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Abstrakt 

Syftet för denna studie har varit att åskådliggöra ett antal lärares uppfattningar kring 

förberedelserna inför elevers individuella utvecklingssamtal i gymnasieskolan. Studien har 

influerats av det fenomenografiska synsättet, människors uppfattningar av olika företeelser, där 

insamling av data skett genom kvalitativa intervjuer med totalt sex lärare verksamma inom den 

svenska gymnasieskolan. Lärarna i denna studie uppfattade att det inte fanns några större 

oklarheter kring upplägget inför ett utvecklingssamtal där studieplanen sågs som en väsentlig 

del att grunda samtalet på. Dock önskades att elevens sociala utveckling skulle utgöra en större 

del av samtalet. Den tid som behövs för att skapa ett kvalitativt utvecklingssamtal upplevdes 

som otillräcklig till största del på grund av mängden elever att hantera per lärare. Detta 

resulterade i att utvecklingssamtalet upplevdes förlora sitt syfte men även att den goda 

kontakten med samtliga elever försvårades. Kärnfrågan i studien visade sig vara avsaknaden av 

en gemensam grundsyn gällande utvecklingssamtalets syfte, detta behövs för att skapa en 

likartad och sammanhängande utgångspunkt. Lärarna upplevde utvecklingssamtalens bristande 

områden till stor del som skolledningens ansvar. Detta examensarbete har valts att skrivas 

tillsammans där ett gemensamt ansvar har tagits. Kommunikation och diskussion har varit 

centralt då studiens samtliga delar har formulerats, analyserats och bearbetats av båda. Studiens 

namn är ett citat hämtat från en av de medverkande lärarnas intervju och representerar en stor 

del av studiens resultat, utan ett syfte, ett genomtänkt syfte, är utvecklingssamtalet meningslöst.  
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Förord 

Vi vill härmed passa på att tacka vår handledare Kjell Johansson som stöttat oss under vårt 

skrivande. Ett stort tack riktar vi även till de lärare som valt att delta i vår studie och delade 

med sig av sina upplevelser.  

 

Vi vill även tacka våra familjer som har funnits där som ett stöd och agerat ”avreageringsplank” 

under studiens tyngsta stunder. Vi ber om ursäkt för detta.  

 

 

Madelene Larsson  

Emilia Nilsson 

 

Sandviken, 4 juni 2014. 
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1 Inledning 

Enligt skolverkets statistik från läsåret 2013/2014 beräknas det finnas cirka 329 700 elever i 

den svenska gymnasieskolan (Skolverket, 2013). Detta innebär att det är lika många elever som 

ska ges möjligheten till ett utvecklingssamtal per termin i och med det obligatoriska införandet 

av dessa år 2000 (Buckhöj-Lago, 2000). I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, Lgr11 (Skolverket, 2011a), riktas uppmärksamhet till viss del på 

utvecklingssamtalets innehåll, dessa riktlinjer omnämns dock inte i Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, Gy11 (Skolverket, 2011b). Hur 

förhåller sig då de svenska gymnasielärarna till utvecklingssamtalet utan några tydliga riktlinjer 

från de centrala förordningarna?  

 

Tidigare forskning har till större del behandlat utvecklingssamtalet i grundskolan. Detta har 

medfört att problematiseringen kring avsaknaden av riktlinjer för utvecklingssamtalet i Gy11 

inte behandlats i någon större utsträckning, något som genererat en lucka inom det pedagogiska 

forskningsområdet. Skolverkets (2001) skrift Möten för utveckling - om utvecklingssamtal 

beskriver bland annat en diskussion mellan personer aktiva inom skolväsendet på olika nivåer, 

lärare som forskare. De medverkande betonade hur man från högre styrning fordrade att lärare 

skulle hålla mer professionella samtal än tidigare men gav dock inga verktyg till lärarna för 

detta, något som har resulterat i att många lärare känner sig utlämnade, osäkra och rädda inför 

det individuella utvecklingssamtalet.  

 

År 1996 genomfördes en undersökning som visade på att kurser i att leda professionella samtal 

så gott som var obefintlig i de flesta lärarutbildningar i landet (Skolverket, 2001). 2008 visade 

samma typ av brister finnas kvar kring utbildning om utvecklingssamtal då Statens offentliga 

utredning undersökte utexaminerade lärare och deras uppfattning kring förberedelser om 

utvecklingssamtal under deras studier i lärarutbildningen. Hela 44 % upplevde sig inte alls 

förberedda att hantera de individuella utvecklingssamtalen (SOU 2008:109). Då vi delar denna 

uppfattning om brist på förkunskaper inför det individuella utvecklingssamtalet ser vi denna 

studie som en möjlighet att öka vår kunskap inom området. Detta genom att ge några 

verksamma lärare i dagens gymnasieskola möjlighet att ge uttryck för sina uppfattningar kring 

den problematik som tidigare forskning lyft fram om det individuella utvecklingssamtalet. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att åskådliggöra ett antal lärares uppfattningar kring förberedelserna inför 

elevers individuella utvecklingssamtal i gymnasieskolan. Utifrån det formulerade syftet 

kommer följande forskningsfrågor ligga till grund för det resultat som sedan presenteras i 

arbetet: 

 

 Hur uppfattar lärarna planeringen inför ett utvecklingssamtal ur aspekterna tid, innehåll 

och förhållningssätt till de centrala förordningarna?  

 

 Vilket syfte och funktion uppfattar lärarna att utvecklingssamtalets har?  

 

 Hur uppfattar lärarna direktiven från rektorn och kommunikationen från övriga lärare 

gällande utvecklingssamtalet?  
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3 Bakgrund 

Följande avsnitt kommer att ge en kortare presentation av det individuella utvecklingssamtalets 

framväxt i den svenska grund- och gymnasieskolan. Vidare kommer de centrala förordningarna, 

i detta fall Lgr11, Gy11, Gymnasieförordningen och Skollagen att presenteras det som berörs 

gällande individuella utvecklingssamtal i både grund- och gymnasieskolan, där dess skillnader 

och likheter kommer att belysas. Sist redogörs för vad det individuella utvecklingssamtalet är 

och bör innehålla enligt de centrala förordningar och litteratur inom området.  

3.1 Utvecklingssamtalets framväxt i den svenska grund- och gymnasieskolan 

Före 1940-talet bestod betygen till störst del av skriftliga omdömen vilket främst tilldelades 

elever som lämnade skolan för bland annat byte av bostadsort eller för vidare studier. 

Omdömena innehöll beskrivningar kring elevens genomförda kurser men även 

karaktärsegenskaper och uppförande (Ellmin & Josefsson, 1995). I huvudsak sågs inte 

utbildning som en möjlighet att utveckla sina förmågor utan ett större kunnande, utbildning och 

bedömning framstod mer som en kartläggning av elevers naturgivna kunskaper (Selghed, 

2011). Skolan låg under denna tid inom kyrkans ansvarsområde där prästerna hade till uppgift 

att bland annat kontrollera församlingens kunskaper (Ellmin & Josefsson, 1995).  

 

Under 1940-talet sågs eleven inte längre som moraliskt ansvarig för sina handlingar, ett 

gemensamt ansvar kring eleven kom att läggas på samhället, skolan och hemmet (Adelswärd, 

Evaldsson & Reimers, 1997). Under samma tidsperiod började behovet av betyg att ifrågasättas 

i de lägre årskurserna och förslaget att införa samtal som metod för kommunikation mellan 

skolan och hemmet framfördes (Ellmin & Josefsson, 1995). Man menade: 

 

(…) att man borde få fram en mera ömsesidig och intensivare kontakt mellan skola och hem. Vid en 

sådan kontakt mellan skola och hem borde verksamheten även mera inriktas på information och 

diskussion i anslutning till elevernas anpassning inom och utom skolan, deras speciella svårigheter samt 

val av studieväg.  Man måste därför söka nya metoder och vägar för att ge elever och målsmän en mera 

nyanserad information, vilket vidare bör ske även vid andra tidpunkter än vid slutet av termin eller läsår. 

(SOU 1961:30, s. 577) 

 

Förslaget kring avvecklandet av betyg i lägre årskurser slogs tillbaka medan kontakten mellan 

skolan och hemmet värnades om (Ellmin & Josefsson, 1995).  I 1962 års läroplan framgick 

tydligt att skolan skulle erbjuda mottagningstid för samtal med föräldrarna, dessa samtal skulle 

informera föräldrarna om skolans arbetsmetoder och att läraren samtidigt tog del av föräldrarnas 

syn på eleven (Adelswärd, Evaldsson & Reimers, 1997). Ytterligare information kring elevens 

uppförande och arbete i skolan skedde i form av kontaktbok och frånvarokort. (Ellmin & 

Josefsson, 1995). Skolan under denna tid präglades av en regelstyrning där mottot var att ” om 

reglerna följs nås målen”. Betygssystemet var normrelaterad vilket innebar att elevernas 

kunskaper och färdigheter sattes i förhållande till varandra, en konkurrens om de högsta betygen 

skapades (Selghed, 2011). I en rapport från skolöverstyrelsen som kom 1970 föreslogs den 

muntliga kontakten som en ersättning för de skriftliga betygen för de lägre åldrarna, något som 

verkställdes. Detta förslag kan ses som grunden för införandet av kvartssamtalet (Adelswärd, 
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Evaldsson & Reimers, 1997), en muntlig bedömning av det som redan gjorts (Ellmin & 

Josefsson, 1995).  

 

Några studier på 70-talet konstaterade att Sveriges lärarkår upplevde sig dåligt informerad kring 

samtalen mellan skolan och hemmet (Ellmin & Josefsson, 1995). Niléhns (1976) undersökning 

visade att hela 79 % av lärarna hade aldrig fått genomgå någon form av utbildning i 

kontaktverksamhet vilket ledde till att ett lågt antal lärare valde att skicka ut någon inbjudan till 

samtal. De låga siffrorna förklarades genom att samtalen inte var obligatoriska och betraktades 

som icke bindande. Långsamt tydliggjordes dock anvisningarna och kvartssamtalen 

institutionaliserades. De föreskrifter som tillkom i de centrala förordningarna under 80-talet 

fastslog lärarens skyldighet att kontakta föräldrarna två gånger per läsår, dock framgick inte hur 

denna kontakt skulle ske (Ellmin & Josefsson, 1995). Kvartssamtal, klassmöten och 

åhörardagar lyftes fram i styrdokumenten som betydelsefulla kontaktformer där kvartssamtalet 

sågs som överlägset bästa verktyget för kontakt med hemmet. Vårdnadshavarna hade allmänt 

en positiv attityd till kvartssamtalet (Adelswärd, Evaldsson & Reimers, 1997), trots detta 

prioriterades inte fortbildningar för lärarna inom detta område (Ellmin & Josefsson, 1995).  

 

I samband med introduceringen av Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994) skedde ett 

namnbyte från kvartssamtal till utvecklingssamtal där konkretisering av samtalet genomförts 

(Ellmin & Josefsson, 1995). Till skillnad från kvartssamtalet där man fokuserat på vad eleven 

redan uppnått, både kunskapsmässigt och socialt, grundades nu utvecklingssamtalet mer på en 

utvecklande och framtidsinriktad målbild av elevens möjligheter (Markström, 2006).  Josefsson 

(1992) menar att oklarheter i beslut på den politiska nivån, i förordningstexterna, 

skolledningens ansvar och utebliven fortbildning för verksamma lärare var bland annat några 

orsaker till att kvartssamtalen inte blev det hjälpmedel som det var tänkt att fungera som från 

början.  

 

Utvecklingssamtalet fastställdes redan i Lpo94 (Utbildningsdepartementen, 1994) som 

obligatoriskt, men inte förrän år 2000 blev det individuella utvecklingssamtalet obligatoriskt i 

gymnasieskolan (Buckhöj-Lago, 2000). Utvecklingssamtalen idag beskrivs av Holm-Ivarsson 

(2013) baseras utifrån ett trepartssamtal - lärare- elev- förälder, där eleven i första hand ges 

möjligheten till talutrymme och tid att tänka. Utvecklingssamtalen ska vidare utvärdera och 

diskutera elevens utveckling i relation till de mål- och kunskapskrav i läroplanen samt elevens 

sociala utveckling.  

3.2 De centrala förordningarna 

Sveriges skollag (SFS 2010:800) hänvisar till de generella bestämmelser som gäller för det 

offentliga skolväsendet i landet och grundläggande föreskrifter för de olika skolformerna. De 

hänvisningar kring utvecklingssamtal för grundskolan i skollagen ger en mer ingående 

information gällande utgångspunkt och innehåll i jämförelse med de hänvisningar som riktas 

till gymnasieskolan. Den gemensamma nämnaren för de båda skolformerna är att eleven minst 

en gång per termin ska erbjudas ett utvecklingssamtal, dock ligger betoningen i grundskolans 
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utvecklingssamtal på kunskapsmässig- och social utveckling medan gymnasieskolans 

utvecklingssamtal fokuserar mer på elevens kunskapsutveckling och studiesituation (SFS 

2010:800). Då grundskolans utvecklingssamtal grundar sig på den skriftliga individuella 

utvecklingsplanen ges en något konkretare beskrivning på samtalets innehåll:  

 

13 § Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan 

1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som eleven 

får undervisning i, och 

2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så 

långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Den individuella utvecklingsplanen får även innehålla 

omdömen om elevens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar det. 

Överenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet ska alltid 

dokumenteras i utvecklingsplanen (...) (SFS 2010:800, s. 40). 

 

Utöver den kunskaps- och sociala utvecklingen får även andra typer av omdömen kring elevens 

utveckling förekomma, detta utifrån rektorns bestämmelser (SFS 2010:800).  

 

Sveriges olika läroplaner redogör för skolans värdegrund, uppdrag samt mål och riktlinjer. 

