelswärd, Evaldsson och Reimers (1997) har funnit ett stycke ur en bok av Tomas 

Tranströmmer som beskriver tydligt hur han själv känt i samband med utvecklingssamtal. 

 

Än idag känner jag olust när jag hör uttrycket samverkan mellan hem och skola. Denna 

kommentar fäller författaren i samband med minnet av när hans snälla mamma ville ta 

kontakt med skolan för att reda ut en oförrätt. Anledningen var inte att bara den att han 
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var rädd för att bli klassad som en morsgris. Han ville inte att hans två världar skulle 

läcka in i varandra. Hemmet skulle då förorenas och han skulle berövas en fristad 

(Adelswärd; Evaldsson & Reimers 1997, s 109). 

 

I författarnas (1997) studie beskriver en elev samarbetet mellan hem och skola som 

obehagligt och onödigt. Eleven anser att under utvecklingssamtalet ska man endast prata 

om sådant som rör de olika ämnena, inte känslor och hur man har det socialt. Författarna 

(1997) menar att det är tydligt att eleven inte tycker om att, som sin egen person, vara 

föremål för en diskussion.  

Hofvendahl (2006a) poängterar att eleven är samtalets mittpunkt och är i och med 

det i en utsatt situation, särskilt eftersom det genomförs i föräldrar och lärares närvaro. 

Samtalet ska handla om prestationer, attityder och beteenden som sedan värderas. 

Eventuella problem och incidenter ska diskuteras och tidigare förpliktelser ska utvärderas 

och skrivas om. I vissa fall ställs det frågor om hemmets rutiner, vilket riskerar att tolkas 

som en föräldragranskning. Lindh och Lindh- Munter (2005) menar att i och med den 

individuella utvecklingsplanen så kan trycket på den formativa bedömningen i samtalet 

förstärkas. Fokuset förskjuts från omdömen till mål och i och med detta blir samtalet 

jämbördigt oavsett elevens prestation. 

2.3 Forskning om elevers upplevelser inför utvecklingssamtal 

I Lindh och Lindh- Munters (2005) studie fick eleverna kryssa i tre ord som beskrev 

utvecklingssamtalet. En tredjedel av eleverna kryssade i svarsalternativet intressant och 

en tredjedel kryssade i spännande. Endast en tiondel kryssade i alternativet roligt och i 

jämförelse med detta kan man se att en fjärdedel hade kryssat i alternativ som inte hade 

någon positiv ton, alternativ som t.ex. obehagligt, onödigt och meningslöst. Studien 

visade även att lite mer än hälften av eleverna hade fyllt i svarsalternativet ”viktigt” men 

att 40 procent av eleverna hade obehagskänslor inför samtalet. Dessa obehagskänslor är 

något som även Margareta Redegard (2006) kommit fram till i sin undersökning, där 

hennes syfte är undersöka hur eleverna uttrycker sina tankar och känslor i samband med 

upplevelsen av utvecklingssamtal. Redegards (2006) studie baseras på 20 stycken 

självrapporter, gjorda i samband med en klass i årskurs 6 utvecklingssamtal. Resultatet 

redovisar att majoriteten av de elever hon studerat alltid känner sig nervösa inför sitt 
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utvecklingssamtal. Ovissheten för vad som kommer att lyftas fram är tydlig och studien 

visar även att eleverna förväntar sig att läraren kommer att säga något i negativ mening. 

En elev i studien säger: ” Jag trodde att läraren bara skulle säga negativa saker och tjata 

hela tiden” (Redegard 2006, s 35).  Författaren (2006) drar slutsatsen att det tycks finnas 

en obehagskänsla av att bli fel bedömd, att inte göra rätt och att få höra att de inte 

uppfyllt de mål som krävs. Eleverna beskriver även sina känslor som att de är rädda för 

att få skäll av läraren eller föräldern och att de känner sig generade och utsatta i och med 

sin centrala roll i samtalet.  

2.4 Elevers känslor under utvecklingssamtal 

Redegards (2006) studie innefattar ett kapitel där eleverna själva beskriver deras tankar 

och känslor under utvecklingssamtalet. Där framgår det att eleven gärna har något i 

handen att sysselsätta sig med. Det, menar eleverna, tillför en avslappnande effekt och att 

dem inte bara sitter rakt upp och ner på stolen. En annan elev uttrycker sig på följande 

sätt: ”Jag sitter ofta tyst på utvecklingssamtalet”(Redegard 2006, s 45). Studien visar att 

eleverna känner att samtalet liknar ett förhör där läraren ställer frågorna och eleven sitter 

tyst och svarar. Några elever menar även att de fokuserar på någonting helt annat, tittar ut 

genom fönstret eller tittar på en tavla på väggen. Detta för att undvika att ta emot 

tillsägelser. Granaths (2005) studie visar att elever ofta fick tunghäfta och blev osäkra då 

lärare tog upp en problematik.  

Redegard (2006) visar även en annan sida av elever i sin studie, där elever inte alls 

kände något obehag inför samtalet. De var informerande om vad som skulle tas upp och 

kände sig tillfreds med detta. Många elever som framstod som högpresterande visade sig 

tillhöra denna kategori. De högpresterade eleverna var medvetna om att de låg bra till och 

var duktiga, något som de själva menar var orsaken till att de kände sig lugna inför 

samtalet. Redegards (2006) studie visar att det inte bara är måluppfyllelsen som elever 

känner sig oroliga över. En elev uttrycker sig på följande sätt:” Jag var rädd att hon 

(fröken) skulle ta upp något som jag gjort för länge sedan. Om jag var duktig i matte, 

svenska brydde jag mig inte så mycket om bara hur jag skötte mig som person”(Redegard 

2006, s 44).  
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2.5 Forskning om elevers upplevelser efter utvecklingssamtal och strategier 

Lindh och Lindh- Munters (2005) studie åskådliggör att elevernas känslor efter samtalet 

är att nästan alla känner sig väl till mods. Mer än 50 % i deras studie känner sig nöjda och 

lättade och lite mindre än hälften känner sig glada att det är gjort. Redegards (2006) 

studie bekräftar detta då författarens (2006) resultat även visar att elevernas nervositet 

och oro avtar så fort utvecklingssamtalet har genomförts.   

Granath (2008) menar att elevens inlärningsidentitet är formbar, det är något som 

utvecklas och förändras beroende på vilka förväntningar läraren har och vilket bemötande 

eleven får. I och med detta sker en förhandling om elevens skoljag. Alltså en förhandling 

om elevens korrigerade och bättre jag. Denna förhandling avslutas med en 

överenskommelse mellan föräldrar, lärare och elev genom den individuella 

utvecklingsplanen. På så sätt skriver eleven på ett godkännande av sitt nya korrigerande 

jag. Således menar Granath (2005) att för att eleven ska, kommunikativt, hantera 

utvecklingssamtalets olika former av korrigering och disciplinering, tillämpar elever olika 

strategier som denne antingen tillämpar under hela samtalet eller pendlar mellan.     

Dessa strategier har författaren (2005) sedan placerat i sex olika kategorier: den 

reserverade, den charmfulla, den undvikande, den offensiva, den nobbade samt eleven 

som vill ”vara – alla - till- lags”.  

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning samt vidare problematisering 

Utvecklingssamtalet är institutionaliserat samtal med redan angiven dagordning. Det är 

läraren som primärt styr samtalet och vad som ska beröras samt när ett befintligt 

samtalsämne ska avslutas. Läraren har en roll, likt en styrman, i samtalet och ska enligt 

Skollagen föra samtalet i en formativ anda. Det finns dock brister mellan det som 

styrdokumenten uttrycker och elevernas egna uppfattningar om utvecklingssamtalet. 

Elever menar att samtalet i själva verket är en bedömning av vad man presterat och hur 

man utvecklats.  

Då dagens lärare exempelvis väljer att ange hur många fel eleven har istället för rätt 

vid bedömning, ger det intrycket att skolan har ett bristfokus. Således kan 

utvecklingssamtalet uppfattas olika beroende på vilken prestationsnivå eleven är i. Det 

råder en ”rödapennan”- mentalitet där det tillämpas korrigering av eleverna för att de ska 



 

11 

 

lyckas eller bli bättre. Denna korrigering sker primärt under utvecklingssamtalet med 

förvarning från läraren då denne ofta sänker sitt tonläge, harklar sig och pausar i talet.  

Elever känner sig ofta utsatta i samtalet då de befinner sig i en situation där 

bedömning sker inför sin lärare och sina föräldrar. Studier visar således att många elever 

känner obehag eller nervositet över sina utvecklingssamtal, många gånger beror det på att 

eleven inte fått information om vad det kommer att talas om under utvecklingssamtalet. I 

och med det tillkommer en rädsla för att läraren kommer att säga något som resulterar i 

en tillsägelse, från föräldrarna eller läraren själv. 

I den tidigare forskningen kan vi se att det finns forskning gällande utvecklingssamtal 

men det är få som berör elevernas upplevda känslor i situationen i utvecklingssamtalet. 

Utifrån den tidigare forskningen kan vi förstå att det är ett laddat samtal.  Då vi, som 

författare av denna uppsats, kommer genomföra utvecklingssamtal under vår profession 

har vi ett stort intresse av att förstå vilka känslor eleverna har i samband med 

utvecklingssamtal. Vår ambition är att se hur de hanterar dessa känslor och hur de 

förvaltar dem med inspiration från Goffmans (1967) resonemang kring face-work och 

roller.  
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3. Teoretiska utgångspunkter som inspirationskällor 
 

I denna uppsats har vi inspirerats av fenomenologin och Goffmans (1967) filosofiska 

tankar kring samhället och roller. Dessa två inspirationskällor motsäger sig, till viss del, 

varandra vilket innebär att de kommer att färga olika delar i arbetet. Fenomenologin 

tillämpas i insamlingen av vårt material i vår undersökning medan Goffmans (1967) teori 

används i vår analys av resultatet.   

 

3.1 Fenomenologi 

Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) beskriver fenomenologin och skriver att det 

centrala i denna metod är att söka essensen av det studerade fenomenet. Fenomenologin 

kräver två kriterier; första kriteriet innebär att kunskapsintresset ska gälla ett fenomen 

rörande ett specifikt intresse eller av exempelvis ett allmänt intresse som berörs under en 

viss tid. Det andra kriteriet innebär att kunskapsintresset ska röra essensen av den 

studerade upplevelsen. För att studera detta menar författarna (2009) att studien kräver 

kommunikativ data, exempelvis intervjuer.  

Martyn Denscombe (2009) skriver att inom fenomenologin är sanningen resultatet i 

sig och att detta bör få tala för sig självt. Fenomenologins metodologi har för avsikt att 

beskriva ett fenomen utifrån det studerade subjektets perspektiv. Det är dock inte 

fenomenologins uppgift att mäta fenomenets omfattning eller förklara orsakerna till 

fenomenet.  

