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Abstrakt  

Syftet med uppsatsen var att beskriva hur lärare betraktar förändringen från kvartsamtal till 
utvecklingssamtal. Studien har bestått av kvalitativa intervjuer med fem lärare på en 
högstadieskola. Vi har utifrån bakgrundsmaterialet tagit fram ett antal intervjufrågor som 
baseras på de krav som ställs på pedagogerna från styrdokumentens sida. Lärarna i studien 
upplevde att kvartsamtalet var ofta en envägskommunikation byggde till stor del på 
information från läraren till eleven och föräldrarna. Det var en utvärdering av elevens 
prestationer fram till den dagen samtalet skulle genomföras. Utvecklingssamtalet bygger 
mer på kommunikationen mellan läraren eleven och föräldrarna. Tiden, informationen och 
ett strukturerat innehåll är de tre viktigaste skillnaderna mellan kvartsamtalet och 
utvecklingssamtalet, enligt de intervjuade lärarna. Dessa tre är också faktorer för att kunna 
skapa en givande dialog mellan föräldrar, elever och lärare. 



                                                                                                                                                       

Innehållsförteckning 
1  Inledning     1 
1.2    Syfte      2 
1.3 Disposition      2  

2 Samtalets historia inom den svenska skolan  2 
2.1  1940-1950- tal, från karaktär till utveckling   2 
2.2  1960- talet, social fostran och personlighetsutveckling  3 
2.3    1970-talet, kvartsamtalets framväxt   3 
2.4  1980-talet, samtalet som kulturförmedlare   5 
2.5  1990-talet, introduktion av utvecklingssamtalet   6  

3  Det goda samtalet     7 
3.1  Samtalet som dialog     7 
3.2  Institutionella värderingssamtal    8 
3.3  Utvecklingssamtal i skolan    9 
3.4  Utvecklingssamtalets struktur och innehåll   11 
3.5  Samtalets fallgropar      12 
3.6  Skillnaden mellan kvartsamtal och utvecklingssamtal  13  

4  Metod      14 
4.1  Val av metod     14 
4.2  Val intervjupersoner     15 
4.3  Genomförande     16 
4.4  Material     16 
4.5  Analysmetod     16  

5  Utvecklingssamtal i praktiken    17 
5.1  Tidens betydelse     17 
5.2  Informationens betydelse    18 
5.3  Samtalets struktur     21 
5.4    När dialogen brister     23  

6   Avslutande diskussion    24 
6.1 Giltighet och tillförlitlighet    24 
6.2 Resultatdiskussion     25 
6.3  Fortsatt forskning     27  

7 Litteraturförteckning    28  

Bilaga 1 Intervjufrågor 
Bilaga 2 Mall för kunskaps och sociala mål 
Bilaga 3 Förberedelser inför utvecklingssamtal 
Bilaga 4 Följebrev 
Bilaga 5 Information från andra undervisande lärare 
Bilaga 6 Individuellutvecklingsplan     



                                                                                                                                                       1

 
1. Inledning  

Tilltron till samtal kan sägas genomsyra det svenska samhället idag. Samtalet används flitigt 
inom en rad olika områden i samhället men benämns lite olika. Inom sjukvården finns det 
rådgivningssamtal och terapeutiska samtal, inom arbetslivet utvecklingssamtal och 
utredningssamtal, inom kyrkan samtal för själavård och inom skolan utvecklingssamtal. 
Trots samtalets utbredning idag är det utvecklande samtalet en ganska ny förekomst. I 
skolan kom kvartsamtalet först under 1970-talet. Kvartsamtalet förändrades vid införandet 
av Lpo 94 och blev utvecklingssamtal. Ett bra samarbete i skolan bygger på en bra och 
givande kontakt mellan lärare-elev-förälder. Den stora skillnaden mellan 
utvecklingssamtalen och det tidigare kvartsamtalet är att samtalet idag inte bara blir en 
utvärdering av elevens prestation utan även en möjlighet till ett öppet samtal och utveckling 
för eleven (Evaldsson 1994). Enligt den utredning som Johansson och Orving (1993) menar 
att enskilda samtal inte omnämndes i 1969 års läroplan men aktualiserades 1970. Tanken till 
en början att samtalen skulle ersätta betygen men har sedan allt mer utvecklats till att vara 
ett verktyg för att kunna ge en mer nyanserad bild av eleven och dess prestationer.   

I 1980 års läroplan för grundskolan (Lgr 80, 1980) ses de enskilda samtalen som en 
värdefull kontaktform mellan lärare, elever och föräldrar. I samma läroplan slås det också 
fast att de ska vara två kontakt tillfällen per år men det finns inga direkta styrningar vad 
samtalen ska innehålla, formerna, kvaliteten och vad de ska leda till. När den nya 
Läroplanen för grundskolan kom 1994 (Lpo 94, 1994) förändrades kraven på samtalet inom 
skolan och det som tidigare benämnts som kvarsamtal omarbetades och kallades i den nya 
läroplanen för utvecklingssamtal.   

Richardson (2004) skriver att föräldrarna har varit viktiga i skolans verksamhet allt sedan 
införandet av den obligatoriska skolan. Föräldrarnas möjlighet till delaktighet i barnens 
studier har begränsats av samhällets inställning till skolan och till föräldrarnas besittande av 
viktig kunskap. Tidvis har föräldrarna ifrågasatt nyttan med skolans verksamhet och ville 
hellre prioritera att ha barnen hemma som arbetskraft. Tidvis har föräldrarna sett skolan som 
något självklart och givet men ändå skilt från samhället och vad man egentligen behöver 
lära sig och det som hemmen står för. Tankegångar och strävande att få igång samarbete 
mellan hemmen och skolan har successivt förändrats och ökat i omfattning. I och med 
införandet av grundskolan och läroplaner för grundskolan har man från statligt håll tryckt 
ännu mer på samarbete mellan hemmet och skolan.   

Ett av de sätt som används idag för att bidra till föräldrainflytande och delaktighet i skolans 
verksamhet är utvecklingssamtalet. Enligt grundskoleförordningen (1994:1194) ska 
utvecklingssamtalet inte bara vara en utvärdering av elevens prestationer utan ge en 
möjlighet till utveckling av elevens förmågor.          
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1.2 Syfte   

Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva hur lärare betraktar förändringen från kvartsamtal 
till utvecklingssamtal.    

1.3 Disposition   

Kapitel ett är inledning med frågeställningar, avgränsningar och dispositionen. I kapitel två 
ges en historisk tillbakablick på hur samspelet mellan lärare elev och förälder har förändrats 
sedan införandet av den obligatoriska skolan. Kapitel tre presenteras modeller för det 
givande samtalet mellan lärare elev och förälder samt vilka krav som ställs på samtalet från 
läroplanen och styrdokumentens sida. I kapitel fyra presenteras metoden, genomförandet 
och analysmetoden för den empiriska delen. Våra kvalitativa intervjuer med lärare 
presenteras i kapitel fem. Kapitel sex är avslutande diskussion. Kapitel sju är 
litteraturförteckning.    

2. Samtalets historia inom den svenska skolan  

Samtalets roll i skolans verksamhet har förändrats över tid. Samtalet har ofta ställts i 
relation till betygen när det gäller bedömning av eleven och dess prestationer. Betygsättning 
har skett under en lång tid inom det svenska skolväsendet men det är först på senare år som 
samtalet har fått en ökad betydelse som utvärderings och utvecklingsinstrument (Ellmin och 
Josefsson 1995).    

2.1 1940-1950- tal, från karaktär till utveckling  

Enligt Rickardsson (2004) var det i och med industrialiseringen och de ökade kraven på 
utbildad arbetskraft som uppkom under 30 och 40- talet som skolan kom att ersätta stor del 
av den utbildning som tidigare skett hemma. Tidigare skolades barnen in i sitt kommande 
arbete av föräldrarna men nu fick skolan ta hand om all den utbildningen. Elevernas 
kommande yrkesval var inte alls lika självklart som tidigare. I och med den obligatoriska 
folkskolans införande tog samhället formellt över ansvaret för barnens undervisning och 
uppfostran. Föräldrarnas närvaro i skolan var under denna period mycket begränsad enligt 
Richardson (2004).   

Under 1940- talet var kravet att skolan ska medverka till en balans mellan elevens anlag och 
karaktärsegenskaper. Synen på elevens utveckling var att eleven hade redan fasta 
egenskaper och dessa skulle endast kunna utvecklas till en viss förutbestämd nivå. Skolans 
uppgift var att lära eleverna vara under sina förutsättningar. I slutet av 1950 talet låg 
utbildningstyngdpunkten mer på elevens utveckling till allsidighet, vilket i sin tur skulle 
leda till harmoni och uppmuntra elevens möjlighet att bliva

 

(Evaldsson 1994). Adelswärd, 
Evaldsson och Reimers (1997) skriver att för skolans del ledde detta till att den pedagogik 
som bedrivits har skiftat från att vara inriktad på krav och plikt till att allt mer övergå till en 
inriktning på elevens behov och välbefinnande. Kunskapsförmedlingen sågs inte som ett 
huvudmål för skolan utan som ett medel för elevens personlighetsutveckling.  
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Elevens beteende i sig kom att bli ett gemensamt ansvar för skola, föräldrar och samhället i 
stort. Den omvärderade synen på människan ansågs vara en garanti för demokratins 
bevarande och för samhällets framtida utveckling. Skolan kom att bli samhällets bästa 
instrument för att på bästa sätt utveckla eleverna till att bli sådana medborgare som aldrig 
skulle falla till föga för auktoritära regimer enligt Adelswärd et al (1997).   