Någon tydligare information kring utvecklingssamtal sker dock inte i de läroplaner som finns 

för grund- eller gymnasieskolan. Punkter så som den kunskapsmässiga- och sociala 

utvecklingen, kontakten med hemmet och med utgångspunkt från kunskapskraven återkommer 

i Lgr 11 (Skolverket, 2011a). Gy11 (Skolverket, 2011b) betonar liknande delar så som de 

presenteras i skollagen för gymnasieskolan gällande utvecklingssamtal dock utan att benämna 

begreppet utvecklingssamtal, information kring elevens utveckling uppges bör ske fortlöpande. 

Det som närmast kan kopplas till det individuella utvecklingssamtalet i Gymnasieförordningen 

(SFS 2010:2039) är att skolan ska införa gynnsamma insatser för elevens kunskapsutveckling, 

detta benämns dock inte i förhållande till ett eventuellt samtal.  

3.3 Det individuella utvecklingssamtalet 

Appelberg och Carlson (2011) ger en tydligare bild av vad skollagen berör gällande 

utvecklingssamtalet som helhet och menar att elevinflytande och kontakten mellan skolan och 

hemmet ligger till grund för det individuella utvecklingssamtalet. Skollagen framhäver hur det 

”Vid varje (…) skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna 

och de vårdnadshavare (…)” (SFS 2010:800, §13, s. 17). Appelberg och Carlson (2011) menar 

att rektorn är i och med detta ansvarig för att ett sådant forum ska finnas tillgängligt. Vidare 

redogörs för att utvecklingssamtalet bör ha en central funktion i skolverksamheten. Figur 1 

visualiserar det tankesätt som författarna menar med detta:  
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Fig.1 visar den centrala roll som utvecklingssamtalet bör ha i skolan i förhållande till grundpelare så 

som skolans värden, personlig utveckling, stöd och kunskaper (Appelberg & Carlson, 2011, s. 54).  

 

Utvecklingssamtalet utgör en möjlighet för planering och genomförande av elevens studiegång 

där samtalet bör täcka elevens hela skolsituation och de mål eleven har gemensamt med skolan 

och hemmet. Det kan även vara ett lämpligt forum för diskussion kring elevens eventuella 

behov av särskilt stöd. Det viktigaste instrumentet på gymnasieskolan för elevinflytande är den 

individuella studieplanen (Appelberg & Carlson, 2011).  För varje elev ska en sådan enligt 

skollagen upprättas (SFS 2010:800). Denna bör vara tydlig och anpassningsbar så att eleven 

och läraren i största möjliga mån kan fullfölja den. Studieplanen bör vidare ses som ett naturligt 

underlag för utvecklingssamtal (Appelberg & Carlson, 2011). 

 

Gy11 lyfter fram skolans ansvar att varje elev ska ges möjlighet att utveckla sina reflekterande 

förmågor kring sitt eget lärande:   

 

Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan ska ge eleverna 

möjligheter att få överblick och sammanhang. Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina 

erfarenheter och tillämpa sina kunskaper. (Skolverket, 2011b, s. 8)  

 

Utvecklingssamtalet ska enligt Holm Ivarsson (2013) till stor del utgå från elevens aktiva 

medverkan och ansvarstagande, betoningen bör ligga på elevens uppfattning av sin egen 

skolsituation. Eleven bör få möjlighet att reflektera och komma med egna förlag på områden 

där eleven har behov av att utvecklas.  

 

Från och med att eleven fyllt 18 år anses denna vara myndig vilket innebär att 

utvecklingssamtalen fortsättningsvis blir ett tvåpartssamtal om inte vårdnadshavares 

medverkan godkänns av eleven. I samband med detta förväntas eleven ta fullt ansvar över sin 

egen utbildning i samarbete med utbildningssamordnare (Appelberg & Carlson, 2011). 
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4 Tidigare forskning 

Lindblom-Larsson (2002) har i sin studie bland annat tittat på lärares upplevelser och 

uppfattningar om utvecklingssamtalet i förhållande till de statliga styrdokumentens 

målsättningar. Lindblom-Larsson har utgått från tre olika dimensioner, demokrati som mål för 

och medel i utvecklingssamtalet, kommunikation i form av dialogens utformning och innehåll 

i utvecklingssamtalet samt lärandet, socialt- och kunskapsutvecklande som mål för 

utvecklingssamtalet. Samtliga lärare framhåller en positiv inställning till utvecklingssamtalet. 

Majoriteten av lärarna betonar betydelsen av både betyg och social utveckling som viktiga 

komponenter i utvecklingssamtalet, samtalet bör inte ses som endast en ”resultatredovisning”.  

 

Samtliga lärare betonar även den möjlighet som utvecklingssamtalet skapar i form av kontakt 

med hemmet, ett sätt att ”etablera relationer”. Vidare beskriver Lindblom-Larsson hur lärarna i 

fråga ser ett av målen med utvecklingssamtalet som ett säkerställande av att eleven mår bra och 

känner sig trygg, vidare ska elev och vårdnadshavare meddelas om elevens prestationer och ska 

uppmuntra eleverna framåt i sina respektive utvecklingsbanor. Tyngdpunkten ska ligga på 

elevens problem och utifrån detta bör en positiv förändring ske. En av lärarna betonar hur det 

är av stor vikt att eleverna upplever att det viktigaste är att lära sig något och varför de lärde sig 

något. Dock uppger samma lärare att utvecklingssamtalet inte gav någon ny information om 

eleverna.  

 

Forslund och Johnsson Hedenborg (2005) ville i sin undersökning få klarhet i vad man menar 

med begreppet utvecklingssamtal så som det används av lärarna i en förskoleklass, ett 

fritidshem och en grundskoleklass. I intervjuerna omnämns dataprogrammet P.O.D.B, projekt- 

och omdömesdatabasen, ett verktyg som bland annat används för att dokumentera och 

tydliggöra elevers individuella kunskaps- och sociala utveckling. Verktyget skapar en struktur 

som bildar underlaget för samtalen. Lärarna i studien upplever utvecklingssamtalet som viktigt 

och önskar att mer tid och ork fanns för att ha samtal oftare då detta utgör en viktig 

”kommunikationskanal” mellan skolan och hemmet. Vidare beskrivs hur utvecklingssamtalet 

från lärarnas perspektiv är ett viktigt forum för att tillsammans komma överens om hur eleven 

i fråga ska stöttas i sin utveckling.  

 

Erikssons (2009) arbete syftade till att via intervjuer undersöka ett antal lärares uppfattningar 

om utvecklingssamtal som didaktisk metod i grundskolan. Eriksson tittar bland annat på hur 

lärarna planerar och förbereder sig inför samtalen. Lärarna menar på att planeringens 

tidsomfattning och noggrannhet skiftar beroende på eleven i fråga och dess situation, för en del 

elever uppges endast behovet av att kontrollera målpapperen och om eleven är i behov av att 

arbeta mer med något område. Dock poängterar lärarna vikten av ett noggrant förberett 

utvecklingssamtal som bör upprätthålla en positiv ton med väl genomtänka frågor. Eriksson 

beskriver vidare hur endast ett fåtal lärare anser att man i förväg bör skicka hem ett 

utvärderingspapper där eleverna tillsammans med vårdnadshavare kan förbereda sig för 

utvecklingssamtalet, detta uppges enligt dessa lärare utgöra en av grundstenarna för 

utvecklingssamtalet. Som presenterats i ovan nämnda studier ges även i denna studie en positiv 
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syn på utvecklingssamtalet där kontakten mellan skolan och hemmet är viktigt för eleverna, 

detta genererar en form av trygghetskänsla.  

 

I Skolverkets (2001) skrift betonar Buckhöj-Lago vikten av att först och främst fokusera på och 

samtala om hur uppdraget ser ut, vad de centrala förordningarna beskriver och hur dessa bör 

tolkas. Även värdet av att tillsammans diskutera kring begrepp som används i samband med 

utvecklingssamtal och hur dessa värdesätts understryks. För att skapa fungerande samtal menar 

Buckhöj-Lago att man bör inse att det måste finnas förutsättningar för att behärska dessa, vilket 

fordrar kunskaper om konsten att samtala. Skriftens inledande stycke beskriver hur lärare ”som 

en röd tråd i materialet” markerat behovet av fortbildning och stöd inom detta. Konsten att 

samtala menar författaren är en kompetens som de flesta lärare är i behov av, att få öva sig i att 

lyssna och vägleda samtal ”tar tid och måste så få göra”. Till skillnad från en av Lindblom-

Larssons respondent där ingen ny information om eleven upplevdes erhållas från lärarens sida 

under samtalets gång, menar Buckhöj-Lago att ett utvecklingssamtal är ett möte där alla parter 

– lärare, elev och vårdnadshavare bör ha något nytt att lära.  

 

Så som Erikssons studie visar använder sig även Buckhöj-Lago i sin lärarroll någon form av 

utvärdering inför utvecklingssamtalet som elev och vårdnadshavare får förbereda sig med och 

som sedan används som underlag för samtalet. Buckhöj-Lago beskriver hur ”det säkert finns 

lika många sätt att genomföra utvecklingssamtal som det finns lärare i det här landet och så 

måste det få vara. Ett utvecklingssamtal är högst personligt och därför är det så angeläget för 

varje lärare att hitta sitt tillvägagångsätt” (Buckhöj-Lago, 2001, s. 63). Vidare betonas dock det 

samarbete som måste finnas bland lärarna på skolan, goda samarbetsformer är väsentliga.  

 

Buckhöj-Lago (2000) belyser även utvecklingssamtalet på förskolan upp till gymnasieskolan 

ur både ett elev-, handledar-, föräldra- och skolledningsperspektiv. Buckhöj-Lago framhåller 

att då olika skolor arbetar mot olika mål blir innehållet i utvecklingssamtalet varierat från skola 

till skola och menar därmed att det är av litet intresse att slå fast en modell för 

utvecklingssamtal. Dock är det eftersträvansvärt att det ska hållas en jämn kvalitet på varje 

skola, vilket enklast sker om samtliga lärare utgår från gemensamma dokument.  

 

Tydliga dokument som visar på mål, innehåll och arbetsformer finns nog på i stort sett varje skola, men 

ytterligare ett steg är att göra dessa dokument levande i verksamheten och under utvecklingssamtalen. 

Det hjälper alla att förstå vart man är på väg och ger ett ramverk att förhålla sig till (…) (Buckhöj-Lago, 

2000, s. 56). 

 

Förståelsen för hur dessa dokument kan användas som underlag för ett utvecklingssamtal kan 

inte nog poängteras enligt Buckhöj-Lago. Det gemensamma underlaget ska vara tydligt för 

samtliga och även se till att arbetsbördan inför ett utvecklingssamtal inte blir alltför 

tidskrävande.  Det är utvecklingen i samtalet som ska betonas och en central del i den 

utvecklingen sker då ledaren använder samtalet som en arbetsmetod för att främja elevens eget 

lärande.  
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Ellmin och Josefsson (1995) grundar sin studie på egna erfarenheter och forskning inom 

området där tyngdpunkten ligger på ”det goda mötet” mellan elev, lärare och föräldrar. Ellmin 

och Josefsson menar att samtliga parter är experter på sitt område och ingen är viktigare än 

någon annan i samtalet. Lärarna som ingår i studien anser att det är av betydelse att 

utvecklingssamtalen är flexibla när det kommer till innehåll och form, dock måste vissa 

områden alltid utgöra en del så som studiesituationen och det är av vikt att samtalen är väl 

förberedda. Det är skolans ansvar att se till att samtliga lärare arbetar utifrån en gemensam 

policy och värdegrund som vidare bör utgöra en grund för utvecklingssamtalet. Det är utifrån 

den gemensamma målsättningen i skolan som lärare kan formulera sitt eget mål och syfte med 

varje enskilt utvecklingssamtal.  

 

Ellmin och Josefsson menar att utvecklingssamtalet kan ha flera betydande syften beroende på 

situation, dock lyfter författarna det problematiska med att uttrycka utvecklingssamtalets syfte 

som ett samtal som ger en helhetssyn på barns kunskaps- och sociala utveckling, då ”Människan 

består av både tanke, känsla och handling och kan inte reduceras till enbart någon av dessa 

aspekter. Med ”helhetssyn” kan man därför mena att utgångspunkten ska vara just den 

tänkande, kännande och handlande människan i samspel med sin omgivning (miljön)” (Ellmin 

& Josefsson 1995, s. 52). Det är av största vikt att läraren inte skiljer på person och situation 

utan utvecklingssamtalet ska handla om hela människan.  

 

Så som Buckhöj-Lago betonar även Ellmin och Josefsson vikten av lärarens självinsikt i 

förmågan att kommunicera då det ingår i den yrkesmässiga utvecklingen, läraren behöver stöd 

i detta arbete och det är viktigt att skolledaren erbjuder fortbildning och handledning om 

behovet finns. Rektorns ansvar att erbjuda lärare möjlighet till kompetensutveckling framgår 

även i Lgr11 (Skolverket, 2011a) och Gy11 (Skolverket, 2011b), detta för att personalen 

professionellt ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.  