Christer Bjurwill (1995) menar att när man utför en studie ur ett fenomenologiskt 

perspektiv kan man medvetet eller omedvetet ha på sig fenomenologiska glasögon. Det är 

viktigt att betona att det är två glas i glasögonen och att det därför ger en dubbel syn av 

fenomenet man studerar. Detta medför en ökad förståelse för det studerade fenomenet 

och djupare syn på essensen i det. Det ena glaset symboliserar det naturalistiska ögat 

vilket innebär det man först ser, verkligheten, det omedelbart givna och självklara i 

fenomenet. Det andra glaset symboliserar transcendentala ögat vilket innebär att fokus 

riktas mot medvetandet och den intuitiva synen på helheter. Ett fenomen kan således 

bestå av flera olika aspekter, men det är det som sammanför dessa aspekter, essensen, 

som är målet att nå.  
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3.2 Goffman - Jaget och maskerna  

 

Erving Goffman (1967) hävdar att aktören intar en roll och en personlig fasad i 

interaktion med andra individer. Mötet med andra människor liknar en teaterföreställning 

där aktörens roll och fasad skapas för sammanhanget. Det är aktörens vilja till att styra 

och förändra som speglar rollen men rollen används även för att visa upp sitt bästa jag för 

publiken. Goffman (1967) menar att sociala möten med andra människor sker 

kontinuerligt. Med tanke på att publiken kan skifta så betyder det att även rollerna 

aktören spelar upp förändras beroende på vem eller vilka som är publik. Rollerna som 

spelas förändras inte bara utifrån ny publik utan kan även förändras under ett och samma 

möte, det vill säga med samma publik. Detta förklaras som naturliga växlingar mellan 

roller och kan aktören skickligt pendla mellan dessa roller besitter denne stor social 

kompetens.  

För att förstå hur aktören eller individen framställer sin fasad som denne vill visa 

upp förklarar Goffman (1967) att det finns en främre och en bakre region. Den bakre är 

dold och det är i denna som fasaden framställs och planeras. Den främre är själva fasaden 

där rollen spelas upp. Den bakre regionen kallas även ”bakom scen” och författaren 

(1967) menar att denna är privat och ska hållas hemlig med hjälp av fasaden. I den bakre 

regionen ligger det som aktören väljer att inte visa upp för att på så sätt visa ett jag som 

tillåts och accepteras för kontexten. Beroende på hur fasaden bemöts av publiken kan den 

stärkas eller förloras. Om aktörens handling ifrågasätts kan fasaden rasera, om fasaden 

istället möts av acceptans så stärks fasaden och där med rollen. Men i möten med andra 

individer menar Goffman (1967) att deltagarna lägger stor vikt vid vad man kan göra för 

att undvika att någon av deltagarna ska ”förlora ansiktet” och därmed sin fasad. Genom 

att visa respekt, hövlighet och undvika faktorer som kan skapa obehag eller upplevs 

kränkande upprätthåller individen ett så kallat face- work. Face-work är således en 

strategi för att upprätthålla sin egen fasad men också de andra deltagarnas fasad.  

 

In each of these contacts, he tends to act out what is sometimes called a line- that is a 

pattern of verbal and nonverbal acts by which he expresses his view and the situation 

and through this his evaluation of the participants, especially himself.  

(Goffman 1967, s 5). 
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4. Metod 
I denna del kommer vi att presentera studiens upplägg, intervju och observation. Vi 

kommer även att lyfta etiska aspekter samt redogöra för hur vårt urval gått till. Kapitlet 

avslutas med en kort genomgång om hur vi hanerat och analyserat vår insamlade data. 

4.1 Studiens upplägg  

Som grund för denna uppsats ligger den empiriska studie som utförts, bearbetats och 

diskuterats. Studien består av tre delar; en intervjudel, en observationsdel och ytterligare 

en intervjudel. I uppsatsen kommer ordet förintervju beskriva den första intervjudelen 

och efterintervju används följaktligen för att beskriva den avslutande intervjudelen. 

Studien innefattar således både intervjuer och observationer. Detta är relevant i den 

mening då intervjuernas resultat kommer ligga till grund för det som observeras. 

Denscombe (2009) förklarar att den ena metoden kan ta fram information som sedan får, 

med hjälp av den andra metoden, ny och fördjupad innebörd. Metodkombinationen 

hjälper även forskaren att öka sin träffsäkerhet. De olika metoderna ska dock ha samma 

avsikt det vill säga att undersöka samma sak. Det är genom att undersöka det tänkta 

fenomenet på flera sätt som ökar träffsäkerheten, en så kallad triangulering (Denscombe 

2009).  

I denna studie fordrades intervjun för att få fram elevernas känslor kring 

utvecklingssamtalet. Intervjusvaren blev viktiga och avgörande för det som iakttogs i 

observationen. Intervjuerna var även betydelsefulla i den mening då vi som observatörer 

lättare kunde förstå eleven och det som observerades. Vi fick därmed en förförståelse i 

hur eleven troligtvis kände under vissa ögonblick i utvecklingssamtalet.  

Genom att fråga eleverna hur de kände under utvecklingssamtalet, i en efterintervju, 

kunde deras svar styrka det vi observerat. Vi anser således att motiveringen till de valda 

metoderna gynnar denna undersökning i stor omfattning.  

4.2 Intervju 

I våra intervjudelar använder vi oss av kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer 

framställer Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) som en metod att föredra om man 

vill undersöka människors upplevda vardag och om man som forskare vill förstå det 

studerade fenomenet utifrån informantens perspektiv. Författarnas (2009) beskrivning 
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stämmer väl in på det som kommer att undersökas i denna studie, då det är elevernas 

känslor kring utvecklingssamtalet som vi avser att studera.  

Intervjuerna kommer att vara halvstrukturerade vilket innebär att intervjun med 

eleven kommer likna en vanlig konversation, detta åtminstone utifrån elevernas 

perspektiv. Denscombe (2009) lyfter vikten av att man som forskare förstår skillnaden 

mellan en konversation och en intervju. En intervju, till skillnad från en konversation, 

grundas i olika förkunskaper och antaganden om en specifik kontext. Kvale och 

Brinkmann (2009) förklarar den halvstrukturerade intervjun som en blandning av den 

strukturerade intervjun som är beroende av frågor och svar och den ostrukturerade 

intervjun där informanten har full frihet. Att använda sig av intervjuer som är 

halvstrukturerade och tematiska betyder även att intervjuaren använder sig av ett mindre 

urval av frågor och en intervjuguide. Intervjuguidens funktion är att se till om 

informanten kommit in på de områden eller ämnen som formulerats i den. Genom 

informantens svar kan intervjuaren välja bort vissa frågor om informanten redan gått in 

på detta område (Fejes & Thornberg 2011). Vi har därför utformat en mall med teman 

och huvudfrågor som en hjälp för att se till att såväl informanter som intervjuare håller 

sig till ämnet (se bilaga 2). Förintervjun är mer djupgående och behandlar mer ”frågor” 

då vi är ute efter att se vad eleven känner kring utvecklingssamtalet samt inför. I 

efterintervjun kommer vi i princip bara höra vad eleven har att säga om 

utvecklingssamtalet och hur det kändes under det.  

4.3 Deltagande observation 

Denscombe (2009) redogör för observation och menar att forskare använder denna metod 

för att se vad som sker i en viss situation. Som forskare litar man inte på att det som sägs 

göras verkligen görs och genom observationen kan forskaren kontrollera detta 

(Denscombe 2009). Det visar vår observations relevans för studien, då vi har för avsikt 

att observera utifrån vårt underlag som skapades i förintervjun med eleven. Det ger oss 

som forskare en större möjlighet till förförståelse för elevens känslor inför samtalet. Vi 

kommer att observera ur en icke-deltagande observatörs roll, som Katrine Fangen (2005) 

beskriver, där man deltar i situationen utan att vara involverad. Fangen (2005) menar att 

genom att endast observera kan man få tillgång till många olika typer av information 
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såsom, kroppsspråk och samspelet mellan de deltagare man observerar. Fangen (2005) 

fortsätter och menar att genom att sedan samtala med deltagarna kan man få reda på deras 

känslor och tankar kring det egna handlandet. 

4.4 Etiska aspekter 

För att få tillstånd till studien har vi genom en god kontakt med en lärare, fått tillstånd till 

att bedriva studien på en skola där vi redan har en etablerad kontakt. Fangen (2005) 

beskriver denna kontakt som en såkallad portvakt och att det kan vara svårt att få tillträde 

till fältet om man inte etablerar en kontakt med denna portvakt. Tillträdet fick vi direkt 

genom denna lärare men med premissen att ett godkännande av elever och föräldrar först 

måste erhållas. Förfrågan om att få delta i utvecklingssamtalet samt att ha intervjuer med 

barnen har gjorts via ett missivbrev (se bilaga 1). Detta brev gick från oss, via läraren, till 

elever och föräldrar. I brevet förklarades det vad, varför, hur och för vem studien görs. 

Detta är något som Vetenskapsrådet (2011) tar upp som viktiga aspekter i sin rapport om 

god forskningssed. Informationen ska även formuleras så den kan förstås av till exempel 

barn under 15 år. Vårt missivbrev är formulerat på ett sätt som avser föräldrar då det har 

en karaktär av ett akademiskt språk. Eleverna som deltar i intervjuerna och 

observationerna blir därför även muntligt informerade om: anonymitet, studiens vad, 

varför, hur och för vem samt att de har rätt att avbryta när som helst innan intervjuerna 

samt observationernas början. Eleverna tillfrågas ytterligare en gång om de vill medverka 

i vår studie och om de förstår innebörden av medverkan i den. Missivbrevet tar även upp 

att det insamlade materialet kommer behandlas konfidentiellt. Fangen (2005) tar upp 

konfidentialitet som något viktigt inom samhällsforskning och menar att hantera material 

konfidentiellt kan betyda att man till exempel låser in allt insamlat material. Det betyder 

även att man ändrar personnamn, orter och annat som kan avslöja identiteten för den 

enskilda personen. Med detta sagt kommer alla personer som medverkat i studien 

avidentifieras och benämnas i studien med hjälp av fiktiva namn. Skola och ort kommer 

även avidentifieras i studien. Vi har även valt att låsa de mappar med 

intervjuinspelningarna i den dator vi använder oss av under arbetet med denna uppsats.  

Denna uppsats handlar om barns upplevda känslor. Genom att se till den tidigare 

forskningen inom ämnet förstås det att utvecklingssamtalet är något som kan förknippas 
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med negativa känslor. Det kan således bli jobbigt för eleven att prata kring detta då ämnet 

utvecklingssamtal kan vara känsligt. Detta har vi tagit ställning till när vi väljer 

halvstrukturerade intervjuer, då vi kan välja att inte gå in för djupt om eleven ser 

obekväm ut (se bilaga 2). 