2.2 1960- talet, social fostran och personlighetsutveckling  

Rickardsson (2004) skriver att 1960-talet präglades av stora förändringar i skolans 
organisation. Folkskolan och realskolan omvandlades via enhetsskolan till en nioårig 
grundskola för alla. Gymnasiet och yrkesskolan sammanfördes till en integrerad 
gymnasieskola. Skolan fick ett ökat ansvar för elevens sociala fostran och utveckling. Detta 
ledde till en betoning på att hem, skola och samhälle borde ha mer kontakt med varandra. 
Det var skolan och hemmets gemensamma uppgift att bidra till en positiv utveckling för 
eleven. Skolans kontakt med hemmet under denna period ökades enligt Adelswärd et al. 
(1997). Föräldrarna blev informerade om skolans arbetsmetoder samtidigt som läraren med 
hjälp av föräldrarna skulle ges möjlighet till att få en bättre helhetsbild av eleven. Läraren 
skulle ha mottagningstid för föräldrar för att kunna skapa denna relation. Hemmen hade 
fortfarande huvudansvar för barnets fostran men den borde vara i överensstämmelse med 
skolans mål.   

Ett nytt bedömningssystem infördes gradvis i skolan under 1960-talet skriver Evaldsson 
(1994) som innebar att man lade större vikt vid informationen om elevens prestation utöver 
skolkunskapen . En allsidig bedömning av elevens personlighetsutveckling bygger på 

information som går utöver skolkunskaper. Skolan och hemmet har ett gemensamt ansvar 
för elevens personlighetsutveckling.   

2.3 1970-talet, kvartsamtalets framväxt  

Evaldsson (1994) skriver att i skolan, under 1970 och 80- talet, betonades ytterligare vikten 
av kontakt mellan hem och skola. Under 1970-talet introducerades kvartsamtalet som en 
ideal verksamhet för kontakt, utvärdering och utveckling. Under samma period fick den 
förändrade synen på bedömning och information konkreta konsekvenser i form av 
förändringar i betygssystemet. Skolöverstyrelsen (1970) presenterar i sin skrift att det 
beslutats att från 1970/71 endast ge betyg vid slutet av vårterminerna i årskurserna 8 och 9 i 
grundskolan. Dessutom slopades helt betygen i ordning och uppförande för alla årskurser. 
Vidare presenteras också för första gången den muntliga kontakten som en ersättning för de 
skriftliga betygen.   

Dessa i första hand individuella kontakter mellan skola och hem får inte endast 
bli en språklig ersättning för det som betygen tidigare uttryckte. De ska syfta till 
en bedömning av elevens personlighetsutveckling, där det kan mätas med betyg 
endast utgör en viss del. Elevens framsteg skall i första hand sättas i relation till 
hans möjligheter att utnyttja dem samt till hans tidigare prestationer. För att 
denna mer omfattande bedömning ska vara meningsfylld bör den ske i samtal 
tillsammans med eleven och läraren. Hemmens och elevens synpunkter 
möjliggör då större allsidighet och nyansering (Skolöverstyrelsen 1970 s.1) 
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Skolöverstyrelsen (1970) skriver vidare att det skulle ske en kontinuerlig kontakt mellan 
hem och skola för att kunna ge en så systematisk information som möjligt om elevens 
prestation och utveckling. Detta kom att bli grunden till kvartsamtalet. Samtalet skulle ske 
inom samma tidsram som tidigare betygsättning och liknande kontakt mellan hem och skola 
skett. Samtalen föreslogs ske två gånger per termin och kontakten skulle vara rutinmässig 
och gå via klassföreståndaren. Kontakten skulle inte vara tvingande vilket gjorde att om 
skolan trots upprepade försök inte kunde nå föräldrarna och inga speciella problem förelåg 
fick kontakten mellan hem och skola vänta. Förutom att kvartsamtalet skulle informera 
föräldrarna om elevens prestationer syftade samtalen till att skapa en utvecklingsmöjlighet 
för eleven samt att skapa en god relation mellan hem och skola. Dessa målsättningar låg 
aldrig inom ramen för de gamla betygen. Skolöverstyrelsen (1970) presenterar vidare fyra 
områden som läraren ska informera om vid kvartsamtalen.  

 

Elevens kunskaper och färdigheter i de olika ämnena. Framsteg och svårigheter samt 
tänkbara orsaker bör behandlas. 

 

Elevens arbetssätt t.ex. uthållighet, koncentrationsförmåga, arbetstakt, förmåga att 
självständig planera och genomföra arbetsuppgifter. Utveckling av elevens 
arbetsförmåga bör uppmärksammas och orsaker till detta analyseras. 

 

Elevens sociala relationer behandlas. Hit hör förmåga att arbeta i grupp, relationer 
till klasskamrater samt förmåga att ställa upp på de sociala krav som ställs. 

 

Elevens känslomässiga uttrycksformer, intressen och särskilda begåvningar. Målet 
var att stärka elevens självkänsla, öka dennes självkännedom samt öka och stimulera 
vidare utveckling av intressena.   

Dessa fyra samtalsområden går att spåra till 40- och 50-talets diskussioner om att skolan ska 
främja elevens personlighetsutveckling. En viktig skillnad mellan samtalen och de tidigare 
skriftliga betygen var att det inte enbart syftade till att bedöma eleven utan också vara ett 
konkret instrument för dennes självutveckling (Skolöverstyrelsen 1970). I och med en ökad 
betoning på vikten av samtal genomfördes ytterligare en statlig utredning och i den var en 
av slutsatserna följande.  

De [samtalen] bör bidra till att öka elevens självkännedom och föräldrarnas 
kännedom om eleven samtalen bör ske i en saklig och positiv atmosfär med 
beaktande av de utvecklingsmöjligheter som eleven har på olika områden. 
Informationen avser att bl.a. bidra till att föräldrar och elev får ett underlag för 
beslut beträffande elevens framtida studie och yrkesval. (SOU 1977:9 s.212)  

En ny detalj som poängterades i SOU 1977:9 var att eleven skulle närvara och vara delaktig 
i kvartsamtalet, vilket inte alls varit självskrivet innan. Elevens närvaro vid kvartsamtalen 
tänkte man från utredarnas sida skulle borga för att informationen skulle bli så allsidig som 
möjligt. Om eleven skulle få delta i samtalen ansågs det från utredarnas sida att det skulle 
bidra till att öka elevens självkännedom. I betänkandet finns vägledning för hur läraren ska 
kunna upprätthålla en hög delaktighet bland alla inblandade i samtalet, detta för att minska 
risken att det skulle bli en envägskommunikation från läraren. Detta är förslagen som 
utredningen (SOU 1977:9) lägger fram för att skapa ett givande samtal.   
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Samtalet bör inledas med utgångspunkt i information som upplevs som positiv av 
föräldrar och elev. 

 
Klassföreståndaren bör uppmuntra elev och föräldrar att delta i aktivt i samtalet. 

 
Informationen bör ges på ett klart och enkelt språk med utgångspunkt i ett konkret 
underlag. 

 
Särskild hänsyn bör tas till lågpresterande elever och elever med dåligt utvecklad 
självuppfattning. En allt för negativ, kritisk genomgång kan likväl som en allt för 
positiv genomgång skada eleven. 

 

Klassföreståndaren bör vara medveten om de risker för missuppfattningar och 
vantolkningar som kan ligga i samtalssituationen.  

 

Informationen bör användas i konstruktivt syfte och om man under samtalet stöter på 
problem bör orsaker till dessa diskuteras och förslag till lösningar övervägas. 

 

Samtalet bör spänna över elevens totala situation, hem, skola och fritid. Orsaker till 
misslyckanden i skolan kan finnas i hemmet eller i kamratkretsen (SOU 1977:9)   

2.4 1980-talet, samtalet som kulturförmedlare  

Enligt Marklund (1980) var det samhällets snabba omvandling som var orsaken till knappt 
tio år efter införandet av Lgr 69 började arbeta på en ny läroplan som kom att heta Lgr 80. 
Skapandet av en ny läroplan så snart motiverades med samhällets snabba förändring inom 
näringsliv, teknik, fritidsliv, medicin och kommunikationer gjorde att skolan måste 
förändras för att följa med i utvecklingen och ge eleverna god och aktuell grund att stå på. 
Det fanns också ett behov av att tydligare skriva in skolans roll som uppfostrare vilket inte 
hade varit lika tydligt skrivet tidigare. Detta berodde på att skolan under 1970-talet upplevt 
en ökad allmän stökighet i skolan med bristande motivation, skolk och brister i uppförande.  