 

Lindh och Lindh-Munther (2009) strävar i sin studie efter förståelsen av vilken innebörd 

utvecklingssamtalet har för de medverkande och försöker vidare att belysa detta genom att 

analysera utformningen och innehållet. Då lärare, elever och föräldrar har accepterat att bli 

videofilmade under studien anser författarna att urvalet av medverkande är lärare med tilltro till 

sitt sätt att genomföra utvecklingssamtal, elever med goda resultat och föräldrar som intresserar 

sig för sitt barns skolgång. Författarna menar att samtliga utvecklingssamtal har gemensamma 

drag då det oftast finns något konkret underlag att förhålla sig till, material som producerats 

särskilt för utvecklingssamtal som uppföljning av tidigare mål, nationella prov eller elevers 

portföljer. Studien visar att det är elevens skolsituation och sociala situation som är 

utvecklingssamtalets kärnverksamhet. Lärarna anser också att informera föräldrar och elev om 

bedömningen av eleven i olika avseenden där andra lärares bedömningar ingår även utgör en 

del. Vidare menar Lindh och Lindh-Munther att den enskilda läraren tycks ha en bestämd 

agenda inför utvecklingssamtalet men att syftet med denna inte alltid tydliggörs för eleven och 

föräldrarna. Genom att skapa ett tydligt syfte med samtalen och dess innehåll ser författarna det 

som lärarnas intention att visa sig som en kompetent lärare.  
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Den tidigare forskning som ovan presenterats berör främst det individuella utvecklingssamtalet 

i grundskolan. Samtliga studier behandlar ämnen inom området utvecklingssamtal som till viss 

del belyses från ett annat perspektiv, dock kan väsentliga delar, då främst lärarperspektivet 

relateras och nyttjas för denna studie. Det individuella utvecklingssamtalet på grundskolan är 

till större del utforskat i jämförelse med studier grundat på gymnasieskolan. Detta kan till viss 

del förklaras då det enskilda samtalet mellan hemmet och skolan funnits sedan början av 1960-

talet i grundskolan (Adelswärd, Evaldsson & Reimers, 1997) medan det enskilda samtalet 

infördes i gymnasieskolan år 2000 (Buckhöj-Lago, 2000). Detta har medfört en forskningslucka 

inom det pedagogiska forskningsområdet kring utvecklingssamtalet i gymnasieskolan vilket 

styrker vikten av denna studies relevans.  

5 Fenomenografi 

Den fenomenografiska ansatsen utvecklades av gruppen INOM, där IN står för inlärning och 

OM står för omvärlden, under ledning av pedagogen Ference Marton vid Göteborgs Universitet 

(Egidius, 1986) under 1970-talet (Patel & Davidson, 2003). Fenomenografin är till viss del 

inspirerad av den moderna fenomenologin som grundades av Edmund Husserl i form av en 

filosofi där dess strävan är att alltid hålla sig så nära det uppfattade eller det upplevda som 

möjligt och undviker därmed all hänsyn till omedvetna krafter. Trots denna likhet är det av vikt 

att fenomenografi inte ses som en fenomenologisk inriktning (Egidius, 1986).  

 

Marton särskiljer människors uppfattningar i första och andra ordningens perspektiv (Egidius, 

1986). Johansson (1999) framställer fenomenologins huvudsyfte som att beskriva omvärlden 

som den verkligen är, ett första ordningsperspektiv. Larsson (1986) menar att fenomenografi 

däremot inriktar sig på människors uppfattningar, föreställningar och idéer, vår förståelse av 

omvärlden på det sätt som den uppfattas av oss, andra ordningens perspektiv. Uppfattningarna 

i andra ordningens perspektiv studeras utifrån deras egen rätt och inte utifrån en bedömning av 

rätt eller fel. Egidius (1986) menar vidare att fenomenografin inte är intresserad av kvantiteten 

utan av våra skillnader och likheter i uppfattningarna kring ett fenomen, att belysa olika sätt att 

förstå en och samma företeelse. Den stora skillnaden menar Johansson (1999) kan enklast 

förklaras genom att fenomenologin visar vad något är medan fenomenografin strävar efter att 

visa uppfattningar av vad något är.  

 

En fenomenografisk metod i ett pedagogiskt sammanhang beskriver alltså människors 

uppfattningar av olika företeelser och kan därmed bli insatta i eventuella problemområden som 

vidare kan belysas i ett annat ljus än tidigare (Egidius, 1986). 
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6 Deduktiv och induktiv teori 

En forskares arbete består till stor del av att relatera teori och verklighet till varandra, en av 

svårigheterna inom allt vetenskapligt arbete. Underlaget för den teoretiska uppbyggnaden är 

data om den del av verkligheten som ämnas att studeras (Patel & Davidson, 2003).  Larsson 

(2005) menar att betydelsen av användandet av teoretiska perspektiv är kopplat till hur vi i 

största allmänhet uppfattar relationen mellan teori och empirisk data. Larsson beskriver vidare 

hur relationen mellan den teoretiska och det empiriska datat diskuterats av olika 

vetenskapsteoretiker som menat att data är teoriberoende och ”att vi alltid uppfattar den 

empiriska verkligheten genom någon form av teoretiska filter” (Larsson, 2005, s. 23-24). De 

begrepp som oftast lyfts fram i samband med detta är deduktion och induktion (Patel och 

Davidson, 2003).  

 

Den deduktivt arbetande forskaren beskrivs av Patel och Davidson (2003) följa bevisandets 

väg. Utifrån allmänna principer och redan befintliga teorier härleds en eller flera hypoteser som 

sedan empiriskt prövas i det som ämnas att studeras. En redan befintlig teori har då bestämda 

riktlinjer för vilken information som ska samlas in, hur denna tolkas och hur resultatet till den 

redan befintliga teorin ska relateras. Det deduktiva arbetssättet beskrivs stärka objektiviteten i 

forskningen då utgångspunkten just tas ur en redan befintlig teori och blir då i mindre grad 

påverkad av den enskilde forskarens subjektiva uppfattningar. En fara finns dock i användandet 

av en redan befintlig teori då forskaren kommer att rikta och påverka forskningen så 

möjligheten att upptäcka nya iakttagelse inte ges lika stort utrymme. Den deduktiva processen 

beskrivs enligt Bryman (2011) genom sex olika steg; Teori, hypotes(er), datainsamling, resultat, 

hypoteserna bekräftas eller förkastas och sist omformulering av teorin.  

 

Den induktivt arbetande forskaren beskrivs av Patel och Davidson (2003)  följa upptäckandets 

väg. Undersökningar genomförs då utan att på förhand förankrats i en redan befintlig teori där 

resultatet istället formar en ny teori, processen innebär därmed generaliserbara slutsatser. 

Farhågorna med den induktiva ansatsen är ovissheten av teorins räckvidd, generalitet, då den 

baseras på just ett empiriskt underlag som är utmärkande för en speciell situation, tid eller grupp 

av människor. Dock ska inte glömmas att även om forskaren inte utgår från en redan befintlig 

teori sker inte arbetet helt förutsättningslöst, egna idéer och föreställningar är enligt Patel och 

Davidson ofrånkomligt och färgar alltid på någon nivå de teorier som skapas.  

 

Forskningsprocessen för denna studie kommer att till viss del vara av induktiv art då det 

insamlade datat till skillnad från deduktiv inte försöker härleda hypoteser som sedan testas på 

det insamlade materialet, utan istället på basis av data formulera ett antal slutsatser (Patel & 

Davidson, 2003).  
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7 Metod 

I följande avsnitt kommer en redogörelse av studiens tillvägagångssätt att presenteras med en 

djupare beskrivning av kvalitativa- och semistrukturerade intervjuers innebörd, styrkor och 

risker. Vidare kommer det urval av respondenter och en kort beskrivning av genomförandet att 

redovisas. Nästkommande del tar upp databearbetningen med ett fenomenografiskt inspirerat 

synsätt som grund, för att sedan följas av forskningsetiska principer och avslutas med studiens 

validitet och reliabilitet. De lärare som medverkat i studien kommer vidare att benämnas både 

som respondent och intervjuperson.  

7.1 Kvalitativ intervju 

Då intresset för människors uppfattningar om sin omvärld ligger till grund för studiens syfte 

menar Larsson (1986) att kvalitativa intervjuer är mest lämpade. Något som betonar det 

kvalitativa synsättet är intresset för individen, Backman (2008) illustrerar detta med figur 2.  

 

 
Fig. 2 Det traditionella och det kvalitativa perspektivet (Backman, 2008, s. 53) 

  

Det traditionella perspektivet ser människan ur en mer eller mindre given verklighet, det vill 

säga ur en objektiv synvinkel. Det kvalitativa perspektivet ser dock människan mer som en del 

av omvärlden, hur individen i fråga tolkar sin verklighet, det vill säga ur en subjektiv synvinkel 

(Backman, 2008). I och med detta har kvalitativa intervjuer valts att tillämpas i studien. Holme 

och Solvang (1997) beskriver kvalitativa intervjuer som omfattande vilket innebär att det är en 

krävande undersökningsform och det är därför av vikt att avgränsa undersökningsområdet och 

antalet intervjupersoner. Intervjuer kännetecknas som en flexibel undersökningsmetod då 

intervjuaren har möjlighet att genomföra en uppföljningsintervju om informationen från första 

intervjun på något vis upplevs vara ofullständigt.   

7.1.1 Intervjufrågor 

Vid insamling av data bör två aspekter betraktas enligt Patel och Davidson 

(2003), standardisering- och struktureringsgrad. Med standardiseringsgrad menas hur pass 

mycket ansvar som lämnas till intervjuaren gällande frågornas utformning och inbördes 

ordning. Struktureringsgraden beskriver i vilken mån frågorna är fria för tolkning av 

intervjupersonen, beroende på deras inställning och tidigare erfarenheter.  

 

Egidius (1986) menar att intervjuer är vanligt förekommande i fenomenografiska studier 

eftersom en ingående dialog mellan två personer skapar en kontakt som ger inblick i andra 
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människors sätt att uppfatta sin omvärld. Semistrukturerade intervjuer har genomförts där 

intervjufrågornas syfte varit att försöka erhålla en sådan god bild som möjligt av 

intervjupersonens levda värld. I och med detta har i förväg genomtänka frågeställningar, 

kopplade till studiens syfte, arbetats fram där utrymme och lyhördhet för ytterligare frågor 

fanns. Kvale och Brinkmann (2009) menar att öppna semistrukturerade frågor ger utrymme för 

så fria och uttömmande svar som möjligt där både den respondenten och den som intervjuar är 

medskapare i samtalet. Det är vidare av stor vikt för intervjuaren att skapa ett meningsfullt 

sammanhang för dennes resonemang, detta kan göras genom en specifik ordning på 

intervjufrågorna. Patel och Davidson (2003) anser att det är fördelaktigt att inleda och avsluta 

med neutrala frågor, detta innebär att intervjun inleds med exempelvis bakgrundsfrågor som 

kan tänka behövas för studien och avslutas med en öppenhet för tillägg från respondenten sida. 

Neutrala frågor har därför valts att tillämpas i denna studie för eventuell information utöver 

intervjufrågorna. 

 

Denna studies intervjufrågor (Bilaga 2) har indelats i kategorierna – syfte, planering, 

kommunikation och övrigt, detta med förhoppningen att kategorierna skulle underlätta 

analysprocessen då en tydligare relation kan ses mellan frågorna i mindre teman. Med dessa 

kategorier menas följande: 

 

 Syfte - Utvecklingssamtalets syfte och funktion ur lärarens egna perspektiv. Syftet står 

för avsikten med utvecklingssamtalet och funktionen avser vilken användning samtalets 

information bör ha. 

 Planering - Lärarnas förhållningssätt och upplevelser av sin egen planering inför 

utvecklingssamtalet gällande aspekterna tid, centrala förordningar och innehåll. 

 Kommunikation - Lärarens upplevda kontakt med övrig personal på skolan och 

möjlighet till eget inflytande över utformningen av utvecklingssamtalet.  

 Övrigt - Möjlighet för läraren att uttrycka sin helhetsbild av utvecklingssamtalet och 

tillägga information som ses som betydelsefull från lärarens sida.  

 

Intervjuerna med respondenterna har skett enskilt och detta ser Bengtsson (1998) som en fördel 

då respondenten inte måste förhålla sig till någon gruppnorm utan kan ges större utrymme kring 

sina egna tankar och åsikter. Dock skapar detta ingen självklar garanti att åsikterna blir mer 

sanna då respondenten fortfarande kan ange svar som den tror forskaren förväntar sig.  

7.1.2 Svårigheter och styrkor med kvalitativa intervjuer 

Då respondenten kan bli medveten om nya aspekter under en intervju och därmed få en 

förändrad uppfattning, leder detta till att olika intervjuare kan få olika resultat. Kvale (1997) 

menar att detta är någonting den kvalitativa forskningsintervjun bör utnyttja då denna skiftande 

benägenhet kan ses som berikande för studien då undersökaren kan ledas in på andra 

tankebanor. Vidare beskriver Kvale och Brinkmann (2009) att kvalitativa forskningsintervjuer 

anses vara subjektiva vilket kritikerna då menar pekar på att metoden är ovetenskaplig då den 

endast visar sunt förnuft. Författarna håller inte med kritikerna i detta argument utan anser att 

kvalitativa intervjuer kan ge en unik möjlighet till detaljerad förståelse av respondentens 
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vardagliga livsvärld om forskaren har rätt förhållningssätt till sin studie. Vidare menar Holme 

och Solvang (1997) att användandet av en kvalitativ studie kan ge rikligt med information men 

att en generalisering inte är möjligt då informationen endast gäller ett fåtal personer.  

 

Med kvalitativa intervjuer uppstår en närhet mellan intervjuaren och intervjupersonen vilket 

kan ses som både något positivt och negativt. Positivt i den mening att intervjuaren både kan 

höra och se intervjupersonen vilket kan ge ett större sammanhang, samtidigt kan en diktafon 

generera att intervjupersoner inte känner sig bekväma och försöker leva upp till någon slags 

förväntning från intervjuaren vilket då kan leda till att svaret inte stämmer överens med 

verkligheten (Holme & Solvang, 1997).  