Det är viktigt att de som blir observerade vet att de är forskningsobjekt. Det är även 

normalt att man skriftligen ger dem informationen innan studien utförs (Vetenskapsrådet 

2011).  Detta har vi gjort via missivbrevet.  

En annan etisk aspekt gällande observationen är subjektiviteten, som kan tenderas att 

påverka observatören (Fangen 2005). Observationen i denna studie har två observatörer 

och på så vis kan vi jämföra resultaten med varandra, därmed ökar vi realibiteten i 

observationen.  

4.5 Urvalskriterier och avgränsningar 

Studiens huvudsakliga syfte är att förstå utvecklingssamtalet och den individuella 

utvecklingsplanen från elevernas emotionella/känslomässiga perspektiv. Därför använder 

vi oss av intervjuer med elever före utvecklingssamtalet, för att sedan observera eleverna 

under utvecklingssamtalen och till sist avsluta med intervjuer igen. På grund av 

uppsatsens omfattning och de metoder som används för att besvara syftet har vi avgränsat 

oss till fyra elever; en flicka och tre pojkar. Vi har valt en skola där vi själva etablerat en 

god kontakt och förtroende, med såväl barn som personal, vid tidigare tillfällen. Det är en 

medelstor skola belägen i Mellansverige och vi utför vår studie i årskurs 5. Läraren på 

denna skola, som i denna uppsats benämns som Björn, har själv valt ut eleverna utefter 

deras personligheter från det urval som godkände vår medverkan i deras 

utvecklingssamtal. Björn ansåg att det kunde gynna vår studie i den bemärkelsen att 

eleverna inte är likasinnade och på så sätt bidra till en mer nyanserad studie. Lindh och 

Lindh- Munter (2005) skriver om en viss problematik när det gäller att få tillträde att 

spela in och intervjua elever kring utvecklingssamtalet. Författarna (2005) menar att de 

elever och föräldrar som oftast tackar ja till studier är de bästa i sin klass och således blir 

undersökningen snedvriden. Vi har dock inte fått erfara detta då Björn fick svar från 

nästan alla elever och föräldrar. Av 19 elever och deras föräldrar var det bara 2 som 

avböjde att medverka i studien.  
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4.6 Bearbetning och analys av intervjuer och observationer 

 

När vi bearbetade och analyserade våra intervjuer samt våra observationer gick vi till 

väga på följande sätt: Våra inspelade förintervjuer transkriberades ordagrant till text och 

lästes noga igenom. Fejes och Thornberg (2011) belyser vikten av att man transkriberar 

ordagrant och ser till både vad som sägs och hur det sägs för att få med helheten i 

materialet. Sedan analyserade vi texterna för att se vilka likheter och skillnader vi kunde 

finna kring eleverna och deras uttryckta känslor inför sitt utvecklingssamtal. Under 

intervjutillfällena antecknade vi aspekter som inte går att fånga på inspelningar, 

exempelvis elevens blick och kroppsspråk. Våra anteckningar och det transkriberade 

materialet blev sedan grunden för vad vi skulle observera i vår observation. Denna 

”grund” kan vi förklara i enlighet med Denscombes (2009) text om observationsschema 

och systematisk observation. Vi skapade vårt eget observationsschema för att förtydliga 

vad det var vår observation skulle fokusera på. Under observationen förde vi båda 

anteckningar. Dessa anteckningar jämfördes noggrant och renskrevs samma dag som de 

utfördes, för att inte intressanta observationer skulle glömmas bort. De tidigare 

intervjuerna samt observationerna hade vi således som grund för vår avslutande intervju. 

Även den avslutande intervjun spelades in och transkriberades ordagrant. Vi har sedan 

försökt att skriva fram beskrivningar av de fyra eleverna under alla tre faser. I dessa 

beskrivningar har vi försökt återge samtalen som de såg ut och i enlighet med 

fenomenologin där sanningen bör få tala för sig självt. Beskrivningarna har bearbetats 

genom att ta bort inslag som inte har med syftet att göra eller som inte ger något till 

beskrivningen. De fyra porträtten blev relativt olika i text och storlek då eleverna 

uttryckte sig på olika sätt och intervjuerna och observationerna var av olika karaktär. 
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5. Resultat 

Resultatdelen består av två delar. Den första delen har ett upplägg som visar elev för elev 

och redovisas på samma sätt som den empiriska studien utfördes i verklighet: förintervju, 

observation, efterintervju. Det är således fyra olika porträtt av eleverna som skapas. Detta 

för att läsaren ska få en begriplig bild över de olika eleverna. I den andra delen tar vi upp 

elevernas gemensamma upplevelser och känslor. Den andra delen mynnar ut i fyra roller 

som eleverna spelar för att upprätthålla sin fasad, inspirerad av Goffman (1967). 

Resultatets helhet besvarar våra två frågeställningar och förtydligas i vår sammanfattning 

av elevernas beskrivna känslor.  

5.1 Fyra porträtt 

I beskrivningarna av de fyra eleverna har vi valt att ta med det som vi anser har relevans 

för vårt syfte i vår studie. Fokus ligger huvudsakligen på känslor men även andra 

aspekter som vi anser nödvändiga för att få en rättvis bild av eleverna. I de utdrag vi 

redovisar nedan kommer vi som informanter förkortas med ett ”I” och eleverna med 

deras första bokstav i de fiktiva namnen. Björn förkortas med ett ”B”.  

5.1.1 Anna 

Förintervju: Anna kommer in i rummet där intervjun hålls och ser bekväm ut. Hon sätter 

sig ned på en stol och tittar nyfiket på oss. När vi berättar om varför hon blir intervjuad 

nickar hon i samförstånd, lyssnar och ger intrycket av att vara med på det som förklaras. 

Anna utstrålar självsäkerhet och man märker inga tendenser på att hon skulle vara nervös. 

Anna verkar känna sig helt lugn och trygg med att prata inför och med oss. Vi börjar 

intervjun med att fråga Anna vad hon anser att ett utvecklingssamtal är. Hon förklarar att 

ett utvecklingssamtal är när man pratar om hur det går i skolan, hur man jobbar, IUP och 

hur det går med läxorna. Sedan säger Anna:  

A: Det är lite vad jag tror att det är [Anna syftar på utvecklingssamtalet] 

I: Mmm 

A: eller det ÄR det snarare [Ler] 
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Hon tar även upp att lärare brukar säga om det går bra eller dåligt för henne i skolan. 

Anna uttrycker sig på följande sätt när en av oss frågar om utvecklingssamtalet är viktigt 

för henne: 

A: Ja, det är viktigt och jag känner att när Björn säger att man är bra så känns det skönt 

att veta att det går bra för en och lite sådant och om han säger att man ska träna på 

någonting så tränar man ju extra mycket på det. Det är lite så. 

 

När vi kommer in på IUP frågar vi Anna om hon vet vad det betyder och hon stakar fram: 

A: Det är indu… en individuell utvecklingsplan [Skrattar] 

Anna förklarar att den individuella utvecklingsplanen används för att skriva ned det man 

pratat om i utvecklingssamtalet. Hon berättar även att man brukar ha två mål som man 

tränar på. Dessa mål skrivs ned i IUP: n. När Anna förklarar detta förstås det att Anna är 

en tjej som har stor insikt i vad den individuella utvecklingsplanen går ut på.   

 

När vi frågar om hur det känns inför utvecklingssamtalet skrattar Anna och säger att det 

känns ”helt okej”. Eftersom Anna skrattar frågar vi frågan igen, då säger hon med en 

allvarlig ton ”helt okej”.  Med övertygande röst menar hon att det verkligen känns helt 

okej. Anna förklarar sedan att hon inte vet om det är mamma eller pappa som kommer 

komma till utvecklingssamtalet. Hon säger åter igen att det känns ” helt okej” när vi 

frågar henne om föräldrarnas närvaro.  

 

Observation: Utvecklingssamtalet utspelar sig i klassrummet där Anna, Annas pappa och 

läraren Björn sitter vid ett bord. Anna och hennes pappa på ena sidan och Björn mitt emot 

Pappan. Samtalet börjar omgående med att Björn berättar vad han tänkt ta upp under 

samtalet.  Det är läxor, IUP och hur det känns i skolan. Han ber Anna att välja vad hon 

vill börja med. Anna säger att det inte spelar någon roll.  

Björn börjar med IUP: n. Anna berättar att hon inte vet vad hon ska göra i Engelskan. 

Björn ger förslag till henne: ”läsa böcker?” Anna svarar att det blir bra. Det skrivs ned i 

IUP: n. När Anna och Björn kommer in på matten berättar Björn: 

B: Innan har du haft kluringar i IUP: n, det står här 

A: Mmm 

B: Har du något? 

A: Ahh, jag behöver nog träna på talvärden, eller talsorter för jag fick fel på det i provet  

B: Ja okej, det och sen kluringar 
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Samtalet fortsätter genom att Björn går igenom en pärm med läxor. Björn frågar Anna 

hur hon tycker att det gått med läxorna och räcker fram pärmen. Anna svarar att hon 

tycker det gått bra. Björn uppmuntrar Anna att visa sin pappa läxorna. Sedan börjar de gå 

igenom läxa för läxa. Björn uttrycker gång på gång ”bra, bra, bra” och ”rätt, rätt, rätt” när 

de bläddrar igenom proven och läxorna. När de kommer till det prov som Anna tidigare 

nämnt, om talvärden, blir Anna nervös. Detta visar sig tydligt då hon börjar dra i tröjan, 

tittar ner i bordet, tittar på pappan. Pappan tittar rakt fram och möter inte Annas blick. 

Anna tittar ned igen och skrattar, gör några olika miner, skrattar igen, tittar på pappan 

utan respons. Sen blir hon tyst. Björn avslutar med att säga att Anna sköter läxorna 

jättebra. I detta läge ler Anna och tittar på sin pappa medan hon rätar upp ryggen.   

 

Sedan berättar Anna om det nya systemet de införskaffat i klassrummet. Hon säger: 

A: Nu när vi har belöningssystemet så är det bra. Alla försöker liksom vara bra för man 

vet att man får ett pris i slutet av veckan 

B: Mmm men problemet har ju mest handlat om mellan killarna i klassen.  Men nu 

fokuserar vi på arbetsro i klassrummet[Tittar på pappan] 

 

Pappan svarar då att han inte tycker om det nya systemet då barnen får godis i slutet av 

veckan om de varit duktiga. Anna småler, skruvar på sig och sätter sig på sina händer. 

Björn håller med och förklarar att de inte behöver ha just godis och antecknar ned detta 

på ett papper. Pappan fortsätter med en bestämd och sträng röst ”om det redan är stökigt 

kanske socker inte är det bästa sättet att försöka lösa problemet på”. I detta läge avbryter 

Anna och byter samtalsämne. Hon berättar om den nya läraren de fått i Matematik. 