Marklund (1980) skriver vidare att regeringen under 1980-talet lade ytterligare vikt vid 
samarbetet mellan hem och skola. En orsak till detta var den snabba samhällsförändringen 
som ledde bland annat till större skolor och större klasser. En allt större invandring gjorde 
att man från statligt håll befarade att de språkliga och kulturella skillnaderna skulle öka 
avståndet mellan hem och skola. Den likhet och enhetlighet som tidigare utgjorde 
förutsättningen för föreställningen om att det i grund och botten skulle finnas en samsyn om 
fostran och utbildning mellan hem och skola fanns inte längre kvar. Ökade kulturella och 
geografiska avstånd mellan människorna i det svenska samhället ledde till ett ökat behov av 
kontakt och gemensam helhetssyn. I Lgr 80 (1980) motiverades skolans kontakt med 
hemmen med vikten om att värna och bevara de gemensamma värdena. Detta till skillnad 
från tidigare år då samarbetet skulle borga för samhällsutveckling och pådrivande roll i 
samhället. I en tid av förändring betonades skolans roll som kulturförmedlare. En ökad 
närvaro av föräldrarna i skolan uppmuntrades också från statligt håll. Ett ökat samarbete 
med föräldrarna var viktigt för att få del av föräldrarnas kunskaper som kunde användas i 
skolans verksamhet. Föräldrarnas närvaro i skolan skulle också underlätta för skolan att 
skapa sig en helhetssyn om elevens tillvaro.  

Skolan enligt Lgr 80 (1980) var ansvarig för skapandet av kontakten mellan hem och 
skolan. Skolan var skyldig att ta kontakt med hemmen för att bestämma tid för samtal två 
gånger per år. Läraren/ skolan stod för ramarna för vad som skulle tas upp på samtalet och 
de rådande normerna för verksamheten. 
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Samtalet syftade till att utvärdera elevens prestation fram till det aktuella samtalet. Vidare 
står det i Lgr 80 (1980) att eleven om möjligt bör delta i samtalen.  Även i SOU 1980:21 
lägger man ner kraft på elevens deltagande. Vi anser att eleven bör delta i de enskilda 
samtalen. Eleven har ofta en mycket klarare bild av sin situation än både lärare och 
föräldrarna. Det bör vidare höra till de absoluta undantagen att den det talas om inte är 
närvarande. (SOU 1980:21, s.57) Förutom att eleven kunde bidra med information till 
samtalen grundade sig elevens medverkan även på ett demokratiskt perspektiv då samhället 
vilar på en föreställning om att alla ska ha möjlighet till delaktighet i de beslut som rör den 
egna personen. Att samtala var en metod av konfliktlösning som man från skolans håll 
skulle sprida då den ansågs vara en garanti för demokratins framtid (Lgr 80, 1980).   

Skolan kompletterar hemmets påverkan och fostran. Huvudansvaret vilar alltid 
på hemmet. I samarbete med hemmen har skolan ett medansvar för att barn 
utvecklas till demokratiska och ansvarstagande människor. De vuxna ska stödja 
föräldrarna i deras uppgift att fostra. Skolan å sin sida har rätt att förvänta sig att 
föräldrarna stöder dess arbete. Det har stor betydelse att även föräldrarna 
accepterar och söker främja demokratins principer och regelsystem. Därigenom 
kan barn och ungdomar få uppleva att hemmet och skolan är del av samma 
omvärld. (Lgr 80, 1980 s.17)  

2.5 1990-talet introduktion av utvecklingssamtalet  

Adelswärd et al. (1997) skriver att under början av 1990-talet påbörjades förändringen av 
kunskapsbegreppet och skolans bedömningskriterier. Skriftliga betyg sågs som det bästa 
sättet att informera föräldrarna om elevens utveckling. Kvartsamtalets uppgift under 80-
talet, att sprida enighet och samförstånd mellan skola och hem övergick till att informera 
hemmet om elevens förmågor. Bedömning av kunskap via skriftliga betyg skulle komma att 
på ett indirekt sätt stimulera elevens utveckling. Ur kvartsamtalet kom utvecklingssamtalet 
som lanserades vid mitten av 1990-talet. Det nya begreppet utvecklingssamtal skrevs in i 
den läroplanen som kom 1994. Utvecklingssamtalet bygger på att betyg och bedömning har 
ett vidare syfte än att enbart värdera eleven. Lärarens uppgift är att bedöma elevens kunskap 
och kunskapsutveckling. Målsättningen med bedömningen är att hitta utgångspunkter för 
elevens fortsatta utveckling. I Lpo 94 (1994) står det att utvecklingssamtalet ska skilja på 
elevens sociala utveckling och dess kunskapsutveckling. I den nya skolan, i och med Lpo 
94, har varje ämne tydliga mål. Utvecklingssamtalen kom att röra sig mer runt hur eleven 
förhåller sig till dessa mål. Samtalet ska leda till att deltagarna formulerar egna mål och 
formar åtaganden som sedan kan följa upp vid nästa samtal. Ingesson (1996) kommer i sitt 
arbete fram till att förändringen från kvartsamtal till utvecklingssamtalet har lett till att 
samtalet fått mer tid. Vissa lärare upplever detta som ett stort problem då de redan sedan 
tidigare upplevt att de har nog att göra.   

Buckhöj-Lago (2000) kommer fram till att i och med den nya läroplanen för grundskolan 
skrevs utvecklingssamtalet in som en obligatorisk del redan från början. Från år 2000 gäller 
detta även för gymnasieskolans läroplan. Då utvecklingssamtalet blev obligatoriskt uppkom 
många frågor om hur detta nya uppdrag från läroplanen skulle genomföras. Lärarna som 
undervisade samma klass i många ämnen hade lättare ta till sig det nya systemet då de inte 
hade så många elever att skriva omdömen till. Lärare på högstadiet upplevde i större 
utsträckning att det var näst intill en omöjlig arbetsbörda inom rådande arbetsfördelning och 
arbetssystem. 
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Att som klassföreståndare dels sammanställa, genomföra, och följa upp 30 samtal och 
samtidigt ha kravet på att skriva om 100 till 300 elevers måluppfyllelse och 
utvecklingsmöjligheter en gång per termin blev för en del en nästan övermäktig uppgift. 
Vidare skriver Buckhöj-Lago (2000) att många lärare upplevde också att de inte kunde 
överblicka elevernas olika inlärningsprocesser, vilket gjorde att det var svårt att ge bra 
utvecklingsmål. Det tidigare kvartsamtalet låg utanför elevens arbetsprocess, ofta som 
sammanfattning i slutet av en termin och kunde avslutas utan att parterna kommit överens 
om inriktning för elevens fortsatta lärande. Ett utvecklingssamtal är ett medel i 
målstyrningen och ingår därför i arbetsprocessen.   

Under större delen av 1900-talet fick barnen betyg från första till sista skolåret skriver 
skolverket (2001). Bestämmelserna om att begränsa betygsättningen i grundskolan till de 
sista åren infördes på 80-talet, då de sex första åren blev betygsfria. I och med 1994 års 
läroplan tog skolan ytterligare ett steg bort från betygssättningen och lät även årskurs sju i 
grundskolan vara betygsfri. Detta genomfördes samtidigt som utvecklingssamtalet infördes 
och gjordes till en obligatorisk del för alla elever upp till 18 år. Tanken var att det 
obligatoriska samtalet skulle komplettera betygen och ge eleven en större möjlighet till 
utveckling. (Skolverket 2001). Lpo 94 (1994) syftar till att ge varje elev ökade möjligheter 
att arbeta utifrån sina förutsättningar och förverkliga sina möjligheter enligt en långt driven 
individualisering. De individuella målen gör att jämförelsen mellan eleverna ska minska då 
betoningen av inlärningen ligger hos den enskilde individen.    

3. Det goda samtalet  

Ordet information kommer från det latinska ordet informo som betyder framställa eller 
utbilda. Informationen är ofta enkelriktad och mottagaren förväntas inte svara direkt på 
informationen utan respons ska komma på annat sätt. Kommunikation kommer från latinets 
communis som betyder gemensam och communicatio som betyder meningsutbyte. Det 
gamla kvartsamtalet byggde till stor del på information från läraren till eleven och 
föräldrarna medan det nya utvecklingssamtalet mer bygger på en kommunikation mellan 
läraren eleven och föräldrarna (Nytell 1977).   