7.2 Respondenter 

Urval har skett baserat på ett antal kriterier som anses relevant för studiens syfte. En klar 

avgränsning har skett i förhållande till den tidsram som fanns för denna studie gällande 

möjligheterna att ta sig till de kontaktade skolorna, därför har gymnasieskolor i närliggande 

kommuner i Mellansverige kontaktats. Val av gymnasielärare har vidare skett oberoende av 

ämnesinriktning, kön och ålder. Dock låg kriteriet minst fem års erfarenhet av 

utvecklingssamtal på gymnasieskolan som grund för urvalet av lärare. Detta kriterium sågs 

dock mer som en riktlinje än något absolut, grundtanken baserades på att en viss 

arbetslivserfarenhet ger möjlighet till egna uppfattningar gällande utvecklingssamtalet.   

 

En tidsbegränsning låg även till grund för de antal lärare som var möjligt att intervjua för denna 

studie och kan därför inte ses som representativt för samtliga lärare i landet. Sex lärare valdes 

ut i ordning av gensvar på det missivbrev som skickats ut, detta antal lärare valdes för att 

optimera chansen att få så många olika uppfattningar som möjligt inom studiens tidsram. 

7.3 Genomförande 

De möjliga respondenterna kontaktades genom ett missivbrev (Bilaga 1) via mail där studiens 

syfte och de villkor deltagandet kom att ske på framgick. Tidsbokning av intervjuerna har vidare 

till största mån tagit hänsyn till lärarnas schema där intervjuerna som tog cirka 45 minuter ägde 

rum på respondenternas arbetsplats.  

 

För att ha möjlighet att lyssna på intervjuerna upprepade gånger under analysarbetet har 

samtliga intervjuer skett med hjälp av diktafon. Ljudinspelning enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) ger möjlighet för respondenten att mer fritt fokusera sig på ämnet. Vidare menar Patel 

och Davidson (2003) att genom en ljudupptagning skapas större reliabilitet då möjlighet finns 

att gå tillbaka och försäkra sig om att man uppfattat rätt. 

 

Löpande analyser har vidare genomförts efter varje intervjuperson i den mån som varit möjlig. 

Fördelen med detta är att det är färskt i minnet och kan generera idéer om hur man kan gå vidare 

eller hur man kan förbättra genomförandet av intervjuerna. Detta kan dock leda till förändringar 

av de intervjuer som genomförs och på så sätt skapa en för stor skillnad mellan den första och 
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den sista intervjun, det är därför viktigt att vara medveten om detta i det fortlöpande arbetet 

(Patel & Davidson, 2003). 

7.4 Databearbetning 

Första stadiet för den kvalitativa bearbetning av ljudupptagningen från intervjuerna är att skriva 

ned vad som sägs på ljudinspelningen, detta för att ha en text att arbeta med (Patel & Davidson, 

2003). Val av transkriptionsmetod måste anpassas till såväl syftet med analysen som 

diskurstypen. I denna studie har bearbetningen av materialet utgått från en bastranskription, det 

vill säga ingen större strävan har lagts vid specifika ord utan det större sammanhanget är det 

essentiella, något som resulterat i ett arbete i mer lättläst form. Då en transkription av ett samtal 

med största sannolikhet skiljer sig mellan två individer är det av vikt att betona att 

transkriptionen inte är materialet utan endast en mindre ofullständig version av samtalet 

(Norrby, 2004).  

 

De transkriberade intervjuerna har genomförts med den analysprocess som inom 

fenomenografin sker i fyra steg enligt Patel och Davidson (2003): 

 

1. Den empiriska datat läses igenom och bekantas med för att skapa ett helhetsintryck av 

intervjuerna.  

2. Försöka uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna i intervjuerna. 

3. Kategorisera uppfattningarna i beskrivningskategorier.  

4. Sortera materialet och upptäcka eventuella synbara mönster.  

 

Ur den analysprocess som datat bearbetats, framställdes följande kategorier: För elevens skull, 

den sociala situationen i fokus, skolledningens ansvar, det kontinuerliga informella samtalet 

och utvecklingssamtalet som helhet.  

7.5 Forskningsetiska principer 

I det missivbrev som skickats ut till samtliga skolor har vetenskapsrådets (2002) aspekter 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet följts. Dessa 

fyra begrepp kan ses som nära relaterade till varandra och det är av vikt att tydliggöra både för 

forskaren själv men även för deltagarna, var och ett av begreppens innebörd. I studier med aktiv 

insats av deltagare är det viktigt med ett samtyckeskrav vilket innebär på förhand givet 

samtycke om, hur länge och på vilka villkor deltagandet kommer att ske. 

 

Det informationskrav som har utdelas till deltagarna innehöll tydlig information om vem som 

utför studien och institutionsanknytning, detta för att underlätta kontakten till de 

forskningsansvariga. Vidare förklarades studiens syfte och en beskrivning kring hur 

undersökningen tänkt att genomföras. Deltagandet i studien uppgavs vara frivilligt och ett 

förtydligande av att det insamlade materialet endast skulle använts till forskningens ändamål 

framfördes, forskningens nyttjandekrav. Vidare har deltagarna medvetandegjorts kring 

möjligheterna att när som helst kunna avbryta sin medverkan utan negativa konsekvenser. Efter 



16 

 

accepterande av deltagande i studien gavs möjlighet att själva rekommendera ett rum där 

respondenten kände sig bekväm att genomföra intervjun. Respondenterna har vidare givits 

möjlighet att godkänna studiens resultatavsnitt vilket stärker studiens reliabilitet (Patel & 

Davidson, 2003). 

 

Vad som betraktas som etisk känslig data kan variera från person till person, utgångspunkten 

för en studie bör dock vara vad forskaren kan anta att de berörda kan uppfatta som kränkande 

(Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet som gavs till respondenterna försäkrade 

vidare anonymitet vilket innebär att de deltagande inte kommer kunna identifieras av 

utomstående. 

7.6 Validitet och reliabilitet  

Bryman (2011) menar att reliabilitet och validitet oftast förväxlas felaktigt och understryker att 

bedömningen av mått i begreppen skiljer sig tydligt från varandra. Reliabiliteten mäter 

pålitligheten och följdriktigheten i studien medan validiteten svarar mot det som är av avsikt att 

analyseras, det vill säga att rätt företeelser studeras. 

 

Att använda begreppen i en kvalitativ forskning har visat sig vara problematisk då kriterierna 

för validitet och reliabilitet i den kvantitativa forskningen vilar på en annan grund. Genom att 

använda begreppen på ett alternativt sätt där man utgår från andra mer lämpliga kriterier och 

lägger mindre fokus på frågor som rör mätning kan validitet- och reliabilitetbegreppen tillämpas 

i en kvalitativ forskning (Bryman, 2011). LeCompte och Goetz (1982) ger begreppen reliabilitet 

och validitet i samband med kvalitativ forskning en något annan beskrivning i form av extern 

och intern reliabilitet samt intern och extern validitet. Extern reliabilitet står för hur väl 

undersökningen kan upprepas vilket i kvalitativ forskning är ett svårt kriterium att uppfylla. 

LeCompte och Goetz menar att då den sociala miljön och människor förändras över tid blir det 

svårt att få en exakt replikering av samma situation. Det skulle krävas en liknande social roll 

som ursprungsundersökningens forskare. Intern reliabilitet innebär att en överenskommelse 

måste finnas i forskarlaget kring den tolkning som ska ske av det som ses och hörs, medan 

intern validitet innebär att en överensstämmelse ska finnas mellan studiens resultat och den 

situation där studien genomförs. Extern validitet handlar om hur generaliserbart resultat är 

relaterat till en liknande situation vilket ofta är en fallgrop inom kvalitativa forskningsstudier 

då studien ofta har ett begränsat urval.  

 

Bryman (2011) lyfter fram Lincoln och Gubas ståndpunkter som definierar begreppen 

reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning på ett annorlunda sätt. Lincoln och Guba använder 

begreppen tillförlitlighet (”trustworthiness”) och äkthet (”authencity”) som alternativ till 

begreppen reliabilitet och validitet. Tillförlitlighet delas vidare in i fyra delkriterier, 

trovärdighet som motsvarar LeCompte och Goetz intern validitet, överförbarhet som motsvaras 

av den externa validiteten, pålitlighet som jämförs med reliabilitet samt en möjlighet att styrka 

och konfirmera som handlar om att forskaren ska försöka vara så objektiv som möjligt för att 

inte påverka utförandet av och slutsatserna från en undersökning. Även äktheten delas in i fem 

delkriterier rättvis bild som menar om undersökningen ger en rättvis bild av uppfattningarna 
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som finns hos de människor som studerats, ontologisk autenticitet menar om undersökningen 

hjälper de medverkande att få en bättre förståelse av sin sociala situation, pedagogisk 

autenticitet menar om undersökningen bidragit till att deltagarna fått en bättre bild av hur andra 

personer uppfattar och upplever saker. Katalytisk autenticitet menar om undersökningen 

bidragit till att de medverkande kan förändra sin situation och taktisk autenticitet som menar 

om undersökningen har gett deltagarna en större möjlighet att vidta de åtgärder som krävs.  

  

LeCompte och Goetzs kategorier och Lincoln och Gubas kategorier skiljer sig i den mening att 

LeCompte och Goetz använder begreppen validitet och reliabilitet på liknande sätt som 

kvantitativa forskare dock utvecklas kriterierna. Lincoln och Guba anser det nödvändigt att 

ytterligare specificera begreppen för att bedöma kvalitén och dessa specificerade begrepp ska 

utgöra ett alternativ till reliabilitet och validitet (Bryman, 2011).  

 

Ett försök att koppla samman dessa begrepp har i denna studie gjorts.  

 

 Intern validitet/Trovärdhet – Studiens resultat kontra verkligheten. 

 Extern validitet/Överförbarhet – Generaliserbarhet.  

 Intern reliabilitet/Pålitlighet – Forskarnas gemensamma tolkningssyn.  

 Extern reliabilitet/Pålitlighet – Hur väl studien kan upprepas. 

 Äkthet – Rättvis bild, resultatet framställs rättvist. 

 

Inom begreppet äkthet är det endast kriteriet rättvis bild, som ifrågasätter om de åsikter och 

uppfattningar som visats under studiens gång porträtterats rättvist, som kommer vara relevant 

för denna studie. Resterande delkriterier ges varken möjlighet till och upplevs inte relevant för 

studiens syfte då en uppföljning skulle vara i behov av att genomföras. För att ovanstående 

kriterier skulle kunna kontrolleras skulle respondenterna vidare behövas ges tid till reflektion, 

vilket inom denna studies tidsram inte varit möjligt. Utifrån denna sammanfattning kommer 

följande studie att utgå ifrån och en redovisning av detta kommer att presenteras i 

metoddiskussionen.  

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

8 Resultat 

Följande avsnitt kommer att presentera de kategorier som framställts i analysprocessen och som 

bildat studiens resultat. För att tydliggöra de citat som delgetts av lärarna kommer de hädanefter 

att benämnas med följande bokstäver: X, Y, Z, K, L och H.  

8.1 För elevens skull 

En samlad uppfattning kring utvecklingssamtalets syfte var enligt de intervjuade 

gymnasielärarna att utvecklingssamtalet är till för att främja elevens utveckling, både ur ett 

kort- och långsiktigt perspektiv. De menade att en medvetenhet skapas hos eleverna kring deras 

studiesituation, vad de vill med sin utbildning, mål och framtid. En av lärarna beskrev syftet 

med utvecklingssamtal på följande sätt: 

 

Syftet med ett utvecklingssamtal, det är ju att berätta för eleven, dels vad den är duktig på redan och vad 

den kan bra, för jag tror att det är hemskt viktigt att uppmuntra eleven så att den känner det här och får 

reda på vad den faktiskt är duktig på (…) (Lärare K).  

 

Hälften av lärarna angav liknande svar som lärare K gällande uppmuntran av elevens styrkor. 

Vidare poängterades dock av samtliga lärare vikten av att belysa elevernas så kallade svagheter, 

områden där eleven bör lägga större fokus för att nå högre mål. Samtliga lärare menade vidare 

att utvecklingssamtalet är en bra plattform för att skapa en god relation mellan lärare och elev, 

” (…) så är det en unik chans att sitta med eleverna i lugn och ro och höra vad de tycker och 

tänker (---) man kommer mycket närmare varandra” (Lärare H).  

 

Lärarna upplevde att syftet med utvecklingssamtalet förändrades allt efter gymnasietidens gång. 

Syftet under årskurs ett beskrevs fokusera på en bra start för eleverna på gymnasieskolan, att 

man fångar upp eleverna och deras anpassning till den nya vardagen. Majoriteten av lärarna 

poängterade vikten av den sociala sfären och hur eleven själv ser sig i förhållande till den nya 

klassen. Den motivation och uppmuntran av eleverna som kan behövas från lärarnas sida 

upplevdes även variera något från utvecklingssamtalet i ettan till utvecklingssamtalet i trean.  

 

(…) jag tror inte att en elev i ettan riktigt tror på sin egen förmåga lika mycket som en elev i trean gör. 

Jag tror att man i ettan har både lägre självförtroende och lägre självkänsla just för att man börjat 

gymnasiet och då blir det lite svårare och tempot skruvas upp och det är mycket annorlunda mot i nian 

då (Lärare K). 

 

En av lärarna menade att detta ökade fokus på motivation och uppmuntran kunde bero på att 

eleverna i årskurs ett hade en annan distans till framtiden i jämförelse med årskurs tre. 

 

Så att det blir ju mer och mer, verkligt (---) jag vill inte förringa skolan att det är en låtsasverklighet utan, 

men att det här, går man i ettan så tar man det här inte på allvar, de här utvecklingssamtalen, för det är så 

långt kvar tycker man, tre år det är ju jättelångt (---) Det är mer besvärligt i ettan och tvåan att motivera 

det hela än i trean (Lärare L). 