Samtalet byter karaktär till ett mer vardagligt språk och tal om väder. Samtalet avslutas 

på följande sätt: 

B: Du visar att du kan Anna och du är ambitiös, duktig. Du är duktig på att visa vad du 

kan och det gör du gärna. 

 

Efter intervju: Efter utvecklingssamtalet intervjuar vi Anna och frågar henne hur 

utvecklingssamtalet kändes. Hon svarar: ”inte så pirrigt, det gick bra. Jag har ju haft 

utvecklingssamtal många gånger nu så.. ”mmm”. Anna tittar snett mot dörren och verkar 

lite ivrig med att få gå. Anna upplevde att det var mest hon och Björn som samtalade, 

men att det kändes bra och att det var skönt att ha utvecklingssamtalet överstökat.  
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5.1.2 Simon  

Förintervju: Simon smyger försiktigt in i rummet och sätter sig på en stol. Han lyssnar 

när vi förklarar varför vi vill prata med honom och stressar på oss i vår förklaring till 

varför vi gör denna undersökning genom att avbryta med ”mm” ”mm” innan vi hunnit 

klart meningarna. Simon verkar en anings nervös och stressad inför samtalet med oss. 

Han ser sig omkring i rummet och undviker ögonkontakt med oss. Vi börjar intervjun 

med att fråga Simon, om vad han anser att ett utvecklingssamtal är. Simon förklarar 

utvecklingssamtalet som ett samtal, där man pratar om vad man ska träna mer på, hur 

man jobbar i skolan och målen man haft och kommer ha i framtiden.  

När Simon får frågan om hur han känner inför utvecklingssamtalet svarar han att det 

känns som ett helt vanligt samtal, han uttrycker sig på följande sätt: 

S: Det är liksom ett vanligt samtal, det är inte särskilt nervöst eller roligt det är liksom 

som… Helt vanligt liksom.  

Simon tycker att alla hans tidigare utvecklingssamtal varit som helt vanliga samtal men 

han säger att han får ut något av samtalen. Vad han får ut av utvecklingssamtalet vet han 

dock inte. Simon håller sig gärna kort i sina svar och visar inga åsikter eller känslor. 

När vi frågar Simon vad en IUP är så svarar han ” jag vet faktiskt inte… kanske att man 

ska planera vad man ska jobba på.. jag vet inte… det är svårt” Vi frågar Simon om han 

tycker att det är bra att ha en IUP och han svarar: ” Jag vet inte.. det  är väl bra.. eller jag 

vet inte..det är bara en känsla”.  

När vi frågar hur det känns att hans föräldrar ska komma till utvecklingssamtalet 

svarar han att det känns bra och uttrycker det som ”roligt”.  

 

Observation: Utvecklingssamtalet hålls i klassrummet runt ett bord med Simon jämte 

hans mamma och med Björn mittemot Mamman. Björn börjar med att fråga Simon hur 

det känns. Simon tar upp en liten bit papper som ligger på bordet, han stirrar på det och 

svarar ”bra”. Björn fortsätter: 

B: Jaha du… IUP, läxor, första tiden i skolan, vad vill du börja med? 

S: Kort division kan vi stryka 

Samtalet fortsätter:  

B: Då börjar vi med IUP: n, Engelska ska du ha kvar samma mål där? 

S: Mm [Tittar på sin pappersbit] 

B: Okej, Matten då? Kort division känner du att du kan nu, mmm.  

Mamma: Men tabeller kanske då? 
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S: Nej, men jag kan ju det [Bestämd] 

B: Kluringar då? Vad tycker du om dom? 

S: Nää, det är hemskt! 

Mamma: Ja, det gillar du ju inte. 

 

Björn går sedan in på läxor och prov, de går igenom läxboken. Björn börjar med att säga 

när de slår upp första sidan: ”bra här, 10 av 10”. Mamman flikar in på nästa sida i 

läxboken:” Oj, 5 av 10, det var ju inte bra”.  Då svarar Simon att det var ett väldigt svårt 

förhör och bläddrar till nästa sida för att visa att det blir bättre. Han uttrycker sig på 

följande sätt: ”Här, titta. Det är bättre, man måste ju vara positiv”.  

 

Simon förklarar senare i samtalet att det har varit mycket bråk, speciellt mellan två killar i 

klassen. Björn nickar och säger: ”ja, jag vet. Och du kom emellan. Det vet jag att du 

tyckte var jobbigt”. Simon håller med medan han stirrar, vänder och vrider på sin 

pappersbit: ”Mm”. Björn fortsätter: 

B: Det är viktigt att du mår bra Simon… För om du inte gör det har jag misslyckats som 

lärare. [Lutar sig fram mot Simon]  

S: Mm [Tittar upp på Björn och sedan tillbaka på sitt papper] 

Mamma: Jo men det är bättre nu. Vi har fått en mycket gladare kille hemma nu. Eller 

hur? 

S: Mm [Fortfarande fast blick på pappersbiten] 

 

Mamman rufsar om Simons hår och Simon skrattar till. Sedan avslutar Björn 

utvecklingssamtalet med att säga att Simon är en bra kille. 

 

Efterintervju: Simon kommer in i rummet och beter sig likadant som på den första 

intervjun, det vill säga lite stressad och ivrig att få intervjun överstökad så fort som 

möjligt. Simon berättar att utvecklingssamtalet kändes okej. Han tycker att samtalet var 

bra och att han nu vet vad han ska träna mer på. Simon säger att samtalet kändes bra men 

han vet inte vad som var bra. Simon tycker det är skönt att ha samtalet gjort men han vet 

inte vad han tycker om samtalet. Han säger ”kanske bra, skönt att det är gjort”. Han 

känner att det är skönt att ha utvecklingssamtal för att få koll på hur det går i skolan. 
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5.1.3 Niklas 

Förintervju: Niklas kommer in till oss med ett leende på läpparna. Han sätter sig ned på 

stolen. När vi frågar Niklas vad ett utvecklingssamtal innebär för honom svarar han att 

utvecklingssamtalet är som ett samtal och berättar att i samtalet pratar man om ens 

utveckling och vad man behöver förbättra i de ämnen man studerar. Han förklarar 

utvecklingssamtal som ett samtal där han, hans föräldrar och lärare träffas och pratar om 

skolan. Niklas säger även att man i detta samtal ska få reda på hur det går för en i skolan 

och att ordet förbättra är det första han tänker på när han hör ordet utvecklingssamtal. När 

vi frågar Niklas om vad han tänker på när han hör ordet utvecklingssamtal svarar han på 

följande sätt:  

N: Öhhh… Öhhh. Förbättra. Det är ju att utveckla sig eller man försöker komma på saker 

som man vill förbättra. Att typ i Engelska eller ah i de områdena. Det tänker jag på när 

jag hör utvecklingssamtal, förbättra, förbättring. 

  

Niklas känner sig aningen, som han själv kallar det, ”pirrig” inför sitt utvecklingssamtal. 

Han förklarar att det beror på att det är en utsatt men främst ovan situation som man 

befinner sig i. När vi frågar Niklas vad han känner inför utvecklingssamtalet, skrattar han 

till, och säger:  

N: Kanske lite pirrigt, Nej men jag tycker inte att det är så stor grej alltså. Det är bara lite. 

Det är liksom inte så ofta man är på det och så, så man är inte heller så van. Det är såhär 

oj!, utvecklingssamtal! [Förstärker ”oj” genom att lyfta och skaka på händerna] 

 

Niklas förklarar att anledningen till att han blir nervös inför varje utvecklingssamtal beror 

på att han inte vet vad som ska hända. Han har dock en föraning om en punkt som läraren 

i fråga kommer att ta upp vid det här samtalet. Niklas förklarar att det har varit stökigt 

och pratigt under lektionerna. Det är han säker på att Björn kommer ta upp under 

utvecklingssamtalet. Niklas tycker inte att det känns så jobbigt för han vet vad han ska 

säga när Björn tar upp detta. Han uttrycker sig på följande sätt: ”Jag vet att jag har pratat 

mycket och stört under lektionen så jag kommer att säga att jag ska skärpa mig”. Niklas 

förklarar vidare att de kommer att prata om hans individuella utvecklingsplan i samtalet 

men menar att han inte känner sig nervös över vad de ska säga om hur det går för honom 

i skolan. Han vet hur det går för honom.  
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Observation: Utvecklingssamtalet inleds med att Björn hälsar Niklas och hans föräldrar 

välkomna till skolan och till samtalet. Björn småpratar lite om vädret och frågar artigt om 

allt är bra innan samtalet inleds. Björn frågar Niklas hur det känns med 

utvecklingssamtal. Nicklas svarar då, med låg ton och blicken fäst i bordet: ”Vet inte, bra, 

ovant”.  Björn förklarar att under samtalet kommer de att prata om den individuella 

utvecklingsplanen, hur det känns i skolan samt läxor. Niklas får välja vad de ska börja 

prata om och väljer den individuella utvecklingsplanen: 

B: Du kanske kan läsa vad det står [Pekar på den individuella utvecklingsplanen] 

N: I svenska står det, jag vet inte, eller om skrivandet, jag vet. [nickar och tittar i IUP: n]  

B: Ja, hur går det? 

N: Lite trögt, det är för pratigt.  

B: Ja det är några du kanske egentligen inte skulle välja att sitta och arbeta vid. Det blir 

inte så mycket gjort då. [Niklas och hans föräldrar nickar instämmande] 

 

Pappan berättar att ”om han inte blir färdig med vad han ska bli klar med så får väl Niklas 

ta hem det… och göra klart det hemma”. Mamman svarar och säger att det säkert också 

beror på att Niklas är i den åldern då det är svårt att upprätthålla koncentrationen länge, 

särskilt bland kompisar. Björn nickar instämmande medan Niklas tittar ner och drar 

handen över bordet. Mamman tillägger att det har varit rörigt i klassen då de inte haft 

någon fast lärare. Björn förklarar situationen och instämmer att det varit aningen rörigt i 

klassen men att det nu kommer att förbättras.  Björn fortsätter:  

B: Läser du mycket hemma Niklas? [Tittar på Niklas]  

Mamma: Ja det gör han! Det tycker du ju om! Det tycker ju du är kul [Tittar på Niklas] 

N: Mmm… [Niklas tittar ner medan han mm: ar]  

 

Björn återupptar samtalet om den individuella utvecklingsplanen och frågar Niklas:  

 

B: Hur går det med matten? [Söker ögonkontakt med Niklas]  

N: Det går bra. Vi har ju arbetat med mattekluringar och det känns bra [Tittar på Björn] 

Mamma: Ja, det tycker ju du är kul! [Lägger handen på Niklas axel] 

N: Mmm.. [Tittar på Björn och svarar med en glad min] 

B: Ja, och division som det står här i din individuella utvecklingsplan. Det verkar du ha 

fått koll på  

N: Ja det är enkelt  

Pappa: Ja kluringar tycker du ju om och det är ju bra [Tittar på Niklas] 

Mamma: Fast jag tror ändå att Niklas skulle behöva träna mer på berättelser och fantasi. 