3.1 Samtalet som dialog 

Historiskt sett har den muntliga traditionen varit ett sekundärt fenomen med den skrivna 
texten som det primära men i Kvales (1997) tolkning av Gadamer anser han att både 
samtalet och den muntliga traditionen som en förutsättning för en förståelse för den skrivna 
texten. Gadamer (1997) framhåller att absolut objektivitet vid tolkningar av texter, samtal 
eller sammanhang varken är möjligt eller önskvärt. Tolkaren närmar sig alltid det föremål 
han vill förstå, oavsett om det är ett diktverk, ett filosofiskt problem, en religion eller en 
dialog med en grundförståelse. Tolkaren befinner sig redan inom en tradition med en redan 
förutbestämd horisont som bestämmer och begränsar hans förståelse  

Gadamer (1997) säger vidare att i dialogen har vi alltid att göra med ett möte mellan två 
olika förståelsehorisonter, tolkaren och det tolkade verket . Tolkningen uppstår enligt 
Gadamer i mötet mellan dessa två horisonter.  
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Bara om uttolkarens förståelse och tradition utmanas och förändras genom konfrontation 
med en främmande horisont uppstår en egentlig förståelse. Dialogen är en modell för 
bildandet av kunskap. Kunskapen har sitt ursprung i dialogen och fastställs via dialogen. En 
äkta dialog förutsätter att parterna talar till varandra och inte förbi varandra. En annan 
förutsättning är att dialogen bygger på uppriktiga frågor och svar. Denna öppenhet och 
följsamhet kännetecknas av en vilja att höra och se, till skillnad från att själv mästra eller 
retoriskt fråga. Den äkta öppenheten omfattar alltid ett sant frågande. Enligt Gadamer är det 
i själva verket frågandet i sig som är problematiskt och inte att svara på frågan. Exempelvis, 
en retorisk fråga är ingen äkta fråga, därför att en äkta fråga har inget givet svar. När man 
deltar i en givande dialog ingår man i ett gemensamt språkligt rum. Molander (1996) anser 
också att frågorna i en dialog är mycket viktiga. Förutom att frågorna kan leda till en dialog 
som lyfter fram människors kunskaper kan frågorna även förlama människors kunskap. 
Frågor kan allt för lätt bli ifrågasättanden. Människors kunskap och framför allt deras tro på 
kunskapen är ofta en viktig del av en människas identitet. Ett ifrågasättande av kunskap kan 
döda kunskapen och fullständigt låsa vidare steg i dialogen. Molander menar dock att det 
inte kan råda ett klart förbud mot att ha kritiska frågor i en dialog. Utan kritiska frågor kan 
folk fortsätta tro att de besitter en kunskap som de inte har vilket också kan utgöra låsningar 
i dialogen.   

Molander (1996) skriver att det finns två viktiga delar av en dialog, det sagda och det 
osagda. Det är alltid viktigt att hålla dialogen öppen för en fortsättning så att även det 
osagda har utrymme att komma in och behandlas i dialogen. En dialog kan enligt Molander 
jämföras med ett oavslutat projekt som alltid kan plockas upp och byggas på, ett projekt 
som aldrig är statiskt och aldrig blir klart.   

Molander (1996) skriver att det utmärkande för dialogen är att alla typer av synpunkter ska 
kunna föras in och behandlas i denna. Huruvida något är relevant eller ej, övertygande eller 
ej, viktigt eller ej ska detta avgöras i dialogen inte innan dialogen har påbörjat. För att ett 
samtal ska kunna kallas dialog ska fakta och slutsatser inte vara förutbestämda innan 
dialogen påbörjar utan dessa ska behandlas och värdera i dialogen. Dialogen måste kunna 
röra sig mellan olika kunskapsbildningar över tid för att vara givande. Enligt Molander är 
dialogens idé att kunskapen som söks redan finns inom de deltagande personerna själv. Det 
är kunskapen och förståelsen som deltagarna redan har som ska komma fram i dialogen. 
Rätten att fråga men även rätten att inte svara måste vara ömsesidig för att skapandet av en 
bra dialog ska komma till. Att fråga, liksom att lyssna är en mänsklig aktivitet som faktiskt 
kan bedrivas med eller utan kunskap.   

3.2 Institutionella värderingssamtal  

Det finns många olika sätt och många olika former för samtal säger Adelswärd et al. (1997). 
Samtalet har blivit en vanlig form för problemlösning i dagen samhälle. Kvartsamtal och 
utvecklingssamtal är två exempel på den ökade förekomsten av institutionella samtal som 
kom i början av 1970- talet. Institutionella samtal kännetecknas av följande drag:      
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Specifik aktivitet med ett i förväg bestämt syfte. 

 
Rutinmässiga sätt att realisera syftet eller syftena med samtalet. 

 
Klara roller för de som deltar i samtalet. Roller som innehåller både rättigheter och 
skyldigheter. 

 
Ena parten, läraren (experten), har ofta sin samtalsroll som en del av sin 
yrkesutövning. 

 
Aktivitetstypen är socialt erkänd och har oftast någon slags benämning eller 
beskrivning i vardagsspråket (Adelswärd et al 1997).  

Samtal mellan lärare, elever och föräldrar uppfyller alla dessa drag samt att deltagarna möts 
på ett informellt sätt, till synes jämlikt och personligt skriver Adelswärd et al. (1997). Målet 
med samtalet är att lärare, elev och föräldrar ska lära känna varandra bättre och fördjupa 
sina relationer för att på ett optimalt sätt skapa goda förutsättningarna för ett vidare 
samarbete. Formen utvecklingssamtal skulle kunna benämnas som ett institutionaliserade 
personligt samtal. Ett samtal där ett djupt personligt perspektiv blandas med ett offentligt 
perspektiv på ett komplicerat och ibland svårgenomträngligt sätt. Utvecklingssamtalet är en 
form av förhandling, både uttryckligen och underförstått, om hur deltagarna ska värdera och 
se på varandra och de gemensamma prestationerna. Elevens agerande och egenskaper 
diskuteras, vilket innebär att såväl lärarens som föräldrarnas handlingar i förhållande till 
eleven ifrågasätts och värderas (Adelswärd et al 1997).   

3.3 Utvecklingssamtal i skolan  

Sedan mitten av 70-talet har lärare, elev och föräldrar regelbundet träffas för att samtala om 
elevens skolprestationer skriver Adelswärd et al. (1997). I och med kvartssamtalet ersattes 
av utvecklingssamtalet har samtalet tagit en ny inriktning. Utvecklingssamtal handlar i stor 
utsträckning om att förmedla fakta, ställa frågor och söka gemensamma svar (information, 
kommunikation och samarbete). Det bör handla mer om kommunikation och dialog än om 
enkelriktad information. Grundtanken med kommunikation är att deltagarna talar med 
varandra och inte förbi varandra.   

I utvecklingssamtalen behandlas elevens utveckling som helhet. Här läggs 
grunden för det lärare-elev-föräldrar gemensamma inflytande på och ansvaret 
för elevens skolgång. Här diskuteras elevens resultat, förutsättningar och 
möjligheter till utveckling som en grund för fortsatt planering. Här läggs också 
grunden för en gemensam förståelse för skolans kunskapsuppgift och från vilka 
utgångspunkter som bedömning och betygsättning sker. 
(Grundskoleförordningen 1995, kap 5, § 1)  

Adelswärd et al. (1997) skriver att detta nya uppdrag har skapat ett nytt intresse för 
samtalsmetodik och för lärarens roll i samtalet. Lärarförbundet och Riksförbundet Hem och 
Skola har dessutom uppmärksammat att utvecklingssamtalet innebär att det nu finns nya 
förutsättningar för föräldrainflytande i skolan. Skillnaden mellan kvartsamtal och 
utvecklingssamtal är att utvecklingssamtalet ska vara mer framåtriktad än kvartsamtalet var 
som ofta fungerade som en utvärdering på vad eleven presterat fram till dagen för 
kvartsamtalet. I utvecklingssamtalet ska fokus inte ligga på orsaker till elevens beteende 
utan man vill ta fasta på åtgärder för att kunna skapa en så positiv utveckling som möjligt.   
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Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om 
elevens skolgång. Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens 
vårdnadshavare samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala 
utveckling bäst kan stödjas (utvecklingssamtal). Informationen bör grunda sig 
på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och i 
kursplanerna samt tydliggöra vilka insatser som behövs för att eleven skall nå 
målen.(Grundskoleförordningen 1994:1194 kap 7 § 2)  

Skolverket (2001) skriver att utvecklingssamtalet utgår från skolans ansvar för elevens 
utveckling. Samtalet ska ge tydliga besked om elevens studieresultat i förhållande till 
skolans mål och krav, inte i förhållande till de övriga elevernas resultat. Utvecklingssamtalet 
ska vara en del av inlärningsprocessen. Det är skolans viktigaste uppgift att inspirera och 
engagera varje elev i hans eller hennes skolgång och utveckling. I Lpo 94 (1994) har det 
förtydligats att lärare ska vid betygsättning utnyttja all tillgänglig information om elevens 
kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av dess 
kunskaper.   

Skolan skall sträva efter att varje elev: 

 

utvecklar ett större ansvar för sina studier  

 

utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egna och 
andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och 
förutsättningarna (Lpo 94, 1994, s.18).   

I Lpo 94 har målen definierats lite mer tydligt och man säger bland annat 
att läraren skall: 

 

genom utvecklingssamtal främja elevens kunskapsmässiga och sociala 
utveckling 

 

utifrån kursplanens krav allsidigt utvärdera varje elevs 
kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och 
hemmen samt informera rektorn. 