  



19 

 

Den mest centrala delen av funktionen som angavs av lärarna är att se till att studiesituationen 

är under kontroll, att elevens alla kurser stämmer, att ett samförstånd finns mellan lärare och 

elev kring elevens mål samt att åtgärder beslutas och sätts in vid eventuella behov. Målen 

konkretiseras och bryts ner till överskådliga delmål för eleven för att sedan ligga till grund för 

uppföljning. Lärarna upplevde att funktionen i stort sett var densamma i alla årskurser då 

utvecklingssamtalet ständigt handlar om att orientera och medvetandegöra eleven under sin 

skolgång. Den enda markanta skillnaden sågs vara att under de samtal som genomfördes i 

årskurs tre fanns ett större framtidsfokus, elevens planer efter gymnasiet. Detta framtidsfokus 

genererar en ökad press på de lärare med elever som riskerar att inte uppnå minst ett godkänt i 

ämnen som krävs för elevens framtidsmål. Flera lärare lyfte dock att utvecklingssamtalet är 

något personligt vilket leder till att syfte och funktion kan förändras beroende på vilken elev 

läraren har och dess situation.  

8.2 Den sociala situationen i fokus 

Lärarna upplevde att elevens studieplan var en central del i utvecklingssamtalet och ett av de få 

tydliga direktiv från skolledningen kring utvecklingssamtalets innehåll.  Lärarna menade att 

detta gav mindre tid till utvecklingsmöjligheter då rapporteringen av omdömen från andra lärare 

i respektive ämne tar upp en stor plats i utvecklingssamtalet. En lärare gav uttryck för detta på 

följande sätt ” (…) vi är ju förpliktade att verkligen följa deras studiesituation eftersom det är 

en viss fokusering på studieplanen, att studieplanen är på nått sätt centrum i samtalet, och det 

kan man ju diskutera lite grann kanske (…)” (Lärare Y). Alla lärare skulle vilja se att den sociala 

situationen gavs större utrymme till då den nu upplevdes komma i andra hand. Läraren menade 

vidare: 

 

(…) att jag tycker bara inte att ett utvecklingssamtal är fullständigt om jag bara sätter mig, och ja Lisa nu 

ska vi titta på din studieplan… det är inte något riktigt utvecklingssamtal tycker jag, utan vi skall fokusera 

på att, vi skall hjälpa till att få eleverna att utvecklas, därför heter det utvecklingssamtal annars hade det 

lika gärna kunna hetat kontrollsamtal, om det bara var det (Lärare Y).   

 

En annan lärare menade att syftet blir missvisande då utvecklingssamtalet till större del bestått 

av att framföra information från andra lärare och mindre om skolsituationen som helhet, vilket 

i sig har gett en liten mening till och effekt av utvecklingssamtalet. Så som de flesta lärare, 

poängterade särskilt en lärare att då stort fokus på skolämnena och betyg redan läggs under 

undervisningstimmarna bör utvecklingssamtalet representera den sociala dimensionen. Läraren 

menade att detta är viktig för att eleven ska växa som människa och skaffa sig kunskaper utöver 

skolämnena. 

  

Majoriteten av lärarna tar stöd av diverse mallar men upplevde inte att dessa måste följas till 

punkt och pricka. Kunskap kring vem eller vilka som utformat dessa mallar och vad de grundar 

sig på finns lite vetskap om från lärarnas sida. Utformningen och innehållet av mallarna 

varierade. Vissa mallar uppgavs finnas för att få igång en diskussion med standardfrågor 

rörande bland annat elevens välmående, medan andra fokuserade på elevens studiesituation. En 

lärare förklarade sin mall som att den behandlar elevens studiesituation och är till viss del nöjd 

med denna, dock var önskvärt att fler frågeställningar lyfter den privata sfären. Hälften av 
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lärarna poängterade även att elevens frågor styr innehållet, dock är det ingen som släpper hela 

samtalet till eleven. Vidare yttrade sig mer än hälften av lärarna om hur både elever och 

föräldrar kan vara fixerade vid betyg och att det är svårt att styra samtalet i en annan riktning. 

Detta lyftes av en lärare” (...) då det är, inte betygen som är det allra viktigaste i det här samtalet, 

men det är inte alltid det går hem” (Lärare H). Vidare menade en annan lärare att föräldrarna 

tar upp för mycket tid av utvecklingssamtalet då läraren måste sätta in föräldrarna i 

sammanhanget, något som en tredje lärare beskrev som en statuspresentation.  Läraren fortsatte 

att beskriva hur detta kan förhindras genom användandet av det system som finns på skolan där 

föräldrarna erbjuds full insyn i elevens studiesituation. Detta ger föräldrarna en möjlighet att 

komma till utvecklingssamtalet väl insatta och istället för att presentera elevens resultat kan 

samtalet fokuseras på elevens utveckling. Samma lärare hade vid tidigare tillfällen skickat ut 

utvärderingspapper i förväg som var tänkt att ligga till grund för utvecklingssamtalet och ge 

föräldrarna en uppdatering av elevens studiesituation. Detta upplevdes dock förgäves då 

utvärderingspappret föll i glömska eller inte ens kom fram till föräldrarna.  

 

Så som funktionen varierade inte innehållet avsevärt mellan årskurserna, dock kan samtalet ta 

en annan riktning då eleven blir myndig och föräldrarna inte längre måste medverka.  

 

(…) ofta när dom har blivit 18 år och inte har sina föräldrar med sig, det är ju jättekul att träffa föräldrarna 

absolut, men när man har haft dem, det här samtalet med föräldrarna och sen så får man vara ensam med 

eleverna och ha ett samtal, så märker man skillnaden och hur dom är när dom har (…) mamma och pappa 

kanske med sig och hur dem är när dem är ensam. Man kommer dem nära (Lärare H).  

 

Med detta menade läraren att det enskilda samtalet utan föräldrarna öppnar upp möjligheter för 

de områden som kan vara känsliga när föräldrarna är med, oftast hemförhållanden som kan 

upplevas påverka skolgången. Lärarna upplevde även att utvecklingssamtalet blir mindre 

formellt och innehållet i årskurs tre fokuserar på elevens framtid vilket även nämndes ovan 

rörande funktionen av utvecklingssamtalet. 

8.3 Skolledningens ansvar 

Tiden för planering inför ett utvecklingssamtal upplevdes av alla lärarna förutom en som 

otillräcklig. Den lärare som var av annan uppfattning beskrev sig själv som väldigt ambitiös 

genom att dagligen göra minnesanteckningar från varje lektion och uppger sig ha ”stenkoll” på 

sina elever, vilket gör att förberedelsetiden i lika stor utsträckning inte behövs. Två av lärarna 

menade att med en viss erfarenhet skapas rutiner som underlättar planeringen, men stressen 

kvarstår då arbetstiden ändå inte räcker till. Då denna rutin inte finns hos en lärare i början av 

sin yrkesroll kan en handledare ses som ett positivt stöd. Tre av lärarna i studien tilldelades en 

handledare som stöd under den första yrkesverksamma tiden, vilket de upplevde som något 

positivt och lättande.  

 

Flera lärare angav att en stor brist från skolledningens sida vara när de tilldelas för många 

mentorselever per lärare. Kvalitén på förberedelsen och omdömena försämras, ”det är inte 

rimligt” som lärare X uttryckte sig. Ett annat bristande område var när lärarna tilldelats en 
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mentorsroll för elever de inte undervisar i något ämne, därmed försvårades uppbyggnaden av 

en relation till eleverna. Det beskrevs som ännu mer tidskrävande då läraren i större grad måste 

samla in information från elevens övriga lärare och utvecklingssamtalets innehåll till större del 

innebär upprepande av andra lärares omdömen.  

 

Samtliga lärare uppgav att elevernas skriftliga omdömen från lärarkollegor uppfattades som 

bristande, dock fanns förståelse för detta då lärarna befinner sig i samma situation och ” (…) 

tid i skolan ska vi inte prata om” som lärare Y uttryckte sig. Trots den bristfälliga skriftliga 

informationen mellan lärarna inför utvecklingssamtalet yttrade sig flera lärare om att behövlig 

information om eleverna till stor del lyfts fram under klasskonferenser och arbetslagsmöten. 

Mängden av omdömen att skriva, påverkar även som tidigare nämnt, kvalitén vilket en av 

lärarna uttryckte starkt då denna lärare ska skriva omdömen om 250 elever inför samtliga 

utvecklingssamtal, detta upplevdes inte rimligt och bör ses som en aktuell ledningsfråga. 

 

Direktiven från rektorns sida uppgavs till största del behandla tidsramen för 

utvecklingssamtalen och att de ska genomföras. Inga direktiv fanns för hur ett 

utvecklingssamtal ska genomföras, vilket sågs av lärarna som positivt då en anpassning av 

utvecklingssamtalen kan ske efter varje elevs situation och förhållanden. Dock efterfrågade 

flera av lärarna en gemensam syn på vad utvecklingssamtalen ska åstadkomma för respektive 

skola. ”Vad är det egentligen man vill åstadkomma med det här (…). Men någonstans känns 

det ibland som att det är, vad ska man säga, från myndighetens sida, lite spel för galleriet. För 

ibland undrar man har det här verkligen betydelse.” (Lärare Z). Den gemensamma synen på 

utvecklingssamtalet som helhet menade många av lärarna som bristande men av stort behov för 

att ge större vikt och betydelse för utvecklingssamtalet på gymnasieskolan. Nuvarande skollag 

sågs som föråldrad enligt en av lärarna och inte anpassad till skolans situation idag när det 

kommer till utvecklingssamtalet, ”Verkligheten har sprungit förbi skollagen sedan länge” 

(Lärare Z). 

8.4 Det kontinuerliga informella samtalet 

De flesta lärare uppgav att samtal som fokuserar på elevens utveckling sker kontinuerligt under 

terminens gång då det är en del av läraruppdraget att informera sina elever om deras 

studiesituation.  En lärare ansåg att utvecklingssamtal som äger rum två gånger per år inte kan 

ge den kontinuitet som behövs för att utveckling ska ge. Utvecklingen skulle enligt läraren 

gynnas i större grad av exempelvis ett klassförståndarskap, där mer tid koncentreras till 

elevernas utveckling. En annan lärare betonade det kontinuerliga samtalet för att minska den så 

kallade ”upprabbling” av information som tidigare nämnts och menade även att det är var 

lärares uppgift, mentorn bör inte ses som ersättare för detta under utvecklingssamtalet.  

 

Samtliga lärare vårdade den personliga kontakten till eleverna vilket lärarna upplevde resultera 

i att eleverna öppnade upp sig gällande främst sin sociala situation. Vissa elever uppgavs träda 

fram under utvecklingssamtalet, då ensamtid med läraren ges, medan andra elever söker upp 

läraren under raster och i korridorer.  
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8.5 Utvecklingssamtalet som helhet 

Lärarna såg på utvecklingssamtalen på skilda sätt och prioriterade dem olika. En av lärarna 

ansåg att utvecklingssamtalen är betydelsefulla och ägnar därför den tid som anses behövas 

inför utvecklingssamtal. En annan lärare däremot lägger hellre tiden på undervisningen, då 

läraren ansåg att utvecklingssamtalen fungerar dåligt på nuvarande arbetsplats vilket genererar 

”en väldigt liten effekt” (Lärare X). 

 

Lärarna hade till största delen en positiv syn på utvecklingssamtal. Samtalet sågs som en unik 

chans att möta eleverna och i vissa fall föräldrarna, i lugn och ro där nya kvalitéer och 

information kan upptäckas om eleverna och den personliga kontakten knyts på en annan nivå. 

Två lärare skiljde sig dock från de övriga. En av lärarna menade att nuvarande omständigheter, 

främst mängden elever och upplägget av utvecklingssamtalet, inte genererar den möjligheten 

som önskas för att skapa en god relation. Elevernas utveckling blir därmed lidande, då för lite 

kunskap finns om respektive elev för att läraren ska kunna handleda. Läraren såg i nuläget 

utvecklingssamtalet som meningslöst, ”(…) skrota hela grejen, helt ärligt, skrota 

utvecklingssamtal så länge man liksom vill ha det som det är och så ger man hellre någon form 

av klassförståndarskap” (Lärare X). Den andra läraren ansåg också att utvecklingssamtalet i 

nuläget förlorade sitt syfte då det fanns stora brister, främst från skolledningens sida och de 

nuvarande elevernas motivation. Läraren menade att: 

 

Och just det här med styrdokumenten, alla blanketter, att man skall dokumentera, dokumentera, 

dokumentera för att man ska, i stort sett ha ryggen fri för att inte bli åtalade som organisation. Men jag 

vet inte om det hjälper eleverna så mycket. Tyvärr är det så, vi dokumenterar sönder oss. (Lärare L).  

 

Läraren menade att all dokumentation kan gå till överdrift då den inte upplevdes främja elevens 

utveckling i någon större grad. Läraren menade vidare att ”skit i det där och så jobbar vi med 

eleverna istället” (Lärare L). 

8.6 Sammanfattande resultat 

Studiens resultat visar på att lärarna upplevde att ingen större oklarhet fanns kring upplägget av 

utvecklingssamtalet, de fria tyglarna från rektorn upplevdes skapa möjligheter att anpassa 

samtalet efter elevens behov och situation. Vilka prioriteringar som görs av lärarna styrs både 

av personligt intresse och förutsättningar på arbetsplatsen vilket resulterar att 

utvecklingssamtalen varierar i form. Om inte utvecklingssamtal sker under rätta förutsättningar 

blir både lärare och elever lidande. Utvecklingssamtalet bör ses som något positivt, 

framåtsyftande och framförallt, utvecklande. För att detta ska vara möjligt önskas av lärarna 

tydlig styrning från skolledningen, i detta fall främst ur en tidsaspekt och mängden 

mentorselever och i samband med detta skapa en för den individuella skolan gemensam 

helhetssyn för utvecklingssamtalet. 