Det är ju så viktigt att man kan det.  Jag tycker han ska fokusera på skrivandet och 

svenskan nu [Tittar på Björn] 

B: Då kör vi på det! [Antecknar i Niklas IUP] 
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Sedan fortskrider Björn samtalet och går över på läxor och hur det fungerar allmänt i 

skolan. Björn visar föräldrarna hur det gått för Niklas på läxförhören. Då avbryter Niklas 

och säger hastigt: ”det har gått bra men jag har haft några fel”. Björn ger Niklas beröm 

och uttrycker ord som ”duktig” och ”bra” till Niklas. [Niklas ler och tittar på sina 

föräldrar] 

De går igenom läxboken:  

B: Här har du 8 av 8, 10 av 10, 8 av 8 och här hade du 7 av 10 men det var ju de svåra 

orden.  

N: Ja  

B: Så läxorna sköter du ju galant! 

  

Niklas undviker att titta på Mamma och Pappa som sitter tyst och tittar i den rättade 

glosboken. När de tittar upp igen vänder Niklas blicken återigen mot bordet. Föräldrarna 

ler och lämnar tillbaka läxboken till Björn. Björn byter ämne och frågar hur det känns i 

skolan just nu. Niklas förklarar att det känns bra, men att det har varit påfrestande med så 

många vikarier och att det har varit lite småbråk i klassen bland killarna. Niklas tycker att 

allt annat har fungerat okej. Under tiden som Niklas talar tittar alla på honom medan 

Niklas själv tittar bara på Björn. Björn förklarar klassituationen och diskussionen 

fortsätter ett tag till innan samtalet avslutas med att Björn ger Nicklas beröm för hans 

personlighet och prestationer i skolan. Niklas ler blygsamt och tittar endast på Björn. 

Björn frågar om Mamma och Pappa har något att tillägga. Då svarar Mamma snabbt:  

”Ja du får skärpa dig lite med småpratandet Niklas” [Tittar på Niklas] 

 

Efterintervju: Efter utvecklingssamtalet intervjuar vi Niklas och frågar honom hur han 

tycker att samtalet kändes: 

N: Bra, jag tyckte att det stämde det de sa och allting som va så, så det var inget annat jag 

ville ändra på eller något sånt. Det känns skönt att ha det gjort. 

 

Niklas tycker att fokus i samtalet låg på honom och hur det gick för honom i skolan med 

den individuella utvecklingsplanen, läxorna och allmänt. Han känner att det gick bra och 

känner sig nöjd över samtalet.   
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5.1.4 Leo 

Förintervju: Leo kommer in i rummet och sätter sig på stolen mittemot oss. Han tar av sig 

mössan och rufsar till håret. Leo skjuter ut stolen från bordet för att han ska kunna väga 

på stolen bakåt. Vi frågar vad ett utvecklingssamtal innebär för Leo. Han förklarar 

utvecklingssamtalet som ett samtal med sin lärare och någon av sin förälder, eller båda, 

där man ska prata om hur det går i skolan och vad man behöver utveckla mer. Leon 

tycker att det är ett ganska viktigt samtal men känner sig ändå lugn inför det.  När vi 

frågar hur han känner inför sitt utvecklingssamtal svarar han, med en småskrattande ton, 

på följande sätt: ”Det känns helt okej. Inget speciellt liksom”. Sedan tittar Leo upp på en 

hylla som står i rummet och undviker att titta på oss. Vi ber Leo att utveckla vad ett 

utvecklingssamtal är. Leo berättar att man pratar om hur det går för en i skolan så utgår 

man ifrån sin individuella utvecklingsplan.  

 

Observation: Samtalet inleds med att Björn välkomnar Leo och hans föräldrar till skolan 

och utvecklingssamtalet. Leo tittar mest ner i golvet, småler lite och sätter sig ned och 

sneglar sedan mot oss som observatörer. Mamma och Pappa studerar klassrummet, 

däribland oss och sätter sig sedan bredvid Leo. Björn, som sitter mitt emot dem, inleder 

samtalet med att fråga Leo hur det känns att ha utvecklingssamtal. Leo svarar att det inte 

känns något särskilt. Björn går in på dagordningen som består av att de ska prata om Leos 

individuella utvecklingsplan, hur det känns i skolan just nu och hur läxor fungerar och 

har fungerat. Björn börjar genast tala om den individuella utvecklingsplanen: 

B: Ja Leo, här ser vi att det står att du ska träna på din handstil i svenskan 

Mamma: Hur går det med skrivstilen? 

B: Vi jobbar på det och kommer att fortsätta med det genom att bland annat skriva längre 

texter. Tycker du att vi ska ha kvar den i din individuella utvecklingsplan Leo?  

L: Vet inte [Rycker på axlarna,. Ser sig omkring på alla parter i rummet, som i sin tur 

tittar på honom. Tittar sedan ned i bordet] 

 

Björn fortsätter i planerandet och diskussionen om den individuella utvecklingsplanen: 

B: Hur tycker du att det går i engelskan då?  

L: Det går bra, men behöver prata och stava bättre.  

B: Du har inga mål i engelskan, behöver du ha det?  

L: Vet inte. [Rycker på axlarna och tittar ut genom fönstret] 

 

Björn tar upp nästa ämne: 
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B: Matten då?  

L: Ja delat är svårt 

B: Då antecknar jag division som ett mål i din IUP 

 

Leo nickar medan Mamma och Pappa iakttar samtalet utan att lägga sig i. Nu går Björn in 

på ämnet läxor och prov. Björn visar föräldrarna läxboken och säger att det går relativt 

bra för Leo med läxorna. Då säger Mamman: ”Fast du skjuter gärna upp läxan”. 

Leo lutar sig tillbaka och väger på stolen, ser oberörd ut och nickar till lite. Björn 

fortsätter samtalet genom att gå igenom några resultat på läxorna där det mesta ser bra ut. 

Han ger Leo beröm och förklarar att han tycker att Leo är en duktig, klok kille som måste 

visa att han kan och tro på sig själv i större utsträckning. Då tittar Mamma på Leo och ler 

medan Leo sjunker ned i stolen i en halvliggande ställning och lägger armarna i kors.  

Som avslutning i samtalet nämner Björn en aktuell diskussion om att Leo har mössa på 

lektionen: 

B: Och så var det, det här med mössan, den vill jag gärna inte tjata om mer. 

Mamma: Men! …. Men!….. 

Pappa: Mmm..  

Mamma: Men det ska det ju inte ens behövas tjatas om! [Mamman tittar på Leo, medan 

Leo ser oberörd ut och tittar ut genom fönstret] 

 

Björn byter ämne och avslutar samtalet med några positiva ord om Leo: ”du är duktig och 

du kan Leo”. Leo småler och tar på sig sin mössa igen, rätar upp ryggen och visar att han 

är redo att gå. Leos föräldrar och Björn avslutar samtalet och tackar för sig. 

 

Efterintervju: Efter utvecklingssamtalet frågar vi Leo hur han tycker att det känns och hur 

samtalet var: 

L: Inget speciellt liksom, Helt okej. 

I: Helt okej, tycker du att du fick någonting utav det? 

L: Ja, lite 

 

Leo känner sig nöjd med samtalet och tycker att det har gått bra.  

Han uttrycker sig på följande sett: 

L: Det kändes bra, bestämde lite om vad jag ska träna mer på och så.  
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5.2 Elevernas känslor, observationen som visar det motsatta samt strategier.  

I denna del förtydligas elevernas känslor och attityder inför och efter utvecklingssamtalet 

för att sedan redovisa observationen som en motpol till det uttryckta i intervjudelen hos 

eleverna. Detta mynnar sedan ut i fyra roller som eleverna använder för att inte förlora 

det som Goffman (1967) kallar för fasad. Således presenteras essenserna av resultatet; att 

utvecklingssamtalet gör eleverna osäkra. Samtalen handlar mer om kunskapsutveckling 

snarare än om omsorg. För att bemästra utvecklingssamtalet utvecklar eleverna olika 

roller. 

5.2.1 Sammanfattning av elevernas känslor före och efter utvecklingssamtalet 

Gemensamt för samtliga elever i denna studie visar att utvecklingssamtalet ses såsom 

Simon uttrycker det: ”som ett helt vanligt samtal”. Ingen av eleverna uttrycker sitt 

utvecklingssamtal som obehagligt. Den enda, om man ska tolka det i negativ mening, var 

Niklas som uttryckte att känslan inför hans utvecklingssamtal kändes ”Lite pirrigt, inte så 

stor grej”. Det är intressant att notera att Niklas var snabb med att motivera varför han 

kände som han gjorde och menade då på att han, under utvecklingssamtalet, befinner sig i 

en ovan situation. I intervjun med Niklas efter utvecklingssamtalet uttrycker han att han 

är nöjd och att fokuset låg på honom och hur det går för honom i skolan. Han menar även 

att det är han som har utformat sin IUP och säger på följande sätt när vi frågar om han 

själv har fått bestämma vad som ska stå med i hans IUP:  

N: Ja, Det är jag som har bestämt dom, kändes det som. 

Niklas avslutar även genom att säga att han tycker att det känns skönt att 

utvecklingssamtalet är gjort och att allt gick bra.  

Eleverna visar även ett lugn inför sitt utvecklingssamtal, ett lugn och en säkerhet på vad 

som komma skall, men de gör det på olika sätt. Troligtvis har läraren tidigare gått igenom 

med eleverna om vad som kommer att tas upp under samtalet, ett exempel är Anna som 

tydligt visar att hon vet vad samtalet kommer att innehålla. Tidigare har hon berättat för 

oss att utvecklingssamtalet kommer att handla om hennes IUP, hur det går/känns i skolan 

samt läxor. Anna värdesätter utvecklingssamtalet och ser sin lärare som någon med hög 

auktoritet: 

A : Ja, det är viktigt och jag känner att när Björn säger att man är bra så känns det skönt 

att veta att det går bra för en och lite sånt och om han säger att man ska träna på nånting 

så tränar man ju extra mycket på det. Det är lite så. 
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När vi frågar Anna hur det känns inför utvecklingssamtalet påpekar hon ett flertal gånger 

att det känns ”helt okej”. Hon fortsätter i samma spår i vår efter- intervju där hon 

ytterligare en gång ska beskriva sina känslor, med att säga ”det känns bra, skönt att ha det 

överstökat”. Hon visar tydligt att hon är nöjd och att det inte var nervöst, utan det gick 

bra. Med tanke på Annas beskrivning av samtalet i för- intervjun kan vi förstå att hon 

känner sig säker i samband med utvecklingssamtalet. Hon visar inga tecken på nervositet.   