 

Med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever 
och hemmet om studieresultat och utvecklingsbehov (Lpo 94, 1994 s.18).  

Lpo 94 (1994) bygger på synen att eleverna vill utvecklas, skaffa sig kunskaper att förstå 
och färdigheter att agera med. Utifrån den viljan ska sedan lärarens motivationsarbete att 
inspirera och engagera rikta in sig på den enskilde individen. Varje elev måste få bli socialt 
synlig i skolan, känna sig viktig och få den utbildning som passar den nivån eleven befinner 
sig på. Det är motivationen som knyter samman människor med målen. Det övergripande 
syftet med utvecklingssamtalen är att de ska bidra till elevens utveckling den 
kunskapsmässiga och den sociala. Utifrån detta måste läraren sedan bestämma målet för 
varje enskilt utvecklingssamtal och formulera detta. Det viktigaste målet för samtalet är 
elevens utveckling.  

Utvecklingssamtalet har stora möjligheter, men samtalen kan fungera både bra och dåligt. 
Adelswärd (1994) konstaterar att samtal kan öppna för tankar och känslor, ståndpunkter kan 
formuleras, slipas och göras tydliga och kontakt och tillit skapas. Samtal kan bli till stor 
nytta och glädje för skolans och hemmens samarbete kring eleven. Men samtalet kan gå fel, 
förstärka fördomar och det kan uppstå missförstånd. Problem uppstår ofta om de olika 
parterna har olika inställningar och olika förhoppningar om vad samtalet ska ge.  
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Trots de riktlinjer som finns runt vad ett utvecklingssamtal ska innehålla är det en uppgift 
för varje enskild skola att utveckla den modell för utvecklingssamtal som passar för dem 
skriver Hägg och Kuoppa (1997). Tiden är ofta begränsad. Det finns ingen angiven tid för 
hur länge ett utvecklingssamtal ska pågå utan det styrs av respektive skola och lärare. 
Tidsbegränsningen gör att det är extra viktigt att skolan och lärarna informerar föräldrar och 
elev om vad samtalet syftar till, vilka de kortsiktiga och långsiktiga målen är, vilka teman 
som ska tas upp samt hur samtalen kommer att utformas. Detta för att underlätta för de 
inblandade att kunna förbereda sig på ett bra sätt innan mötet. Det är viktigt att ta tillvara på 
tiden och inte slösa utvecklingstid på att informera om sådant som man kan informera om 
på annat sätt.   

3.4 Utvecklingssamtalets struktur och innehåll  

Adelswärd et al. (1997) har under sin studie arbetat fram en modell för att lättare skapa ett 
bra resultat vid ett utvecklingssamtal. Samtalet bör innehålla en viss struktur för att 
underlätta för ledarna och deltagarna. Utvecklingssamtalet är schemalagt och en del av 
lärarens yrke och är därför naturligt att läraren ska leda samtalet. Det typiska 
utvecklingssamtalet innehåller fem faser:   

 

Inledning, en introduktion för att hälsa välkommen och återge syftet med samtalet. 
Det är under denna del som deltagarna känner av varandra och skapar en 
förutsättning för en avslappnad inramning av resten av samtalet. Ett bra mötesklimat 
skapas genom att läraren visar intresse för både människorna och frågorna, 
människorna först och frågorna sedan. För att vinna elevens engagemang krävs att 
den enskilde eleven sätts i fokus elevens upplevelser, kunskaper och önskningar. 
Varje elev är en individ med behov och önskningar. Det handlar om att vara lyhörd 
för elevens utvecklingsbehov och dennes strävan efter kompetens (Adelswärd et al 
1997).  

 

Allmän orientering, en introduktion om vilka frågor som kommer att avhandlas 
samt en allmän genomgång om lite allmänna frågor om till exempel hur eleven trivs 
i skolan, rent generellt. Kärnfrågorna beskrivs översiktligt utifrån lärarens syfte med 
samtalet. Om samtalet ska ta upp svårigheter och problem är det viktigt att lärarens 
roll är stödjande. Annars är det viktigt att betona ömsesidigheten och det 
gemensamma ansvaret i att föra samtalet framåt (Adelswärd et al 1997).  

 

Information, läraren orienterar föräldrarna om elevens kunskaper och färdigheter i 
olika ämnen. I denna del är det i stort sett bara läraren som ger enkelriktad 
information till föräldrar och elev. Syftet med ett bra utvecklingssamtal är att få ut 
informationen till föräldrarna om elevens situation och visa på om hjälp behövs på 
något område. Det är viktigt att formulera sina frågor på ett sådant sätt att det inte 
upplevs som en ren utfrågning. Det överordnade ämnet för alla samtal mellan lärare, 
elev och förälder är den enskilde eleven. Det finns vissa mallar för vilka ämnen som 
ska avhandlas inom ramen för utvecklingssamtalet.   



                                                                                                                                                       12

 
Alla ämnen utgår från att eleven är i centrum och andra delar som ska avhandlas är 
elevens kunskaper och färdigheter, förmåga att nyttja olika arbetssätt, sociala 
relationer med övriga i klassen och med lärarna, relationer i hemmet, övriga frågor 
som rör skolsituationen. Allt för att skapa sig en så omfattande och uttömmande bild 
som möjligt av elevens situation (Adelswärd et al 1997).   

 
Konsolidering, det är under denna del av samtalet som deltagarna bekräftar att de är 
eniga om såväl som värderingen av eleven samt eventuella åtgärder och åtaganden. 
Det är en nödvändig del men inte alltid så framträdande del av samtalet. Är man inte 
eniga under denna punkt är det mycket som kan gå fel och man har inte nått 
varandra på det sätt som var tänkt. Ämnen för konsolideringen är framför allt med 
betoning på elevens känslor, sociala relationer och skolsituationen i allmänhet. 
Målen som gemensamt arbetas fram ska vara tydliga och utvecklande, konkreta, 
kortfattade, realistiska och korttidssatta. För att man ska kunna se om några framsteg 
gjorts så måste målen vara mät och utvärderingsbara. Att ställa för stora krav är inte 
utvecklande, lika lite som att inte ställa några krav alls. Här kan läraren behöva ge 
både eleven och föräldrarna ett stöd. Under den här delen av samtalet skapas de 
handlingsplaner som fastställer vad man ska göra till nästa samtal. Om 
informationsdelen av samtalet är mer monologbetonat är det denna del av samtalet 
som ska präglas av dialog. Alla parter ska komma till tals för att detta ska bli en bra 
del av samtalet (Adelswärd et al 1997) .  

 

Avslutning, kan vara en kort avslutning där man enas om ny tid eller att man bara 
konstaterar att man träffas igen nästa termin. Det är viktigt att eleven och föräldrarna 
går hem med en positiv bild av samtalet och läraren bör därför avrunda samtalet med 
något positivt (Adelswärd et al 1997) .   

Läraren måste förbereda samtalets innehåll utifrån vad som ur skolans och lärarens 
perspektiv är viktigt att betona, fokusera och belysa i varje enskilt samtal. Det är viktigt att 
själva innehållet i samtalet kan öppna för en dialog, där alla blir aktiva som både givare och 
mottagare av information och där alla måste kunna påverka samtalet. Det är motivationen 
som knyter samman människorna med målen. Utvecklingssamtalet måste ses ur olika 
aspekter och omprövas utifrån nya infallsvinklar. Det är viktigt att det som behandlas i ett 
utvecklingssamtal blir handlingsinriktat, dvs. att det kan kopplas till elevens utveckling och 
få en naturlig fortsättning i denna (Adelswärd et al 1997).   

3.5 Samtalets fallgropar   

Ellmin, Josefsson (1995) skriver att kommunikationen i samtalet kan vara dålig av flera 
skäl. Budskapen kan vara dubbla, läraren kan säga en sak men mena och markera något 
annat. Detta kan upplevas som förvirrande för både elev som förälder. Som lärare eller 
ansvarig för utvecklingssamtalet kan det leda till förvirring om det budskapet inte gått fram 
på grund av missförstånd och feltolkade signaler. Andra faktorer som kan påverka 
innehållet i kommunikationen kan vara att informationen kan sakna tillförlitlighet, vara 
dåligt utformat och opedagogiskt presenterat. Mottagaren av information kan vara dåligt 
förberedd, ha bristande engagemang eller tänka på andra problem. 
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Det är därför viktigt att läraren ger föräldrar och eleven goda möjligheter att förbereda sig 
på det samtal som ska genomföras genom att låta dem ta del av upplägget på samtalet i god 
tid innan det ska genomföras.   

Vidare listar Ellmin, Josefsson (1995) ett antal av de fallgropar som kan uppkomma innan 
och under samtalssituationen. Dessa fallgropar kan göra att samtalet inte blir så givande som 
var tanken.   

 

Låsningar av olika slag. Det kan vara personliga låsningar mellan eleven, lärare och 
föräldrar. Dålig utvecklad kommunikation mellan parterna sedan tidigare. Att någon 
av parterna sedan tidigare har dåliga erfarenheter av samtal som gör att deltagarna 
har en negativ inställning till samtalet redan från början. 