 

 

 



23 

 

9 Diskussion 

Följande avsnitt kommer presentera en diskussion av studiens resultat. Vidare kommer en 

diskussion att föras kring de metodval som nyttjats för studiens genomförande. För att 

tydliggöra de mest påtagliga resultaten i studien kommer en kortare sammanfattning att göras 

med avslutande slutsatser. Sist lyfts nya möjliga forskningsområden som framkommit under 

studiens gång.   

9.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen avser att diskutera resultatet i förhållande till den tidigare forskningen och 

de centrala förordningar som tidigare presenterats i uppsatsen. 

9.1.1 För elevens skull 

Resultatet visade att samtliga lärare ansåg att utvecklingssamtalets syfte är att främja elevens 

utveckling och skapa medvetenhet om dess egen studiesituation. Lärarens roll i detta blir att 

presentera elevens styrkor och svagheter och gemensamt göra en plan för elevens fortsatta 

utveckling. Vidare sågs utvecklingssamtalets funktion vara att hålla elevens studiesituation 

under kontroll. Det var tydligt att lärarna ansåg att det är utvecklingen som är i fokus vilket 

även Forslund och Johnsson Hedenborg (2005) lyfter fram i sin studie. Begreppet utveckling 

beskrivs som oreflekterat och onyanserat i skolan där lärare anses ha svårigheter att definiera 

detta. En komplexitet kring begreppet utveckling finns då människan kan utvecklas på flera 

plan. Även lärarna i denna studie använde begreppet utan att ge en djupare förklaring, frågan 

ställdes heller inte till respondenterna under intervjutillfällena. Skolans uppdrag är att förmedla 

kunskaper, detta förutsätter enligt Gy11 (Skolverket, 2011b) att en aktiv diskussion kring 

begreppen kunskap och utveckling sker. Frågan kan då ställas, om man inte reflekterat över vad 

utveckling är, hur kan då lärarna arbeta med att främja elevens utveckling i 

utvecklingssamtalet? Trots denna komplexitet är utvecklingssamtalet en viktig del inom 

skolväsendet. Ellmin och Josefsson (1995) menar att utvecklingssamtalet är ett forum väl 

lämpat för översyn av elevens studiesituation och ger möjlighet att hantera eventuella 

svårigheter, dessa problem bör så tidigt och så effektivt som möjligt behandlas. Författarna 

lyfter vidare problematiken med att många skolor idag är tvungna att avskaffa en stor del av 

olika elevvårdsresurser vilket leder till ökad konkurrens om stödet. 

 

En av lärarna var tydlig med att de positiva egenskaperna hos eleverna bör lyftas fram, att 

uppmuntra eleverna. För att samtalet ska bli utvecklande beskriver Ellmin och Josefsson (1995) 

att det är av stor vikt att de inblandade känner sig bekräftade och får kännedom om sina starkare 

egenskaper. Vidare menar Ellmin och Josefsson att syftet med utvecklingssamtal kan variera 

och är något som kan bero på huruvida ett samtal redan ägt rum och om samtliga parter mötts 

tidigare. Även lärarna i denna studie uppfattade syftet som varierande beroende på årskurs då 

utvecklingssamtalet i årskurs ett främst handlar om att fånga upp eleverna och stötta dem i deras 

anpassning till den nya vardagen medan utvecklingssamtalet i de senare årskurserna på 

gymnasiet mer syftar till att behandla och stötta eleverna i deras framtidsplaner. Buckhöj-Lago 
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(2000) har i tidigare studie bland annat intervjuat en lärare på gymnasiet med erfarenhet av 

utvecklingssamtal. Denne lärares tankar stämmer väl överens med resultatet i denna studie då 

förändring av syftet beror på årskurs, där årskurs två och tre främst behandlar elevers 

framtidsplaner. För att uppnå dessa mål behövs det från lärarens sida en extra tillsyn av att 

elevens alla kurser stämmer väl överens med målbilden och de eventuella kraven för vidare 

studier. Gymnasieläraren i Buckhöj-Lagos studie menar att relationen mellan lärare och elev, 

att skapa en trygg relation, är det som främst ska fokuseras på i årskurs ett. Resultatet i denna 

studie visade att en god relation mellan lärare och elev är av stor vikt och samtliga lärare ansåg 

att utvecklingssamtalet är en unik plattform för att denna relation ska byggas, ”man kommer 

mycket närmare varandra” som en lärare uttryckte sig. Denna relation är även viktig att skapa 

och upprätthålla med hemmet gällande elevers lärande och utveckling (Skolverket, 2011b). Att 

en god relation etableras delas även av Lindblom Larssons (2002) intervjuade lärare. I och med 

att en god relation skapas mellan lärare och elev bör också arbetet med elevens 

utvecklingsprocess underlättas något.  

 

Då gymnasievardagen skiljer sig från den vardag som utspelar sig på högstadiet är det enligt 

Buckhöj-Lago (2000) viktigt som lärare att informera eleverna om vad som krävs av dem och 

därmed även skapa en studiemotivation. Två av lärarna poängterade att då tempot skruvas upp 

i den nya skolformen är det viktigt att medvetengöra eleverna om detta. En av lärarna menade 

vidare att många av elevernas motivationsnivå är låg då den nya vardagen inte tas på allvar. Att 

motivera eleverna underlättade i slutet av gymnasietiden då verkligheten kom närmare. För att 

eleven ska komma till insikt med att framtiden ligger i dennes händer menar Ellmin och 

Josefsson (1995) att skolan måste öppna upp och våga ge det fulla ansvaret till eleven. Vidare 

menar dock författarna att för att ett större ansvar ska kunna åtas av eleverna krävs det att lärarna 

som tidigare beskrivits, är i behov av att tydliggöra för eleverna vad som behövs göras för att 

nå den enskilda elevens mål och hur detta kan göras. I och med detta bör tydliga direktiv till en 

viss del skapa möjlighet för ökad motivation hos eleverna. Ellmin och Josefsson (1995) menar 

i detta fall att läraren är i stort behov av att synliggöra varje enskild elev. Att känna sig sedd bör 

därmed generera en större känsla av trygghet i skolmiljön, en förutsättning för att motivation 

kan byggas upp.  

9.1.2 Den sociala situationen i fokus 

Lärarna i denna studie upplevde att den största delen av utvecklingssamtalet främst berör 

elevens studieresultat, de kunskapsmässiga målen. Önskan att den sociala utvecklingen bör få 

ett större utrymme var stor. En lärare som ingick i Forslund och Johnsson Hedenborg (2005) 

studie ansåg att ingen större förändring skett sedan övergången mellan kvartssamtal till 

utvecklingssamtal utan ett stort fokus fortfarande ligger kvar på de kunskapsmässiga målen. 

Lärarna i denna studie angav en önskan om att varje lärare tog ett större ansvar att föra fler 

kontinuerliga samtal där eleverna informeras om sin studiesituation i ämnet i fråga. Vidare 

önskades även en förbättring gällande föräldrarnas insikt i elevernas resultat i samtliga ämnen. 

Ett antal lärare i Erikssons (2009) studie ansåg att i förväg hemskickade utvärderingspapper 

ledde till väl förberedda föräldrar inför utvecklingssamtalet, dock visar resultatet i denna studie 

att hemskickade utvärderingspapper inte gav den effekt som det var tänkt från början. Detta 
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skulle ha medfört att mindre tid ägnas åt att föra en statuspresentation på utvecklingssamtalet 

och mer tid kan läggas på den utvecklingsprocess som samtalet är avsett för. 

 

En möjlig koppling gällande betygsfixeringen på utvecklingssamtalet från föräldrarnas sida 

skulle kunna förklaras genom egen erfarenhet av det dåvarande kvartssamtalet och den 

regelstyrning i skolan som då rådde. Ellmin och Josefsson (2005) poängterade att det är en del 

av rektorns ansvar att införa goda information- och kommunikationssystem på respektive skola 

där både lärare, elever och föräldrar ges tillgång till relevant skolinformation. Detta bör i någon 

mån förhindra att en sådan kallad statuspresentation behöver äga rum under 

utvecklingssamtalets genomförande. 

 

Då inga bedömningsprinciper om den sociala utvecklingen finns i betygssystemet, och att mäta 

en sådan utveckling enligt Forslund och Johnsson Hedenborg (2005) skulle bli alltför 

omfattande, menar författarna att detta naturligt lett till att ett större fokus ligger på det 

kunskapsmässiga området där tydligare bedömningsprinciper finns. Lärarna i denna studie 

poängterade även att ett utvecklingssamtal inte är komplett om inte båda 

utvecklingsperspektiven, den kunskapsmässiga- och sociala utvecklingen, framhävs. Lindh och 

Lindh-Munther (2009) benämner dessa två komponenter som utvecklingssamtalets 

kärnverksamhet. Forslund och Johnsson Hedenborg (2005) menar att dessa 

utvecklingsperspektiv är nära sammankopplade och att utan god social utveckling är det svårt 

för eleverna att tillämpa sig kunskaper.  

 

Dataprogrammet P.O.D.B. som omnämns i Forslund och Johansson Hedenborg studie ses som 

en strävan att även ha möjlighet att bedöma elevernas sociala utveckling, då inte i mått av betyg 

utan i form av ett förhållningssätt till om eleven följer ett ”normalmönster” i den sociala 

utvecklingen. Frågan kan då ställas, vad är ett ”normalmönster”? Är detta en allmän uppfattning 

eller görs en jämförelse eleverna emellan? Detta ges dock inte svar på i studien men bör vara 

av stor vikt för att kunna förstå, hantera och utveckla programmet. Den sociala utvecklingen i 

P.O.D.B. tar hänsyn till bland annat elevens ansvarsförmåga gällande sina egna studier, den 

hänsyn, tolerans och respekt som visas gentemot både vuxna men även kamrater men även i 

vilken mån eleven passar tider.  

 

Den sociala utvecklingen är ett begrepp med många innebörder och lärarna i denna studie har 

till störst del berört den sociala utvecklingen ur aspekterna elevens välmående, hemsituation 

och umgängeskrets. Dataprogrammet P.O.D.B. påminner dock något om de betyg som i skolan 

förr gavs gällande ordning och uppförande. En fördel med detta program kan ses vara att ett 

försök till ett gemensamt förhållningssätt för hur den sociala utvecklingen kan bedömas, har 

initierats. Dataprogrammet skapar även ett underlag för utvecklingssamtalet som möjligen 

minskar den förberedelsetid som krävs inför samtalen. Dock bildar detta ännu ett 

bedömningsmoment för lärarna och ännu ett moment för eleverna att bli bedömda i. Många 

diskussioner kring detta dataprogram kan föras, hur många elever sporras egentligen av ännu 

ett bedömningsmoment? Vilka för- och nackdelar ser de verksamma lärarna med detta 

program? Någon djupare tanke kring detta fanns dock inte möjlighet till inom ramen för denna 

studie.  
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Många lärare använde sig utav en mall som stöd för utvecklingssamtalet men upplevde sig inte 

bunden till den. Ett av de största resultaten för denna studie visar på att referensramar gällande 

upplägget i utvecklingssamtalet inte önskas utan avsaknaden därav upplevdes snarare som 

något positivt då möjlighet finns att anpassa samtalet efter elevernas behov och situation. 

Elevens behov och situation beskrevs även påverka lärarnas tidsomfattning och noggrannhet 

gällande planeringen inför det individuella utvecklingssamtalet i Erikssons (2009) studie. Dock 

efterfrågades en gemensam grundsyn på utvecklingssamtalet, en gemensam grund att utgå ifrån 

vilket Ellmin och Josefsson (2005) lyfter fram som betydelsefullt. Varje enskild skola måste 

därför ha en gemensam policy för utvecklingssamtalet utifrån skolans egna förutsättningar. 

Denna gemensamma grund genererar ett gott stöd för lärarna inför utvecklingssamtalet något 

som i sin tur skapar en trygghet. Eriksson (2009) refererar i sin studie till Hofvendahl (2004) 

som även han betonar vikten av en gemensam grund på varje skola. Hofvendal menar vidare 

att för stor fokusering på olika typer av mallar, inför och under utvecklingssamtalet, leder till 

att den öppna och levande dialogen under samtalet förloras.  

 

Det finns en risk att för snabbt fokusera på att hitta underlag eller helt enkelt modeller för att kunna 

genomföra utvecklingssamtal. Att hitta en modell för utvecklingssamtal är lika omöjligt som att hitta en 

modell för lärande. Länge, länge borde man samtala om – hur uppdraget ser ut, vad läroplanstexten säger 

om utvecklingssamtal, vad som till exempel menas med att läraren utifrån kursplanens krav allsidigt ska 

utvärdera varje elevs kunskapsutveckling samt hur vi synliggör de kraven för oss själva, för eleverna, för 

föräldrarna. (Buckhöj-Lago, 2001, s. 60). 

 

Buckhöj-Lago (2001) menar vidare att fokus bör ligga på skolans uppdrag kring 

utvecklingssamtalet. Med en klar målsättning om vad skolan tillsammans vill uppnå kan också 

möjlighet till kvalitativa samtal öka. Med ett klart syfte för utvecklingssamtalet underlättas även 

arbetet med att ta fram ett underlag.  