Simon däremot visar sitt lugn genom att spela en avslappnad attityd. Han visar en 

okunskap och ett ointresse av utvecklingssamtalet och använder uttryck såsom ”jag vet 

inte”, ”kanske”, ”det är väl bra” och ”det är svårt”. Dessutom är Simon väldigt fåordig i 

vår för- men även efterintervju och genom att han avbryter oss med hans ”mm” tolkar vi 

det som att han vill få intervjun överstökad så fort som möjligt.  

Leo är liksom Simon relativt ointresserad och fåordig. Leos beteende i vår intervju 

kan beskrivas som nonchalant och kaxig. Leo uttrycker att samtalet är ”ganska viktigt” 

men poängterar att han känner sig lugn. När vi frågar honom om hans känslor inför 

utvecklingssamtalet skrattar han och säger att det inte känns något speciellt. Det är tydligt 

för oss att Leo visar en fasad av självsäkerhet, detta lyser dock igenom då han har svårt 

att ha ögonkontakt med oss och svarar med korta svar. Precis som i för- intervjun 

beskriver Leo hans känslor i samband med utvecklingssamtalet som ”helt okej” och 

”inget speciellt”.  

5.2.2 Observationen som en motpol till elevernas beskrivna känslor  

Anna 

Anna har visat oss att hon har stor kontroll över sitt utvecklingssamtal. Hon visar ett 

intresse, är lyhörd och tar sitt utvecklingssamtal på fullaste allvar. Vi kunde dock 

observera att hon under två tillfällen i samtalet tappar kontrollen. Vid första tillfället visar 

Björn ett prov där Anna inte presterat som hon brukar, med andra ord, hon har inte alla 

rätt. Anna går då från att ha kontroll över situationen till att tappa den. Detta visar hon 

tydligt då hon blir nervös och börjar dra i sin tröja, tittar ned i bordet, ryggar ihop sig, 

försöker få ögonkontakt med sin pappa utan respons, småskrattar, tittar ned i bordet igen. 

När Björn sedan säger att Anna är en duktig ambitiös tjej och menar på att det ibland 
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händer att det inte går så bra på prov, tittar Anna återigen på sin pappa, rätar upp ryggen 

och ler. Anna visar tydligt en skamsenhet inför sin prestation, vilket påverkar henne och 

hennes kontroll över samtalet. Återigen visar Anna sin kontroll över utvecklingssamtalet 

men vid samtal om ett nytt belöningssystem som är infört i klassen, kommer plötsligt 

pappan in i samtalet och tycker till. Pappa uttrycker bestämt sina åsikter angående detta, 

något som Anna inte riktigt är beredd på. Pappan och Björn diskuterar ämnet, under tiden 

vrider och vänder sig Anna på stolen, tittar bort och ser osäker ut. Till slut tar hon 

initiativet och börjar prata om något annat. I den här situationen tar Anna för första 

gången ett initiativ. Under resterande tiden av utvecklingssamtalet har Anna varit 

instämmande i allt som sagts. 

 

Simon 

Simon visar, till skillnad från Anna, ett ointresse inför sitt utvecklingssamtal. Men när det 

handlar om saker som han själv vill förändra och har åsikter om, är han väldigt lyhörd.  

Ett exempel är när Björn frågar Simon om hur han känner, hur det går i skolan så, 

uttrycker Simon endast ”Det går bra” och ”Det känns bra” och tittar ner i bordet på sin 

pappersbit som han pillar med under hela samtalets gång. Det är först när Björn berör 

Simons IUP som Simon tar ton och uttrycker klart sina åsikter. Ett tydligt exempel på 

detta är:  

B: Jaha du…IUP, läxor, första tiden i skolan, vad vill du börja med? 

S: Kort division kan vi stryka 

Här tar Simon direkt initiativet och visar tydligt vad han tycker och vill. Samtalet 

fortsätter.   

B: Då börjar vi med IUP:n, Engelska ska du ha kvar samma mål där? 

S: Mm [Tittar på sin pappersbit] 

Här visar Simon att han inte är intresserad av att ändra något i engelska målen. Direkt 

visar han en nonchalant attityd som ett tecken på att han är nöjd och tycker att det är 

onödigt att prata om .  

B: Okej, Matten då? Kort division känner du att du kan nu.   

Mamma: Men tabeller kanske då? 

S: Nej, men jag kan ju det [bestämd] 

B: Kluringar då? Vad tycker du om dom? 

S: Nää, det är hemskt 
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Här kan vi återigen se ett tydligt tecken på att Simon inte är intresserad utav att tala om 

sådant som han själv känner sig nöjd med. Han pillar på sin pappersbit och tittar på den 

istället för att vara med i samtalet.   

Niklas 

Niklas vet mycket väl, liksom Anna, vad utvecklingssamtalet har för avsikt och vad som 

kommer att tas upp. Han uttrycker på följande sätt i för- intervjun: 

N: Öhhh… Öhhh. Förbättra. Det är ju att utveckla sig eller man försöker komma på saker 

som man vill förbättra. Att typ i Engelska eller ah i de områdena. Det tänker jag på när 

jag hör utvecklingssamtal, förbättra, förbättring. 

 

I och med Niklas goda kunskaper och hans sätt att föra sig under för- intervjun gav denna 

oss en bild av en engagerad och pratsam elev. Denna bild stämmer dock inte överens med 

Niklas under utvecklingssamtalet då han håller en förhållandevis låg profil. Ett exempel 

på detta är att Niklas låter hans föräldrar föra hans talan och verkar inte ha något emot 

detta: 

Björn återupptar samtalet om den individuella utvecklingsplanen och frågar Niklas:  

B: Hur går det med matten? [Söker ögonkontakt med Niklas]  

N: Det går bra. Vi har ju arbetat med mattekluringar och det känns bra [Tittar på Björn] 

Mamma: Ja, det tycker ju du är kul! [Lägger handen på Niklas axel] 

N: Mmm.. [Tittar på Björn och svarar med en glad min] 

Ett annat tydligt exempel på när hans Mamma tar över i planeringen av hans individuella 

utvecklingsplan:  

B: Ja, och division som det står här i din individuella utvecklingsplan. Det verkar du ha 

fått koll på  

N: Ja det är enkelt  

Pappa: Ja kluringar tycker du ju om och det är ju bra [Tittar på Niklas] 

Mamma: Fast jag tror ändå att Niklas skulle behöva träna mer på berättelser och fantasi. 

Det är ju så viktigt att man kan det. Jag tycker han ska fokusera på skrivandet och 

svenskan nu [Tittar på Björn] 

B: Då kör vi på det! [Antecknar i Niklas IUP] 

Leo 

Leo visar genomgående i alla tre faser att kan inte bryr sig särskilt mycket. Han använder 

sig av ord som till exempel: ”vet inte”, ”helt okej”, ”inget speciellt liksom”. Leo visar 

även genom sitt kroppsspråk en attityd som kan tolkas som nonchalant och provocerande. 

Det nonchalanta beteendet visar sig bland annat under utvecklingssamtalet: 
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Björn visar föräldrarna läxboken och säger att det går relativt bra för Leo med läxorna. 

Då säger Mamman: ”Fast du skjuter gärna upp läxan”. Leo lutar sig tillbaka och väger på 

stolen, ser oberörd ut och nickar till lite.  

Även under vår för- intervju med Leo visar han oss sin attityd till utvecklingssamtalet:  

När vi frågar hur han känner inför sitt utvecklingssamtal svarar han, med en 

småskrattande ton, på följande sätt:  

Det känns helt okej. Inget speciellt liksom.  

Sedan tittar Leo upp på en hylla som står i rummet och undviker att titta på oss. 

 

Vi kan även se provokativa inslag i hans nonchalanta beteende. Ett tydligt exempel på 

detta är talet om mössan som sker i slutet av samtalet:  

B: Och så var det, det här med mössan, den vill jag gärna inte tjata om mer. 

Mamma: Men! Men! 

Pappa: Mmm..  

Mamma: Men det ska det ju inte ens behövas tjatas om! [Mamman tittar på Leo, medan 

Leo ser oberörd ut och tittar ut genom fönstret] 

 

Bara minuter efter denna diskussion om mössan avslutas utvecklingssamtalet:  

Björn byter ämne och avslutar samtalet med några positiva ord om Leo: ”du är duktig och 

du kan Leo”. Leo småler och tar på sig sin mössa igen, rätar upp ryggen och visar att han 

är redo att gå. Leos föräldrar och Björn avslutar samtalet och tackar för sig. 

4.2.3  De spelade rollerna 

Genom vår analys av resultatet har vi konstaterat att eleverna använder sig av fyra olika 

roller. Dessa roller används för att inte ”förlora ansiktet” under utvecklingssamtalet. 

Detta i enlighet utifrån Goffmans (1967) teori. I denna del har vi konstruerat och 

namngett de olika rollerna eleverna antar för utvecklingssamtalet. Rollerna hålls antingen 

kvar av eleven under utvecklingssamtalet, rubbas av olika anledningar eller förloras.  

 

Den duktiga, förberedda och självsäkra Anna 

Annas roll går ut på att ha kontroll på sitt utvecklingssamtal, vad som talas om och vad 

som händer. Anna visar genomgripande under hela sitt utvecklingssamtal, därmed även 

för och efterintervjuerna, att hon har kontroll över sin situation i samtalet och är väl 

förberedd. Detta visar Anna i förintervjun då hon är väl medveten om vad som kommer 

att tas upp och vad som kommer att hända i utvecklingssamtalet. Hon menar även att hon 
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är till freds med sitt utvecklingssamtal. Hon mister dock sin kontroll vid två tillfällen 

under samtalet. Detta är tillfällen då samtalet tar en oväntad vändning som Anna inte är 

beredd på. Vid dessa två tillfällen kan vi tydligt observera och tolka att hon tappar sin 

fasad. Goffman (1967) förklarar att individen kan tappa sin fasad i oväntade situationer, 

vilket vi tolkar att Anna gör. Anna spelar den duktiga och självsäkra rollen och när Björn 

visar ett prov där den rollen inte passar in rasar hennes fasad.  

Det andra tillfället kommer pappan in i samtalet vilket den förberedda Anna inte var 

beredd på. Vid detta tillfälle raserar hennes fasad ytterligare en gång.   

 

Den ointresserade och den intresserade Simon  

Simons roll går ut på att tydligt visa vad han inte är intresserad av.  

I vår förintervju med Simon visar han oss tydligt sitt ointresse gällande 

utvecklingssamtalet. Våra frågor till Simon får ofta svaret ”jag vet inte” tillbaka. En sida 

hos honom som även bekräftas i observationen. Simon ger intrycket av att han inte är 

intresserad utav sitt utvecklingssamtal. Det är först när samtalet går in på saker som 

Simon inte är nöjd med som han snabbt och säkert byter roll till den intresserade Simon. 

Således kan vi förstå att Simon använder sig av det som Goffman (1967) förklarar som 

den naturliga växlingen mellan roller. När den intresserade Simon är klar med det han vill 

förändra växlar han snabbt tillbaka till den ointresserade Simon.  