 

Otrygghet i den yttre eller inre miljön. Otrygghet i den inre miljön kan vara att några 
av deltagarna inte är förberedde eller medvetna om vad som ska hända. Otrygghet i 
den yttre miljön kan vara att samtalet bedrivs i en mindre trevlig miljö, yttre 
stressmoment där det står fler föräldrar på kö och väntar på att få genomföra sina 
samtal.  

 

Olika förväntningar på samtalet kan leda till att en av parterna kan lämna samtalet 
och vara mycket missnöjd för att man inte fått ut det man trodde att man skulle få. 
Bristfällig information innan samtalets början kan leda till att deltagarna har olika 
förväntningar.   

I SOU (1980:21) lyfter utredarna fram en ytterligare en typ av låsning som kan inträda i 
samtalssituationen. Denna låsning är förutfattade meningar så att en av parterna går in 
samtalet med inställningen att det inte kommer att ge något. Enligt SOU (1980:21) har det 
visats ett samband mellan attityder till barnens skolgång och hur föräldrarna själva upplevde 
sin skolgång. De föräldrar som själva trivts dåligt när de gick i skolan deltog inte lika ofta 
som andra i de olika kontakterna. De upplevde oftare det egna deltagande och det som 
skolan representerade som negativt.    

3.6 Skillnaden mellan kvartsamtal och utvecklingssamtal  

Skolöverstyrelsen (1970) skriver att målet med kvartsamtalen var att läraren skulle 
informera föräldrarna om följande delar. Elevens kunskaper och färdigheter i de olika 
ämnena. Elevens arbetssätt t.ex. uthållighet, koncentrationsförmåga, arbetstakt, förmåga att 
självständig planera och genomföra arbetsuppgifter. Elevens sociala relationer samt elevens 
känslomässiga uttrycksformer, intressen och särskilda begåvningar ska behandlas.   

Skolöverstyrelsen motiverade införandet av kvartsamtal med att det var viktigt att få 
föräldrarna mer delaktiga i sina barns skolgång. I SOU (1977:9) lyfter man också fram 
vikten av att hålla samtal och att eleven skulle närvara vid dessa, detta för att öka elevens 
självkännedom samt ge föräldrarna en mer detaljera kännedom om elevens hela situation i 
skolan.    
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Kvartsamtalet saknade given struktur och det framgick aldrig vad elevens prestationer 
skulle jämföras med. Lärarna kunde godtyckligt utvärdera elevernas resultat ofta då i 
förhållande till klasskamraternas prestationer. I och med Lpo 94 infördes utvecklingssamtal 
i grundskolan. Samtalen är styrda i tid på samma sätt som kvartsamtalen, att samtal ska 
hållas två gånger per läsår och att det är skolan som är ansvarig att kalla elev och förälder 
till samtal. Utvecklingssamtalet bygger på att elevens prestationer jämförs med de kursmål 
som finns och sedan arbetar alla tre parter fram en lösning på hur de gemensamt ska nå 
målen och hur elevens utveckling både kunskapsmässigt och socialt ska stödjas 
(Grundskoleförordningen 1994:1194 kap 7 § 2).  

Utvecklingssamtalet bygger på samma grund som kvartsamtalet men där en utveckling av 
innehållet har skett och en tyngdpunkt på framåtriktande åtgärder. Skolverket (2001) skriver 
att utvecklingssamtalet utgår från skolans ansvar för elevens utveckling. Samtalet ska ge 
tydliga besked om elevens studieresultat i förhållande till skolans mål och krav, inte i 
förhållande till de övriga elevernas resultat. Utvecklingssamtalet är en del av 
inlärningsprocessen. Medan som skolöverstyrelsen (1970) skriver att kvarsamtalet mer var 
tänkt att informera om elevens situation.  

I och med en ny lydelse i grundskoleförordningen som träder i kraft 2006-01-01 har 
ytterligare vikt lagts vid utvecklingssamtalet.  

Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om 
elevens skolgång. Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens 
vårdnadshavare samtal om hur elevens kunskapsutveckling bäst kan stödjas 
(utvecklingssamtal). Vid utvecklingssamtalet skall läraren i en framåtsyftande 
individuell utvecklingsplan skriftligt sammanfatta vilka insatser som behövs för 
att eleven skall nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom 
ramen för läroplanen och kursplanerna. Utvecklingsplanerna kan även innehålla 
överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Informationen vid 
utvecklingssamtalet bör grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i 
relation till målen i läroplanen. (Grundskoleförordningen 1994:1194 kap 7 § 2)  

Den nya lydelsen innebär att alla elever har rätt till att få en individuell utvecklingsplan. 
Denna plan ska vara direkt relaterad till kursmålen och bygga på att skapa bästa 
förutsättningarna för att eleven ska kunna uppnå dessa. Planen ska skrivas av elev, förälder 
och lärare gemensamt och sammanfatta de insatser som gemensamt måste göras för att 
målen ska uppnås. Tidigare skrevs en åtgärdsplan för de elever som inte uppnådde målen 
men nu ska planerna skrivas för alla elever.   

4. Metod  

Valet av metod enligt Kvale (1997) beror på vad studien ska syfta till. Syftar studien till att 
till exempel kunna ange kvantitet eller frekvenser av ett beteende är en kvantitativ studie 
lämplig att genomföra. Är syftet däremot att försöka förstå människors sätt att resonera och 
reagera eller att särskilja varierande handlingsmönster är en kvalitativ studie lämplig.     
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4.1 Val av metod  

Den kvalitativa intervjun är enligt Trost (1997) en känslig men kraftfull metod att fånga 
erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonens tillvaro. Genom den kvalitativa 
intervjun kan man förmedla sin situation och sina åsikter ur ett personligt perspektiv. Av 
den anledningen har vi valt kvalitativa intervjuer som metod.   

Kvale (1997) menar att den forskningsintervjun är ett samtal om mänskliga situationer där 
det muntliga samtalet omvandlas till en text som ska tolkas. Hermeneutiken är dubbelt 
relevant för tolkandet av forskningsintervjun. Först genom att kasta ljus över den dialog 
som skapar de intervjutexter som ska tolkas och sedan genom att klarlägga den process där 
intervjutexterna tolkas, vilket återigen kan uppfattas som en dialog eller ett samtal med 
texten. (Kvale 1997, s.49). Kvale (1997) säger vidare att forskningsintervjun omfattar inte 
bara den färdiga texten utan även skapandet av texten. Intervjutexten är inte en given litterär 
text utan framträder samtidigt som den tolkas. Den stora skillnaden på litterära texter och 
intervjutexter enligt Kvale är att intervjutexterna inte kan lyftas ut ur sitt sammanhang som 
litterära texter kan göra utan intervjutexter är direkt knutna till sitt sammanhang och till den 
situation som de skapades i. Intervjutexterna är skapade och sprungna ur en situation som 
uppstått mellan två personer där samtalet har utvecklats mer eller mindre spontant.  

Enligt Kvale (1997) är det viktigt att den person som man ska intervjua ska få en bakgrund 
till intervjun och orientering efter intervjun. Vid tillfrågandet om de var intresserade av att 
delta i vår studie har vi genomfört en presentation av arbetet samt vad intervjuerna ska leda 
till. Vi har introducerat de utvalda pedagogerna i ämnet och syftet med uppsatsen var att 
studera hur de betraktar förändringen från kvartsamtal till utvecklingssamtal. Vi har utifrån 
bakgrundsmaterialet tagit fram ett antal intervjufrågor som baseras på de krav som ställs på 
pedagogerna från styrdokumentens sida. Intervjufrågorna presenteras i bilaga 1.    

4.2 Val av intervjupersoner  

Vår empiriska studie har bestått av kvalitativa intervjuer med fem lärare på en 
högstadieskola, med syfte att fånga hur dessa lärare betraktar förändringen från kvartsamtal 
till utvecklingssamtal. Trost (1997) säger att det inte finns fastställt hur många personer 
som man ska intervjua för att få in nog med material utan det är olika beroende på vilken 
undersöknings som ska genomföras. Det är bättre att använda sig av ett mindre antal 
intervjuer eftersom att allt för många genomförda intervjuer kan ge ett allt för stort material 
att behandla. Ett fåtal väl genomförda intervjuer är bättre än ett stort antal mindre väl 
genomförda intervjuer. Enligt Kvale (1997) väljs intervjupersoner för kvalitativa intervjuer 
ytterst sällan ut slumpmässigt utan man är intresserad av dem som intervjuperson av en 
anledning. Det kan vara för att de är typiska eller otypiska gentemot sin omgivning. 
Resultaten av detta självvalda urval kan inte statistiskt generaliseras till populationen i sin 
helhet. Valet av våra intervjupersoner baserades på att det skulle ha verkat i skolan mer än 
10 år och således arbetat under både Lgr 80 och Lpo 94. Avgränsningen i vårat fall var att 
det bara fanns fem lärare på den aktuella skolan som jobbat nog läge för att ha genomfört 
både kvartsamtal och utvecklingssamtal samt var intresserade att delta i våra intervjuer.    
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4.3 Genomförande  

Vi har använt oss av en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med avsatt tid till en 
timme per pedagog. Intervjuerna valde vi att genomföra i grupprum i anslutning till 
lärarnas arbetsplats för att de inte skulle behöva lägga ner restid för att ta sig till oss. För att 
kunna delta på ett bra sätt i intervjun valde vi att spela in intervjun på band och 
sammanställa det skriftligt i efterhand.  