9.1.3 Skolledningens ansvar 

Majoriteten av lärarna i denna studie ansåg att tiden i skolan är ett område med stora brister, 

detta gäller inte bara för utvecklingssamtalet utan skolan som helhet. Lärarna menade att den 

mängd elever per mentor eller en tilldelning av mentorselever vilka läraren inte undervisar i 

något ämne, ökar arbetsbördan inför utvecklingssamtalet, något de menar i högsta grad är en 

ledningsfråga. Buckhöj-Lago (2000) ger vidare ett möjligt svar på detta. En tilldelning av 

mentorselever man inte undervisar i något ämne grundar sig på tanken att erbjuda eleverna en 

större möjlighet att våga yttra sig till en oberoende lärare, detta om eventuella svårigheter finns 

till vilka de står i något beroende förhållande, exempelvis betyg. Huruvida denna tanke finns 

hos de intervjuade lärarna (eller rektorerna) i denna studie kan inte besvaras, dock beskriver 

lärarna sin nuvarande situation som en stor arbetsbörda och menar att kvalitén på samtalet 

försämras och etableringen av relationen till eleverna försvåras. Problematiken med att få tiden 

att räcka till leder till att en prioritering hos lärarna krävs menar Buckhöj-Lago (2000). 

Variationen av prioritering hos lärarna i denna studie är stor och kan bero på flera faktorer 

såsom organisation och förutsättningar på skolan men även lärarens personliga intresse. Lärarna 

lyfte även fram att med några års erfarenhet kan utvecklingssamtalet genomföras rent 
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rutinmässigt. Buckhöj-Lago (2000) menar att lärare lätt omedveten styrs av dessa rutinmässiga 

vanor.  Detta kan till viss del bero på brist av reflektionsutrymme som finns för lärare idag. 

Buckhöj-Lago (2000) menar vidare att lärare måste få möjlighet att utvecklas både enskilt och 

i grupp. Ellmin och Josefsson (2005) fortsätter på samma spår och menar att tid till reflektion 

måste avsättas.  

 

”Skolledaren måste i utformningen av sin skolledarroll visa att han eller hon tror på samtalets 

betydelse” (Ellmin & Josefsson, 2005, s. 92). Alla nivåer i organisationen måste vidare ha en 

tilltro till utvecklingssamtalet och dess betydelse för utveckling. Det är även en del av 

skolledarens roll att bevaka kvalitén på utvecklingssamtalen och är ett arbete som borde ske 

kontinuerligt. Vidare menar dock Buckhöj-Lago (2000) att det lätt sker att man som skolledare 

slår sig till ro och förlitar sig på att utvecklingssamtalet håller en jämn kvalité, detta är dock 

något som ständigt bör ses över och är en del av skolans utveckling. ”Utvecklingssamtalen kan 

bli något av grundbulten i den enskilda skolans utveckling mot en lärande organisation, men då 

måste kunskaper som vunnits i utvecklingssamtalen organiseras, analyseras och användas för 

att höja kvaliteten (…)” (Ellmin & Josefsson, 2005, s. 84).  

 

Lika betydelsefullt som stödet lärare ger elever är det också essentiellt att läraren ges stöd i sin 

egen yrkesroll menar Ellmin och Josefsson (2005). Detta stöd är till fullo skolledningens 

uppgift, att fånga upp och verkställa lärarens behov av exempelvis fortbildning. Detta ansvar 

framhävs även i Gy11 (Skolverket, 2011b) där vikten av kompetensutveckling för att läraren 

ska kunna utföra sitt arbete på ett professionellt sätt lyfts fram. Den handledning som tre av 

lärarna i denna studie redogjorde för ses av Ellmin och Josefsson (2005) som en kontinuerlig 

fortbildning som ämnar bevara den rådande kompetensen såsom förebyggande av utbrändhet 

men också som en kompetensutveckling. Lindh och Lindh-Munther (2009) beskriver kortfattat 

hur: ”Lärarna utgör ju i sig själva samtalsredskapet. Redskap som kontinuerligt måste både 

utökas och finslipas för att passa det arbete somska [sic] utföras” (s. 68).  

 

Ellmin och Josefsson (2005) beskriver hur de flesta lärare varken fått eller krävt någon egentlig 

utbildning i samtalsteknik. Detta ser författarna som något märkligt då detta samtal är en 

yrkesmässig förpliktelse, dock har detta inte varit en prioriterad fråga inom skolan. Såsom 

Ellmin och Josefsson (2005) har även Eriksson (2009) och Lindblom-Larsson (2002) i sina 

studier nått samma resultat då lärare inte uttalat sig vara i behov av kompetensutveckling inom 

samtalsteknik. Eriksson upplevde att det från lärarens sida var en naturlig del i deras 

arbetsuppgift och lärarna i studien uppgav heller inte att utvecklingssamtalet var en alltför stor 

arbetsbörda. Samma resultat har dock inte uppvisats i denna studie då arbetsbördan upplevdes 

som stor, dock kvarstår frågan huruvida lärarna upplever ett behov av kompetensutveckling 

inom samtalsteknik. Denna fråga har för denna studie inte varit aktuell men är intressant för 

eventuellt vidare forskning. Eriksson (2009) uttalar sig förvånad över sin egen studies resultat 

då den litteratur Eriksson tidigare mött visade motsatsen. Faktorer kring hur detta resultat är 

möjligt skulle kunna ses ur ett flertal olika synvinklar. Kan en förklaring möjligtvis vara att 

läraren upplever en oro över att efterfråga kompetensutveckling då det blir ännu ett moment att 

genomföra i sin redan tidspressade vardag eller är det så att de skolor som Eriksson (2009) och 

Lindblom-Larsson (2002) behandlar i sina studier redan har en fungerande skolorganisation? 
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9.1.4 Det kontinuerliga informella samtalet 

De övergripande riktlinjer för läraren i Gy11 (Skolverket, 2011b) beskriver hur varje elev 

fortlöpande ska ges information om sina framgångar och utvecklingsbehov i studierna. Lärarna 

i denna studie anser att utvecklingssamtalet som endast sker två gånger per år inte kan ses som 

kontinuerliga samtal, därför önskas en möjlighet att kunna utföra fler utvecklingssamtal. 

Forslund och Johnsson Hedenborg (2005) menar dock att möjligheten att utföra fler 

utvecklingssamtal per år är beroende av tid och ork vilket lärarna i deras studie och i denna 

studie uppger inte finnas, därför behövs de informella samtalen som lärarna i denna studie vill 

förstärka. Detta är något som återigen kan återkopplas till den förmodade reduceringen av 

resultatredovisning i utvecklingssamtalet. Dessa informella och formella samtal i skolan är av 

stor vikt, dock bör inte något av samtalen ses som en ersättare för det andra då båda har sin 

egen relevans.  

 

Den personliga kontakten mellan lärare och elev poängterades av samtliga lärare i denna studie 

som betydelsefull. En klar skillnad blev märkbar i elevens öppenhet, gällande främst den sociala 

situationen, då han eller hon blev myndig och utvecklingssamtalet gick från ett trepartssamtal, 

lärare, elev och förälder, till ett samtal mellan endast lärare och elev. Kan detta förklaras genom 

föräldrarnas icke befintliga närvaro? Enligt Buckhöj-Lagos (2000) studie anser en av lärarna i 

gymnasieskolan att föräldrar inte bör medverka överhuvudtaget under utvecklingssamtalet på 

gymnasiet men att föräldrarnas passiva stöd och relationen till skolan fortfarande är värdefull. 

Läraren i studien anser detta främst då eleven lämnat den obligatoriska skolan och bör få 

möjlighet att träna upp den ansvarsfulla förmågan. Endast en lärare i denna studie ansåg att 

föräldrarna bör finnas med på varje utvecklingssamtal då de delar ansvaret för eleven 

tillsammans med skolan. Samtliga lärare lämnade dock beslutet i elevens händer vilket enligt 

Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) är elevens beslut vid myndig ålder. Vad skulle 

konsekvenserna bli av lärarens åsikt i Buckhöj-Lagos (2000) studie att utföra utvecklingssamtal 

redan i årskurs ett på gymnasiet utan föräldrars medverkan? Skulle det resultera i ett större 

engagemang från föräldrars sida att hålla sig uppdaterade om elevens studiesituation eller skulle 

detta leda till en ännu sämre insikt? Går den samverkan mellan skolan och hemmet gällande 

elevens utveckling som nämns i Gy11 helt förlorad? Hur denna relation skulle upprätthållas är 

för denna studie svår att besvara men en viktig fråga att beakta.  

9.1.5 Utvecklingssamtalet som helhet 

Som helhet ansågs utvecklingssamtalet av lärarna i denna studie ses som något positivt vilket 

även lärarna i Lindblom-Larsson (2002) och Eriksson (2009) studier ansåg då en kontakt till 

eleverna kan knytas på en annan nivå. Problematiken ligger inte i planeringen och utformningen 

av utvecklingssamtalet enligt lärare utan i att utvecklingssamtalet i nuläget tyvärr förlorar sitt 

syfte då det finns för många och för stora brister som bör hanteras av skolledningen, främst tid 

inför utvecklingssamtalet men även mängden elever lärare ska genomföra utvecklingssamtal 

med. Som tidigare nämnts menar Buckhöj-Lago (2001) att slå fast en modell för 

utvecklingssamtal är lika ointressant som att slå fast en modell för lärande. Vidare menar 
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Buckhöj-Lago (2000) att ”Det finns nog lika många sätt att genomföra utvecklingssamtal som 

det finns lärare i det här landet och så måste det få vara” (s. 63).  

 

Huvudansvaret för verksamheten ligger främst på rektorn där verksamhets- och arbetsplaner är 

lika viktig på pränt som att de har en verklighetsanknytning, detta menar Ellmin och Josefsson 

(2005) är en avgörande men komplex uppgift. Skolledare är enligt författarna inga 

övermänniskor som kan få samtliga parter i skola och hem att samtala, detta har alltid en 

individuell drivkraft. Dock kan skolledare skapa förutsättningar som underlättar eller försvårar 

samtal. Brister i skolledarnas egen arbetsmiljö begränsar möjligheterna att agera positiva 

förebilder. Ellmin och Josefsson (2005) lyfter tidigare forskning som konstaterar att rektorns 

roll till stor del innebär rent administrativa arbetsuppgifter vilket försummar möjligheterna att 

ägna tid åt utveckling av samarbetsformer och kontakten med medarbetarna och hemmet. För 

att bevara skolans kvalitetsmål är det nödvändigt att en dialog förs mellan politiker och 

förvaltningsledningen och även mellan politiker och skolledare. Dialogen ger skolledarna 

möjlighet att klarlägga konsekvenser av åtgärder och ge förslag på nya alternativ. Möjlighet för 

lärare och elever att framföra, bearbeta och konkretisera sina erfarenheter är därför 

ofrånkomligt. Det är först då skolan kan bli en lärandeorganisation.  

9.2 Metoddiskussion 

Denna studie har influerats av det fenomenografiska synsättet med inspiration av ett induktivt 

förhållningssätt då studiens utgångspunkt varit att åskådliggöra lärares uppfattningar. Andra 

ordningens perspektiv blir därmed det centrala och ingen bedömning av vad som ses som rätt 

eller fel kan göras (Egidius, 1986). Både Patel och Davidson (2003) och Larsson (2005) menar 

att den induktiva studien inte kan se helt förutsättningslöst vilket ses av Larsson som något 

paradoxalt. Vidare beskriver Larsson hur forskaren ska samla in förutsättningslös data men för 

att överhuvudtaget kunna ha ett välunderrättat och hållbart samtal krävs en förkunskap om 

ämnet.  Patel och Davidson (2003) menar att det är ofrånkomligt att till viss del inte utgå från 

egna föreställningar och idéer då ingen forskare börjar som ett tomt blad.  

 
I denna studie tillämpades kvalitativa intervjuer vilket gav möjlighet till följdfrågor från båda 

parters håll vid eventuella oklarheter vilket exempel en enkätstudie inte skapat möjlighet för. 

En enkätstudie hade dock medfört att fler respondenter kunnat kontaktas vilket bör ha öka den 

externa validiteten dock säkerställer detta inte att mängden accepterande av medverkan ökat.  

Den höga standardiseringsgraden i form av i förväg utformade frågor, bestämd ordning och 

kategorisering av intervjufrågorna samt det förhållningssätt till dessa under analysprocessen 

minskade möjligheterna att glida ifrån syftet vilket stärker den interna validiteten. De relativt 

öppna frågorna gav rikligt med information, något som kan ses både som en fördel och nackdel, 

mängden data att analysera blir mer omfattande men frågornas öppenhet möjliggjorde för de 

intervjuade att mer fritt reflektera och lyfta det de själv ansåg väsentligt utifrån egna 

upplevelser. Om intervjuerna genomförts via tematiskt relaterade frågor, teman som ger en 

spontan intervjuprocedur där inga förutbestämda frågor finns hade detta kunnat leda till 



30 

 

oväntade svar, något som enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan komplicera analysprocessen. 

Detta riskerar även försvåra kopplingen till studiens syfte och frågeställningar.  

 

Användandet av neutrala frågor var för denna studie något positivt, främst de avslutande 

neutrala frågorna där lärarna fick möjlighet att fritt tillägga det de ansåg relevant och som 

upplevts eventuellt inte framkommit. Många lärare valde att sammanfatta det de tidigare sagt 

vilket ledde till vidare reflektioner och eventuella tillägg som för studien var av värde.   

 

Att särskilja begreppen syfte och funktion var för de intervjuade något av en svårighet vilket i 

många fall resulterade i en upprepning av tidigare fråga. Detta hade möjligtvis kunna 

förhindrats om de intervjuade hade fått tagit del av denna studies definition av begreppen i 

samband med att frågan ställdes. Vid formulering av frågeställningarna är just ordet ”tolkas” 

avgörande enligt Patel och Davidson (2003) vilket innebär att en större noggrannhet vid 

formuleringen av frågorna borde ha skett.  Ju tydligare intervjufrågorna är, desto säkrare kan 

man vara på att något väsentligt inte förbises. En pilotstudie bör med fördel genomföras, detta 

för att pröva sitt tänkta intervjuupplägg (Patel & Davidson, 2003). Om detta gjorts hade 

möjligen den förvirring som nu uppstod av begreppen kunnat upptäckas i förväg. 