 

Den kontextberoende Niklas  

Niklas roll går ut på att överlåta sin talan till resterande deltagare i samtalet, vilket 

innebär att han intar en passiv roll i samtalet och låter istället sina föräldrar ta ordet åt 

honom. I vår för- och efterintervju har Niklas dock en annan roll. Han ger intrycket av att 

vara en kille som har kontroll över sitt utvecklingssamtal och är pratsam. Niklas redogör 

för oss att han känner sig till freds med att ha utvecklingssamtal. Förändringen sker då 

samtalet äger rum och han istället intar en passiv roll i utvecklingssamtalet. Niklas lämnar 

hela samtalet i sina föräldrars händer. Vid några tillfällen i utvecklingssamtalet tvingas 

han att träda in och tala. Detta gör han med en aningen osäker ton. Goffman (1967) 

förklarar att roller spelas beroende på social kontext och genom att undvika faktorer som 

kan uppfattas kränkande och skapa obehag kan individen upprätthålla sin fasad. Vår 
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observation och tolkning visar att Niklas tappar sin roll som passiv, då han tvingas föra 

sin talan i utvecklingssamtalet. Niklas har således en roll i för- och efterintervjun och en 

annan roll i utvecklingssamtalet.  

 

 

Den nonchalanta Leo   

Leos roll går ut på att ha en nonchalant attityd till sitt utvecklingssamtal.  

I förintervjun med Leo visar han oss sin nonchalanta inställning till samtalet, en 

inställning som ger intrycket om att han inte alls bryr sig. Han visar en nonchalant attityd 

under hela utvecklingssamtalets gång, verbalt såsom kroppsligt. Leo svarar kort och rakt 

på frågor och halvligger på stolen. Han använder sig av provokativa inslag och intar en 

relativt passiv roll i sitt utvecklingssamtal. Goffman (1967) förklarar att individen 

oavsiktligt kan uttrycka gester som den själv inte har kontroll över. Individen kan även 

visa ett bristande intresse av interaktionen om denne känner sig osäker i sin spelade roll. 

Leo har, till skillnad från Anna, Simon och Niklas, samma attityd som inte rubbas under 

utvecklingssamtalets gång. Leo är avvikande i den bemärkelsen att han kan upprätthålla 

sin fasad genom alla tre faser. Enligt Goffman (1967) kan den spelade rollen förstärkas 

om den blir accepterad. 
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6. Diskussion 

I följande kapitel kommer vi föra en diskussion kring vårt resultat samt ge förslag till 

vidare forskning. Vi kommer även att diskutera eventuella utmaningar för läraren i 

samband utvecklingssamtal. Kapitlet avslutas med en diskussion kring våra metodval. 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka elevernas känslor, inför, under och efter 

utvecklingssamtalet, för att sedan beskriva dessa känslor. Känslorna som beskrivs i 

resultatdelen är milda, lättsamma och positiva. Eleverna förklarar utvecklingssamtalet 

som ”roligt” ”inte så pirrigt” och ”helt okej”. Lindh och Lindh- Munter (2005) visar på 

att det är många elever som känner obehag eller oro inför utvecklingssamtalet. Detta är 

dock inget som eleverna uttrycker med ord men framkommer genom vår observation.  

I och med Goffmans (1967) teori om att upprätthålla en roll, har vi valt att tolka eleverna 

på detta sätt. Eleverna vi träffar anger inte några negativa känslor så som nervositet, 

obehag eller liknande. Vi tolkar utifrån Goffmans (1967) resonemang att eleverna spelar 

en roll för att upprätthålla en fasad. Eleverna använder dessa roller för att upprätthålla en 

fasad som inte visar deras riktiga känslor. Utifrån Goffmans (1967) teori om det främre 

och de bakre regionerna kan vi tolka att eleverna döljer de jobbiga känslorna ”bakom 

scenen”. Det brister dock för två av eleverna då de ”tappar” sin fasad och rollen brister.  

En elev, Leo, lyckas dock upprätthålla sin roll genom hela samtalet. Är hans roll den 

bästa, eller vad var det som gjorde att han lyckades med detta? Kan det vara så, att Leo är 

bekväm i sin roll och att han använder denna nonchalanta strategi i flera olika sociala 

kontexter? Detta är svårt att svara på då vi inte känner Leo privat och då vi bara träffat 

honom under tre tillfällen i vår undersökning. Således kan vi bara spekulera i vad som 

skulle kunna få honom att ”tappa sitt ansikte” och därmed sin roll. En anledning skulle 

kunna vara att utvecklingssamtalet höll sig på en nivå som Leo klarade av. Vad skulle 

hända om läraren tog upp aspekter, som enligt Leo, var känsliga? Skulle han orka spela 

rollen som den nonchalanta killen? Eller är det en roll Leo spelar? Han kanske är på detta 

sätt, ständigt. Om vi tolkar utifrån Goffmans (1967) teori kan vi förstå det som att rollen 

Leo spelar accepteras och aldrig ifrågasätts. Granath (2008) och Hofvendahl (2006a) 

framhåller att ett utvecklingssamtal ska innefatta en fas/stadie då fördjupning sker. I 

denna fas lyfts starka och svaga sidor hos eleven och vilka drivkrafter som finns. Det här 
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sker dock inte under Leos samtal. Om Björn hade tillämpat denna fördjupning under Leos 

utvecklingssamtal skulle detta förmått leda till att Leo möjligen tappar sin roll.  

I vårt resultat kan vi konstatera att Anna spelar en roll under utvecklingssamtalet och 

intervjuerna som baseras på att Anna är duktig, förberedd och självsäker. Hon visar 

tydligt att hon är väl medveten om vad som kommer att beröras under samtalet. Under sitt 

utvecklingssamtal mister hon dock kontrollen och visar tydligt att hennes fasad raserar. 

Hon förlorar således sin fasad. Björn redovisar, såsom Anna redan klargjort, ett prov som 

inte gått så bra. Genast kan vi se att Anna får, liksom Granaths (2008) studie visar, 

tunghäfta och blir osäker. Vi ställer oss frågande till Annas beteende, då hon redan 

förklarat att hon hade många fel på provet i början av utvecklingssamtalet. Hon vet att det 

kommer att beröras men ändå blir hon nervös och osäker. Kan Annas beteende ha något 

att göra med vad Hofvendahl (2006b) beskriver som ”rödapennan”- mentalitet? Då hon 

övrigt i samtalet hör orden ”rätt, rätt, rätt” och ”bra, bra, bra”. Björn tillämpar i detta 

skede det som Hofvendahl (2006b) beskriver som bristfokus, något som vi kan tolka att 

Anna uppfattar som obehagligt och som drabbar hennes utvecklingssamtal, i synnerhet 

med hennes förälders närvaro.  

Vi tolkar att Simon använder sig utav en form av, det Granath (2008) kallar för, 

roller vid utvecklingssamtal. Simon och Leo använder sina roller på liknande sätt. 

De båda har ett svagt intresse av sitt utvecklingssamtal och uttrycker samtalet som ”inget 

speciellt”. Simon ger oss intrycket att så länge han är nöjd med vad som sägs så har han 

en passiv roll i samtalet. Det är först när samtalet berör saker som kan förändras som 

Simon tar plats. Han verkar gå in i samtalet med syftet att förändra. Simon använder 

orden ”jag vet inte” ett flertal gånger, detta tolkar vi som att han är antingen ointresserad 

av diskussionen eller osäker på vad han ska svara. Möjligen kan det underlätta för Simon 

om han själv fick styra samtalet. Detta skulle kunna medföra att Simon inte längre är 

ointresserad och därmed leda till att samtalet blir mer berikat. Utifrån Goffmans (1967) 

teori har Simon två olika roller som han växlar emellan.  

I förintervjun med Niklas ger han intrycket av att vara en kille som har kontroll över 

sitt utvecklingssamtal och är pratsam. Förändringen sker då samtalet äger rum, här intar 

han en passiv roll i samtalet och lämnar mer utrymme för hans föräldrar. Han förlorar 

dock sin roll då Niklas själv måste delta verbalt i samtalet. Niklas kan använda sin roll 
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under utvecklingssamtal men han kommer alltid tappa sin fasad då han är en för central 

del i utvecklingssamtalet för att kunna förbli passiv. Antagligen tycker Niklas det är 

väldigt jobbigt att prata då hans föräldrar är med. Ett elevlett utvecklingssamtal för Niklas 

skulle kunna, å ena sidan bidra till att han får visa föräldrarna den framåt, drivna killen 

som vi träffade i för- och efterintervjun. Å andra sidan så skulle Niklas kunna få det 

riktigt jobbigt då han kanske inte är mogen att inta den rollen under utvecklingssamtalet. 

Detta skulle kunna göra att Niklas blir en av de elever som förklarar utvecklingssamtalet 

som obehagligt som Lindh och Lindh- Munther (2005) fick fram i sin studie. Adelswärd 

med flera (1997) skriver om författaren Tranströmmers upplevelser kring hem och skola. 

Där beskriver han att han kände en oro att hans två världar skulle ”läcka in i varandra” 

och att han då skulle berövas från sin fristad i skolan. Niklas kan ha utvecklat den 

drivande rollen i skolan, där han trivs med att föra sin talan och vara framåt. Hemma, å 

andra sidan, kanske hans roll är annorlunda. I sin hemmiljö kan det vara så att Niklas inte 

får plats att äga talutrymmet. Det är tydligt under utvecklingssamtalet, då hans mamma 

gärna tar ordet. Enligt Goffman (1967) är rollerna kontextberoende och kan förklara 

Niklas förändring från pratsam till passiv.    

I vårt resultat har vi kommit fram till att eleverna beskriver liknande känslor inför 

deras utvecklingssamtal. Under utvecklingssamtalet har vi observerat att två av fyra 

elever tappar sin fasad och därmed rollen. Vi utgår då från Goffmans (1967) syn på 

samhället och hans tankar kring problematiken i att visa känslor öppet. Vi ser således 

utvecklingssamtalet som en föreställning där alla har och spelar en roll. Beroende på vad 

eleverna finner vara problematiskt eller obehagligt under utvecklingssamtalet och när, 

eller om, det förs på tal tappar hen sin fasad och därmed sin roll.  

 

Förslag till vidare forskning 

Utifrån vår studie kan vi konstatera att det finns många faktorer som läraren bör bejaka 

vid ett utvecklingssamtal. Eleverna intar olika roller beroende på kontext och publik. 

Utvecklingssamtal bör därför vara individanpassat. Det krävs att läraren tar hänsyn till 

både kunskapsuppdraget och omsorgsuppdraget och på så sätt tar hänsyn till elevens hela 

jag, inklusive elevens känslor. Men till vilken grad bör läraren ta hänsyn till elevens 

känslor? Ett utvecklingssamtal måste trots allt ske oavsett om det är obehagligt eller ej. 
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Läraren bör även kunna ta upp problematik under detta samtal utan att hämmas av rädsla 

för att göra eleven illa till mods. Vi anser därför att en undersökning om hur läraren 

egentligen planerar och reflekterar kring elevens hela jag och känslor skulle vara 

intressant att forska vidare kring. Reflekterar läraren kring elevens känslor? Hur? Varför? 