Samtalet börjades med att gå igenom syftet med intervjun, detta för att åter igen göra 
intervjupersonerna medvetna om vad intervjun syftar till. Kvale (1997) säger att 
intervjuaren inte objektivt kan samla in intervjupersonernas uttalanden utan svaren skapas i 
mötet mellan intervjuaren och intervjupersonerna. Det är viktigt att vara medveten om att 
intervjun är ett resultat av ett socialt samspel och att slutproduktionen är en social 
konstruktion. Vi startade intervjun med en uppsättning frågor (bilaga 1). Varefter frågorna 
ställdes så såg vi som intervjuare nya öppningar varpå det blev följdfrågor på 
pedagogernas svar. På den utvalda skolan arbetar de efter en modell där de innan 
utvecklingssamtalet skickar ut information till elev och föräldrar. Informationen fylls i av 
lärarna och lagras digitalt. Alla lärare på denna skola använder sig av samma blanketter 
inför, under och efter genomförandet av utvecklingssamtalet (bilaga 2-6).   

4.4 Material  

Materialet under intervjun var intervjufrågor, bandspelare, papper och penna.   

4.5 Analysmetod  

Kvale (1997) presenterar att det finns fem olika analysmetoder att välja mellan vid analys 
av kvalitativa intervjuer. Koncentrering, meningskoncentrering innebär att 
intervjupersonens uttalanden koncentreras till kortare meningar och sammanfattas. 
Kategorisering, meningskategorisering innebär att uttalanden sammanfattas och reduceras 
till enkla kategorier där man till exempel kan använda sig av + eller 

 

för att ange 
förekomsten eller inte förekomsten av vissa fenomen i texten. Narrativ strukturering, eller 
meningsstrukturering genom berättelser innebär att intervjuanalysen betraktas som en form 
av berättelse som kan ses som en mer förtätad och sammanhängande historia än de som 
intervjupersonen berättat. Meningstolkningen, innebär att tolkningen går djupare in i texten 
än bara det som sägs. Exempel på meningstolkningar kan vara en psykoanalytisk tolkning 
av en patients drömmar. Ad hoc metoden som nämnts ovan en analysmetod som blandar 
alla de andra metoderna. Använder man sig av ad hoc metoden kan man först läsa igenom 
materialet och skaffa sig ett allmänt intryck, gå tillbaka och göra vissa kvantifieringar, 
kanske utarbeta metaforer för att skapa sammanhang, göra djupare tolkningar av vissa 
delar av intervjuerna eller visa sina svar med flödesdiagram. Forskarna kan välja att 
använd en eller flera av de ovanstående metoderna.  

Vi har valt att använda oss av Ad hoc metoden som analys metod. Kvale skriver att den 
vanligaste formen av intervjuanalys är förmodligen en användning Ad hoc av olika 
angreppssätt och tekniker för skapande av mening (Kvale 1997 s 184).  
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Vi har valt att föst sammanställa alla intervjuer från de bandade upptagningarna. Sedan 
sammanställt informationen under rubriker som sammanfattar de viktigaste slutsatserna 
som kommit fram ur arbetet. Rubrikerna matchar mot syftet med uppsatsen och de 
frågeställningar som lärarna har svarat på. Sammanställningen syftade till att få ett allmänt 
intryck av svaren, kunna se mönster, skillnader och likheter i tillvägagångssättet hos de 
olika lärarna. Vi har sedan valt att göra meningskoncentreringar där vi sammanställt 
huvuddragen i lärarnas svar. Dessa har sedan presenterats i sammanställningar som belyses 
med citat som vi plockat fram. Dessa sammanställningar belyses med citat från de olika 
lärarna. Svaren är sedan presenterade under rubriker som speglar huvuddragen i lärarnas 
svar. För att behålla anonymiteten presenteras lärarna i arbetet som lärare A, lärare B och 
så vidare. Vi har inte heller presenterat ålder eller kön på de deltagande lärarna.    

5. Utvecklingssamtal i praktiken  

5.1 Tidens betydelse  

Det finns ingen styrning i läroplanen hur länge samtalen ska pågå men lärarna säger att de 
håller på mellan 30 till 60 minuter per samtal. Längden på samtalet varierar allt efter om det 
är en elev med svårigheter i skolan, om dialogen fungerar och om det är många sociala 
frågor som måste behandlas. De upplever att de idag lägger ner mer tid på 
utvecklingssamtalen än vad de gjorde på kvartsamtalen. Trots att de säger att 
utvecklingssamtalen tar mer tid i förberedelser, mer tid i genomförande och mer tid för 
uppföljning säger fyra av fem att de är mycket positivt inställda till utvecklingssamtalet. En 
av lärarna upplever att det tar för mycket tid och när samtal ska genomföras med elever som 
läraren inte undervisar är det svårt att göra det så kvalitativ som tanken är. 
Utvecklingssamtalet utökade längd och innehåll ses av alla lärare som något positivt där det 
faktiskt ges tid ta upp och behandla problem som finns utan att vara stressad av att man har 
kort om tid och att nästa par föräldrar står och trampar och vill in. Lärarna uppger att de 
lägger mellan 45-60 min per samtal. Att ta mer tid på sig att gå igenom både positiva och 
negativa saker borde vara mer givande för både eleven, föräldrarna och lärarna.   

Lärare E: Samtalen tar nu längre tid än under kvartsamtalens tid. Ibland känns 
det lite stressigt i ett redan tidspressat schema. Jag upplever dock att det för 
samtalets det är väldigt positivt att det får ta mer tid. Det är skönt att ha tid på 
sig att gå igenom allt man vill. Med vissa elever tar det bara 30 minuter och 
med andra håller man på 60 minuter. Efter att kort ha gått igenom elevens 
aktuella skolsituation pratar vi i kring de formulär de fyllt i och om de har några 
frågor på de omdömen som de har fått hemskickade.  

Lärare D: Samtalen pågår i 45-60 minuter, lite olika beroende på om det är 
något speciellt jobbigt som ska behandlas. Jag upplever att det är betydligt mer 
givande både för mig och för eleven och föräldrarna att ha lite längre samtal. 
Kvartsamtalen var precis som namnet antydd ungefär en kvart. Jag kunde 
avverka stora delar av en klass under en kväll. Nu tar varje samtal betydligt mer 
tid i förberedelser och genomförande. Det är dock mer givande nu när man 
faktiskt har tid att ta upp problem på ett bra sätt utan att det känns stressigt.   
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Ingen av de tillfrågade lärarna upplever att de har fått någon speciell utbildning vid 
växlingen mellan kvartsamtal och utvecklingssamtal. Flera av de tillfrågade upplever dock 
att de har lyckats att anpassa samtalet efter de nya kraven. Det är snarare 
individanpassningen av undervisningen som ställer till vissa problem. Tidsbrist är något 
som gör det svårt för lärarna att hinna med att individanpassa undervisningen på det sätt 
som skulle vara önskvärt. Lärarna är väl medvetna om vilka krav som ställs på dem inom 
ramen för utvecklingssamtalet och de upplever att de har lyckats göra de strukturella 
förändringar som krävs för att nå upp till de nya kraven. Alla utvecklingssamtal på skolan 
där de tillfrågade lärarna jobbar genomförs ungefär under samma tidsperiod under året. De 
intervjuade lärarna säger att skolan har styrt ungefär i tid när samtalen ska hållas. Detta för 
att alla lärare ska hinna komma in med sina omdömen i tid. Höstens samtal genomförs i 
oktober och vårens samtal i april. Utvecklingssamtalet i april, med årskurs nio, upplevdes 
ibland som ganska meningslöst.  

Lärare D: Jag upplever att det är lite sent att ha utvecklingssamtal med årskurs 
nio i april. De har inte så stor chans att förbättra och utveckla så mycket innan 
de slutar skolan. Det är dessutom så mycket andra aktiviteter då så det är inte så 
mycket skolarbete kvar. Dessa samtal blir mer som en slutsummering av 
högstadietiden. Dessa samtal känns då ganska meningslösa och jag har lite svårt 
att hitta rätt motivation att genomföra dessa på ett bra sätt. Det känns inte så 
givande att jag lägger ner massor av tid på att ge förslag till förändringar och 
förbättringar eleven ändå bara är inställd på att sluta skolan och inte alls på att 
lyssna eller vara öppen för en dialog.   