 

Fördelarna med att intervjua en lärare åt gången är att ingen anpassning till den eventuella 

gruppnormen kan ske (Bengtsson, 1998) vilket vidare skulle kunnat hämma den personliga 

åsikten, dock kan det upplevas från respondentens sida en viss utsatthet, detta gavs dock inga 

uttryck för under intervjuerna. Eventuella gruppintervjuer hade kunnat möjliggöra diskussioner 

mellan lärare vilket hade kunna väckt andra tankar än de som framkom i denna studie. 

Bengtsson (1998) menar att oavsett intervjuform kvarstår fortfarande möjligheterna att 

respondenterna inte ger sitt sanna svar utan anger det svar som den tror forskaren förväntar sig. 

Hur sanningsenliga svaren från respondenterna i denna studie var kan aldrig fastställas, dock 

upplevdes en trygghet hos lärarna i genomförandet av intervjuerna som förhoppningsvis 

dämpade de möjliga farhågor som Bengtsson beskriver. Då studiens syfte och den 

fenomenografiska ansatsen inte ämnar att jämföra lärarnas uppfattningar har inget 

förtydligande gjorts av deras olika arbetsplatser. Skillnader och likheter mellan samtliga lärares 

utsagor är därför irrelevanta för denna studie. Dock bör lyftas att studiens resultat sannolikt 

påverkats av lärarnas arbetsplatser och erfarenheter, något som både är svårt att mätas och som 

kan förändras över tid. 

 

Ljudupptagningen upplevdes inte hämma respondenterna under intervjuerna och möjligheten 

att kunna lyssna på intervjuerna upprepade gånger menar Patel och Davidson (2003) ger en 

ökad reliabilitet. Ljudupptagning var bäst lämpad för denna studie då varken intresse eller 

behov av de intervjuades kroppsliga uttryck fanns. Ingen värdering lades i hur de uttryckte sig 

vilket även var grunden till valet av bastranskribering, ingen större strävan har lagts vid 

specifika ord. Hade en större granskning skett kring specifika ord och hur dessa uttryckts hade 

chansen att personliga värderingar på ett större plan kunnat påverka resultatet och lärarnas 

personliga uppfattningar kommit något i skymundan. Möjligheten för lärarna att i denna studie 

godkänna sammanställningen av resultatet ger ökad äkthet då en bekräftelse på att en rättvis 

tolkning av deras uppfattning har skett.   
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Resultatet i denna studie varken kan eller bör ses som generell då den personliga uppfattningen 

är den som värdesätts, dock bör resultatet ändå ses som ett värdefullt sådant inom detta 

forskningsområde. Lärarnas uppfattningar i denna studie visar på deras syn utifrån den situation 

och miljö som de själva befinner sig i, deras verklighet. Studiens resultat ger därför möjlighet 

att som läsare själv analysera och reflektera över sina tankar kring utvecklingssamtalet. Vidare 

bör skolledningar ta tillvara på de bristande områden som för denna studie lyfts fram och som 

möjligen kan spegla deras egen vardag.  

9.3 Sammanfattning  

Enligt skolverkets statistik från läsåret 2013/2014 beräknas det finnas cirka 329 700 elever i 

den svenska gymnasieskolan (Skolverket, 2013). Detta innebär att det är lika många elever som 

ska ges möjligheten till ett utvecklingssamtal per termin i och med det obligatoriska införandet 

år 2000 (Buckhöj-Lago, 2000). I Lgr11 (Skolverket, 2011a), riktas uppmärksamhet till viss del 

på utvecklingssamtalets innehåll, dessa riktlinjer omnämns dock inte i Gy11 (Skolverket, 

2011b). Tidigare forskning har till större del behandlat utvecklingssamtalet i grundskolan. Detta 

har medfört att problematiseringen kring avsaknaden av riktlinjer för utvecklingssamtalet i 

läroplanen för gymnasieskolan inte behandlats i någon större utsträckning, något som genererat 

en lucka inom det pedagogiska forskningsområdet.  

 

Studiens syfte har varit att åskådliggöra ett antal lärares uppfattningar kring förberedelserna 

inför elevers individuella utvecklingssamtal i gymnasieskolan. Utifrån det formulerade syftet 

har följande forskningsfrågor legat till grund för studien: Hur uppfattar lärarna planeringen inför 

ett utvecklingssamtal ur aspekterna tid, innehåll och förhållningssätt till de centrala 

förordningarna? Vilket syfte och funktion uppfattar lärarna att utvecklingssamtalets har? Hur 

uppfattar lärarna direktiven från rektorn och kommunikationen från övriga lärare kring 

utvecklingssamtalet? 

  

Resultatet för denna studie visade på att studieplanens centrala del i utvecklingssamtalet sågs 

som en viktig grundpelare från lärarnas sida, dock upplevdes denna del något dominerande och 

i samband med detta placerades den sociala utvecklingen något i skymundan. 

Utvecklingssamtalet sågs inte som fullständigt enligt lärarnas uppfattning om endast en av de 

två komponenterna behandlades.  

 

Ett av de mest framträdande resultaten visade på att den tid som behövs för att skapa ett 

kvalitativt utvecklingssamtal upplevdes som otillräcklig. Lärarna tilldelades ofta för många 

mentorselever att hantera eller mentorselever läraren inte undervisade i något ämne, detta 

resulterade i att möjligheten att bygga upp en god relation till samtliga elever försvårades. 

Utöver antal mentorselever att genomföra utvecklingssamtal med ska läraren även skriva 

skriftliga omdömen till samtliga elever man undervisar, vilket upplevdes som orimligt. 

Bristområden som ledde till dålig kvalité av utvecklingssamtalen, tidsbristen och mängden 

elever, upplevdes från lärarnas sida huvudsakligen som en ledningsfråga. Rektorn med 

skolledningen i spetsen har som ansvar att kontinuerligt bevaka kvalitén på verksamheten där 

utvecklingssamtalet bör ses som en grundbult inom skolutvecklingen. Om inte 
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utvecklingssamtal sker under rätta förutsättningar blir då både lärare och elever lidande. 

Utvecklingssamtalet bör därmed ses som något positivt, framåtsyftande och framförallt 

utvecklande. Rektorn bör vidare visa tilltro på samtalets betydelse och agera stöttepelare för 

samtliga inom respektive skolområde. Dock varken kan eller bör rektorn och skolledningen ses 

som några övermänniskor, brister i rektorernas egen arbetsmiljö är inget som kan 

undanskymmas och förbises.  

 

Vilka prioriteringar som görs av lärarna styrs både av personligt intresse och förutsättningar på 

arbetsplatsen, vilket resulterar i att utvecklingssamtalen kan varierar i form. Resultatet för denna 

studie visade att lärarna hade en positiv syn till utvecklingssamtalet som helhet, dock upplevdes 

av lärarna en avsaknad av en gemensam grundsyn på respektive skola gällande 

utvecklingssamtalet. Ett väl genomtänkt syfte behövs för att utvecklingssamtalet ska kunna ses 

som något meningsfullt, en strävan att alla arbetar utifrån samma mål. 

 

En slutsats som kan dras av denna studie är att inga större oklarheter verkar finns kring 

upplägget av utvecklingssamtalet, utan lärarna upplever att friheten att själv utforma samtalet 

skapar möjligheter att anpassa utvecklingssamtalet efter elevernas behov och situation. En 

gemensam grundsyn att utgå ifrån och en skolledning med stort engagemang, insikt och 

förståelse för lärarnas situation kan för denna studie ses som två huvudkomponenter för att 

skapa goda förutsättningar inför utvecklingssamtalen. Detta kan vidare ses som utvecklande 

och motiverande för lärarna i deras yrkesroll.  

9.4 Fortsatt forskning 

Forskningsområdet kring det individuella utvecklingssamtalet är till viss del fortfarande 

outforskat. Många möjliga aspekter av området kan studeras och kan leda till nyvunna, givande 

resultat för framtiden. Frågor och funderingar som under denna studie dykt upp skulle kunna 

väcka intresse för vidare forskning inom samma område. Studiens resultat visade på att de stora 

brister som upplevdes av lärarna gällande utvecklingssamtalet ansågs vara en 

skolledningsfråga. Intressant vore att åskådliggöra rektorers uppfattningar kring 

utvecklingssamtalet och den arbetsfördelning som berör både den enskilde rektorn, men även 

de verksamma lärarna. Hur tänker rektorerna kring bland annat den tid som anses bör läggas på 

de förberedelser inför det individuella utvecklingssamtalet? Hur tänker rektorerna kring 

mängden tilldelade elever per mentor?  

 

Den gemensamma synen som efterfrågades av lärarna kring utvecklingssamtalets syfte för varje 

enskild skola är också ett intressant forskningsområde, då den tidigare forskningen ser detta 

som en nödvändighet för en välorganiserade skola. Vikten av att ha en fungerande verksamhets- 

och arbetsplan med tydlig anknytning till verkligheten har lyfts i denna studie och bör ses som 

en av de viktigaste grundpelarna för skolans organisation.  

 

Komptensutvecklingsfrågan i samtalsteknik som till viss del varit central i denna studies 

resultat- och diskussionsdel visade på olika uppfattningar kring behovet av 

kompetensutveckling. Hur lärarna i denna studie ställer sig till denna fråga kan inte anges, dock 
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önskades att en större insikt i detta hade tagits fasta på från början, då det visade sig att detta 

hade en stark koppling till studiens syfte. Intressant vore även att fortsätta studera vidare på 

resultatet som visades i Lindblom-Larssons och Erikssons studie kring lärarnas uttalande av att 

inte vara i behov av eventuell kompetensutveckling inom samtalsteknik. Vad baseras dessa 

upplevelser på?  

 

Sist men inte minst vore det av intresse att lyfta den diskussion kring de begrepp som ofta 

används i samband med det individuella utvecklingssamtalet, och som enligt både Buckhöj-

Lago och Forslund och Johnsson Hedenborg kan ses som något problematiskt, då begrepp oftast 

används utan vidare reflektion över dess innebörd. Hur definierar och värdesätter egentligen 

lärarna i samtliga skolformer exempelvis begreppen kunskap och utveckling? Vikten av att 

tillsammans arbeta efter en gemensam syn kan inte nog understrykas. 
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Bilaga 1 

 

Hej. 

Vi är två studenter från lärarprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet och är nu på vår 

avslutande termin och skriver därför vårt examensarbete inom det allmänna 

utbildningsområdet, pedagogik. Vi hoppas därmed att du har möjlighet att delta i vår studie. 

Uppsatsens syfte är att åskådliggöra lärares uppfattningar kring förberedelserna inför elevens 

individuella utvecklingssamtal i gymnasieskolan.  

 

Vi skulle vilja genomföra en kvalitativ intervju som beräknas ta cirka 45 minuter som främst 

kommer att behandla utvecklingssamtalets syfte och innehåll. För att underlätta den tänkta 

bastranskriberingen av intervjun kommer en inspelning att ske via ljudupptagning. Självklart 

har du som deltagare rätt att när som helst avbryta din medverkan.  

 

Ur ett forskningsetiskt perspektiv kommer deltagarna i denna studie att garanteras 

konfidentialitet. Vidare kommer du som deltagarna att få möjlighet att läsa igenom och 

godkänna den bearbetning som skett av den genomförda intervjun.  

 

Vi önskar att de deltagande har minst 5 års tidigare erfarenhet kring förberedelser och 

genomförande av utvecklingssamtal.  

 

Vi förstår att din agenda är fulltecknad men hoppas att du har möjlighet att ta emot oss någon 

gång under vecka 17 (måndag – fredag) eller 18 (måndag och tisdag). Svara gärna så snart som 

möjligt dock senast den 9:e april vecka 16.   

 

Om du har några funderingar svarar vi mer än gärna på dessa. Du når oss enklast via: 

Madelene Larsson: ml_110@hotmail.com       mobilnummer: 070-XXXXXXX 

Emilia Nilsson: emiilia_@hotmail.com            mobilnummer: 073-XXXXXXX 

 

Vänliga hälsningar  

Madelene och Emilia 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor: 

 

 Vad heter du? 

 Hur många års erfarenhet har du av utvecklingssamtal? 

 

Syfte 

 Vad är enligt din mening syftet med att ha ett utvecklingssamtal?  

 Vad är enligt din mening funktionen med att ha ett utvecklingssamtal?  

 Anser du att syftet förändras för utvecklingssamtalet beroende på vilken årskurs 

eleven går i? 

 Anser du att funktionen förändras för utvecklingssamtalet beroende på vilken årskurs 

eleven går i?  

 

Planering 

 Hur upplever du tiden till planeringen inför ett utvecklingssamtal? 

 Hur förhåller du dig till de centrala förordningarna gällande planeringen inför ett 

utvecklingssamtal?  

 Vad ska utvecklingssamtalet på gymnasiet innehålla enligt din mening?  

 Anser du att innehållet i utvecklingssamtalet förändras beroende på vilken årskurs 

eleven går i? 

 

Kommunikation 

 Upplever du att informationen du får för respektive elev från de berörda lärarna är 

tillräcklig och ges i tid?  

 Hur tycker du att rektorns direktiv kring utvecklingssamtal är?  

 I hur stor utsträckning upplever du att du har möjlighet att påverka utformningen av 

utvecklingssamtalet?  

 

Övrigt 

 Vad är din personliga upplevelse om utvecklingssamtal som helhet?  

 Finns det något du vill tillägga? 

 

 

 

 