Hur fungerar det i praktiken? Hur kommer framtidens utvecklingssamtal att se ut? 

Kommer hänsynen till känslor att vidgas vid dessa skolsituationer? 

6.2 Det komplexa utvecklingssamtalet - en utmaning för läraren. 

Den tidigare forskningen om utvecklingssamtal har fokuserat på aspekter såsom; 

samtalets faser, lärares uppfattningar, språkets betydelse, genus, delaktighet m.m. När vi 

letade litteratur som berörde elevers känslor i samband med utvecklingssamtal fann vi 

endast två författare, Lindh och Lindh- Munter, som gjort en studie tillsammans rörande 

detta ämne.  

 

Vår studies resultat visar att elevers angivna känslor inför sitt utvecklingssamtal inte 

verkar stämma överens om hur de egentligen känner. Samtliga elever yttrar i vår intervju 

att de inte känner någon oro inför sitt utvecklingssamtal. Eleverna känner inget obehag 

och övertygar oss intervjuare att utvecklingssamtalet känns helt okej.  Men under 

samtalet har vi sett att det uppstår tillfällen då eleven tappar denna säkra attityd. Det 

handlar främst om tillfällen då föräldern eller läraren talar om något som eleven inte är 

beredd att samtala om. Läraren bör därför ta hänsyn till detta skede i samtalet och se till 

att eleven är förberedd inför utvecklingssamtalets beröringspunkter. Läraren bör även 

förstå att det är utvecklingssamtalet som fenomen som bidrar till det vår studie visar; 

osäkerhet inför sina känslor. Detta är något som lärare bör ta på stort allvar eftersom det 

handlar om barn som formas utifrån erfarenheter. Självkänsla och självförtroende bör 

läraren ha i sin åtanke när det gäller att utforma och genomföra det komplexa  

utvecklingssamtalet. 

I resultatet har vi kunnat se att eleverna tillämpar roller under sina 

utvecklingssamtal, som en slags skyddsmask för att ”överleva” samtalet. Det är när 

eleven tappar sin säkra attityd som vi menar att eleven förlorar sin fasad och därmed 

rollen de använder sig av. Det här kan tolkas som en process ur elevens perspektiv. 

Processen har gått ut på att först bygga upp en roll för att sedan spela rollen inför sin 

lärare och sina föräldrar. Denna information menar vi tillför en ny insikt angående elevers 
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situation i samband med utvecklingssamtalet. I och med detta resultat finner vi åter igen 

relevansen av att läraren förbereder eleven inför samtalet.  

Då utvecklingssamtalet är lagstiftat så bör det ligga i lärares intresse att få 

kunskap om hur man som lärare kan arbeta för att utvecklingssamtalet ska bli så bra som 

möjligt för alla deltagande parter. Vårt resultat öppnar upp för nya insikter av elevers 

upplevelser av sina utvecklingssamtal, något som är otroligt viktig information för oss 

lärare. Goffman (1967) skriver; att människan inte har ett eget jag och att olika roller 

spelas beroende på vem individen möter. Dessa roller spelas även under 

utvecklingssamtal vilket man som lärare bör ha förståelse för. Då eleven troligtvis inte 

uppträder på samma sätt under utvecklingssamtalet som i andra kontexter. På så sätt 

bidrar vårt resultat till en förståelse för läraren angående hur utvecklingssamtalet faktiskt 

kan upplevas hos eleverna. Den elev som medverkar i utvecklingssamtalet kan uppträda 

på ett annat sätt än vad läraren är van vid. Det på grund av att det är en annan kontext och 

en ny konstellation av individer som eleven måste uppträda inför. Att vidga vyerna för 

hur eleverna mår i skolan är gynnsamt för skolans utveckling. Denna information med 

fokus på känslor anser vi har tillförts i den redan befintliga forskningen kring 

utvecklingssamtal.  

6.3 Metoddiskussion 
Ambitionen med denna studie var att ta reda på vad eleven känner inför, under och efter 

utvecklingssamtalet. Valet av fyra elever gav oss möjlighet att göra en djupare analys 

samt ge oss tillfället att följa de fyra eleverna under tre olika stadier. Om flera elever hade 

valts hade vi troligtvist inte haft möjlighet eller tid att ha med alla tre stadier. Därmed 

hade vi troligtvis inte fått fram samma resultat som vi i denna uppsats redogör för. I de tre 

stadierna före, under och efter har vi kunnat se det ”sanna” som vi själva uttrycker det. 

Hade vi valt bort intervjudelarna hade vi gått miste om dels förförståelse men även 

förståelse för elevens känslor efter utvecklingssamtalet. Observationen hade då vilat på 

tidigare forskning snarare än elevens egna känslor och ord, vilket vi anser aningen svagt 

eftersom det inte utförts så mycket forskning kring detta ämne. Om vi, å andra sidan, 

skulle göra en renodlad intervjustudie om elevens känslor och således ta bort 

observationsdelen skulle detta kunna få negativa konsekvenser för vårt arbete. Studien 
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skulle då få mindre trovärdighet och i och med den slutsats vi kommit fram till skulle den 

renodlade intervjustudien kunna vara missvisande. Genom att använda intervju och 

observation i vår studie har vi fått fram data, som inte skulle ha varit möjligt att samla in 

under en så kort period, rörande elevers känslor i samband med utvecklingssamtalet. 

Denna metodkombination passade därför studien med tanke på vår tidsram för uppsatsen.   

Alternativet till denna studie kan vara att göra en fältstudie och även här, delta under 

utvecklingssamtalen. Detta skulle kunna ge ett liknande resultat, som det vi kommit fram 

till. Vi anser dock, för att ta reda på elevernas känslor, att det krävs fler än endast ett 

angreppsätt. Begreppet känslor är mångfacetterat och för att känslor troligtvis inte är 

något man visar så öppet, speciellt inte inför nya människor.  

För att få ytterligare och utökad kunskap om elevernas känslor i samband med 

utvecklingssamtal skulle en etnografisk studie kunna tillföra mycket intressanta aspekter 

inom området känslor och utvecklingssamtal. Genom att tillbringa mycket tid i 

klassrummet och lära känna eleverna skulle forskaren kunna jämföra eleverna i ett 

utvecklingssamtal. Vi menar att den felkälla som skulle kunna finnas i vår studie är i 

intervjudelen, då eleverna kan ha dolt mycket av deras egentliga känslor på grund av ett 

bristande förtroende för oss. Med en etnografisk studie och en längre tid för forskaren på 

fältet skulle förtroendet kunna byggas upp successivt. Vilket skulle innebära en djupare 

kunskap om elevernas faktiska känslor och roller.          

Vårt val av att finna inspiration till vår studie från två helt olika traditioner ser vi som en 

positiv addition. Då vi inspirerades av ett fenomenologiskt synsätt i vårt utförande av 

studien fann vi framför allt ett djup i vår studie som vi kunde bygga vidare från. Vårt val 

av att tillåta oss vara inspirerade utav Goffmans (1967) tankesätt i vår analys av resultatet 

gav oss nya insikter i materialet, vilket sedan medförde att vi kunde konstruera och 

namnge roller som eleverna tillämpar under utvecklingssamtalen. 
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 Bilaga 1 

 
Hej! 

 

Vi, Erika Zakrisson och Emma Larsson läser vår sista termin på Lärarprogrammet (pedagogiska 

institutionen på Örebro Universitet) och håller just nu på att skriva vår C-uppsats. Vårt intresseområde är 

”Utvecklingssamtal ur ett elevperspektiv” och önskar därför att få medverka i fyra utvecklingssamtal.  

 

I vår studie vill vi belysa, genom intervju med eleven, vilka förväntningar och känslor eleven har inför 

samtalet samt göra en observation under samtalet och slutligen avsluta samtalet med en intervju av eleven. 

Intervjuerna kommer att ske enskilt med eleven och bestå av några få enkla frågor.    

 

För att underlätta vårt analysarbete önskar vi att få spela in intervjuerna.  

Det är dock frivilligt och samtliga parter kan när som helst välja att avbryta inspelningen eller välja att inte 

bli inspelade alls.   

  

Det är endast vi, Erika och Emma, som kommer att ha tillgång till det insamlade materialet. Det kommer 

att behandlas konfidentiellt och endast användas till vår uppsats.  

Samtliga medverkare kommer att vara anonyma.  

När arbetet med analyserna avslutats och uppsatsen blivit godkänd kommer det insamlade materialet att 

förstöras.  

 

Om du/ni som vårdnadshavare samtycker till att du/ni samt ert barn tillåter att vi medverkar ber vi er att 

skriva under och återlämna det till ************** snarast.   

 

Vi vill även att ert barn skriver under och blir tillfrågade hemma om de vill medverka.  

 

Kryssa för om:  

 

(  ) Vi godkänner inspelning av intervjuer. 

 

(  ) Vi godkänner intervjun och deltagande av studenter i utvecklingssamtalet. 

 

( ) Vi godkänner inte ett deltagande av studenter i utvecklingssamtalet. 

 

 

___________________________                          ________________________ 

Elevens namnteckning                                              Datum 

 

 

___________________________                            

Vårdnadshavare namnteckning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Ni har frågor, hör gärna av Er till oss. 

 

Emma Larsson:   ********** @hotmail.com 

Erika Zakrisson:  ********** @hotmail.com  



 

 

 

Bilaga 2 

 

 
Intervjumall. 

Målgruppen är elever i årskurs 5. 

 

 

Inledning:  
 

 Presentation av oss och varför vi vill prata med eleven. 

  Informera och försäkra eleven om hens anonymitet. 

 Berätta vad samtalet kommer att handla om samt dess beröringspunkter  

 Fråga eleven ytterligare en gång om hen vill delta. 

 Visa inspelningsapparaturen. 

 

Förintervjun - Utvecklingssamtal 
 

 Vad är ett utvecklingssamtal enligt dig? 

 Känslor inför utvecklingssamtalet? (mamma och pappas närvaro, läraren) 

 Tidigare erfarenheter av utvecklingssamtal 

 Utvecklingssamtalets syfte 

 Iup? Vad är det för eleven? 

 Vem brukar vanligtvis prata mest under utvecklingssamtalen?  

 Kommer det bli likadant den här gången?  

 

Efterintervjun – Utvecklingssamtal 

 

 Hur kändes det under utvecklingssamtalet (beroende på elevens svar följs denna fråga med 

följdfrågor) 

 Vad gjorde ni under utvecklingssamtalet? 

 

 

Tekniker: 

Sufflera, 

Följa upp 

Kontrollera. 

Upprepa informantens följande ord. 

 

 