Sammanfattning: Alla lärare har på något sätt lyft fram att tiden är viktig för den givande 
dialogen i samtalet. Att längre tid läggs på själva samtalet gör att det helt plötsligt går att få 
till stånd en dialog som tidigare inte var möjlig på grund av att tiden inte räckte till för att 
skapa den relation som behövdes för att det skulle bli bra. Att under utvecklingssamtalet 
kunna använda en hel timme om det behövs är en stor förändring som leder till att varken 
lärare, elev eller föräldrar behöver känna press för att det står några ute i korridoren och 
väntar på sin tur. Tidsbristen, rent generellt, är också ett hinder i förmågan att 
individanpassa utbildningen och ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att uppnå 
kursmålen. Även tid på året som samtalet genomför påverkar om det blir en givande dialog 
eller inte. Individanpassningen av både samtalet och utbildningen i stort är en sak som 
skiljer kvartsamtalet från utvecklingssamtalet.    

5.2 Informationens betydelse  

De intervjuade lärarna är eniga om att kvartsamtalen, som de genomförde dem, var en ren 
utvärdering av elevens prestationer fram till den dagen samtalet skulle genomföras. Det 
rörde sig sällan om någon dialog överhuvudtaget utan det var ren enkelriktad 
kommunikation. Under kvartsamtalet skickades det inte ut så mycket information till 
föräldrar och elev innan genomförande utan det var bara en kallelse till själva samtalet. Alla 
lärare är mycket nöjda med att skolan de jobbar på har som policy att skicka ut mycket 
information till föräldrarna och eleven innan samtalet då det borgar för en bättre 
kommunikation när samtalet väl ska genomföras. Skolan har även sammanstället ett 
dokument som stöd för lärarna för att underlätta förberedelserna inför samtalet.  
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Det finns inga krav från Lpo 94 eller från några andra dokument att lärarna är skyldiga att 
skicka hem information innan samtalet i den omfattning som man gör på denna skola. Den 
information som läraren är skyldig att tillhandahålla är på önskemål från föräldrarna få 
skriftlig information om elevens skolgång som komplement till utvecklingssamtalet.   

Skriftlig information är något som kommit fram som en viktig nyckel för att komma långt i 
samtalet. Förberedelser inför samtalet är något som alla lärare lyfter fram som en 
nyckelpunkt för att det ska kunna bli det goda samtalet som man eftersträvar. På skolan har 
man i samarbete med lärare och rektorer genomfört ett projekt där man har digitaliserat 
blanketterna med omdömen som lärarna tidigare fyllde i för hand. Hemmen förses med så 
mycket information som möjligt innan mötet. I förberedelserna inför samtalet skickas utdrag 
på vad alla lärare har lämnat för omdömen hem till eleverna och föräldrarna. Alla 
intervjuade lärarna skickar även med ett följebrev som informerar föräldrarna om vad 
samtalet går ut på.  

Lärare C: Jag skickar ut material till eleven och föräldrarna som innehåller 
frågor och funderingar som jag vill att de ska ha prata om innan de kommer till 
samtalet. Jag brukar även skicka ut information om studieresultat och 
måluppfyllelse. Föräldrar och elev får samma blankett som läraren tidigare fyllt 
i. De får sedan fundera på frågorna och fylla i blanketten hemma och när de 
kommer till samtalet jämför vi vad de har svarat med det läraren sagt.  

Alla de tillfrågade lärarna upplever att det är en mycket stor fördel med att just skicka 
hem information till föräldrarna och eleverna innan mötet. I och med införandet av det 
nya databaserade dokumenten kommer man undan problemen med att sitta och 
renskriva omdömena innan man kan skicka hem dem med eleverna. Förutom 
omdömena skickar de flesta lärarna hem en blankett i varje ämne som elev och förälder 
gemensamt får fylla i. När de sedan kommer till samtalet tittar man gemensamt på den 
blankett som elev och föräldrar har fyllt i och den som läraren har fyllt i. Dessa brukar 
enligt lärarna kunna skilja sig åt och det är viktigt att prata om just dessa skillnader 
under samtalet. Det är just dessa skillnader som är extra viktiga att titta på eftersom man 
upplever saker på så olika sätt. Ibland kan det också vara tvärt om att något som eleven 
upplever som en stor brist och som leder till stort missnöje hos denna inte ens 
uppmärksammats av läraren. Alla av de tillfrågade lärarna tycker att en av de största 
vinsterna med att skicka ut information i förväg till hemmen är att eleven och 
föräldrarna har gått igenom basinformationen redan. De hade hunnit bearbeta och gå 
igenom informationen innan mötet började och man behövde inte lägga mötestid på att 
prata omdömen.   

Lärare B: Att skicka hem informationen i förväg gjorde att allt blev effektivare 
vi kunde lägga upp samtalet på ett annat sätt genom att jag inte behövde läsa 
upp vad andra lärare skrivit och de hade hunnit förbereda sig och diskuterat 
hemma i lugn och ro. Föräldrar och elever var helt enkelt nöjda. Vi kunde prata 
mer om annat som också är viktigt för elevens välbefinnande.  

Lärare C: Ofta har eleven ganska god kännedom om sina resultat men för 
föräldrarna är det en nyttig erfarenhet. Anledningen till att vi skickar ut 
informationen innan är för att slippa använda den dyrbara samtalstiden till att 
ta upp dessa saker. Under samtalet kan vi sedan koncentrera oss på att se vad 
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man kan göra för att förbättra elevens resultat och måluppfyllelse och komma 
fram till lösningar som alla tre parter kan ställa upp på.   

En annan stor fördel enligt lärarna med att skicka hem skriftlig information innan samtalet 
är att lärarna själva måste ha tänkt igenom sina omdömen noga. Att ge konstruktiva och 
genomtänkta omdömen är viktiga för att i förlängningen kunna skapa en konstruktiv och bra 
dialog.  

Lärare D: Jag måste verkligen ha tänkt igenom vad jag ska skriva och skriva det 
på ett sådant sätt att det inte kan missförstås och misstolkas. Under 
kvartsamtalets tid kunde jag ibland slarva med dessa omdömen. Jag behövde ju 
då bara säga vad de hade presterat på proven men nu måste jag lägga mer krut 
på förbättringsförslag och lägga mer tid på den sociala utvecklingen hos varje 
elev. Detta tar naturligtvis betydligt mer tid och tyvärr känns det som att man 
inte alltid har så mycket tid som man skulle önska för att kunna göra ett bra 
omdöme för varje elev.  

Lärare A: De skriftliga omdömena som kommer in från de olika lärarna innan 
samtalet inte bjuder på några nyheter. Om det går dåligt för någon av dennes 
mentorselever kommer det fram på en gång och kontakt med föräldrar tas 
omgående. Att vänta tills det är dags för utvecklingssamtal kan vara förödande.   

Det gäller att inte vara rädd för problemen utan ta tag i det på en gång. En av bristerna 
som upplevs av de tillfrågade lärarna är när de inte har ämnen med alla elever själva och 
vissa lärare inte lämnade in nog mycket eller nog detaljerad information om varje elev. 
Bristande information leder enligt lärarna till vissa svårigheter i samtalet. Lärarna 
upplever dock att det har blivit bättre sedan man på skolan införde det datoriserade 
systemet i och med att de som lärare då får en bättre överblick på de omdömen som 
lämnats in och lätt kan be lärare om kompletterande uppgifter. Alla av de tillfrågade 
lärarna säger att de lägger en hel del tid på just diskussionen mellan lärare och föräldrar 
om måluppfyllelse gentemot läroplanen. Relationen med föräldrarna upplevs som 
viktiga för att förstå elevens hela situation  

Lärare B: Jag upplever att jag kan skapa en bättre dialog om föräldrar och 
elever kommer förberedda till mötet. Det gör att vi kan prata om viktiga saker 
och inte bara gå igenom vad lärarna har sagt. Det brukar ofta vara så att när de 
har läst igenom vad lärarna har skrivit så väcks en hel del frågor och dessa 
tycker jag är viktiga att prata om under dessa samtal. Jag skickar alltid med alla 
lärare omdömen om eleverna tillsammans med en utvärdering som elever och 
föräldrar ska göra gemensamt innan de kommer till samtalet.  

Sammanfattning: Information är en av nycklarna för ett lyckat utvecklingssamtal och en 
givande dialog. Att alla parter som ska delta i dialogen är förberedda på vad som kommer 
att tas upp på samtalet gör att deltagarna kan fokusera på det som är viktigt i samtalet. Enligt 
alla lärare är det viktiga att komma fram till bra lösningar för att eleven på ett bra sätt ska 
uppnå mål. Arbete för att uppnå målen måste ske gemensamt och informationen till 
hemmen innan är en viktig del i att alla ska vara inställda på ungefär samma sak. För att 
skapa en givande dialog och dubbelriktad kommunikation är det viktigt att samtalets 
deltagare är beredda att vara öppna, inställda på samma sak. 
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5.3 Samtalets struktur  

Lärarna säger att de redan under kvartsamtalets tid kände att de ville utveckla 
samtalssituationen mer men att det var svårt att göra det som ensam lärare då många 
omdömen skulle in från övriga lärarkåren. Lärarna säger att även kvartsamtalet kunde vara 
givande och leda till en bra framåtriktad utveckling men ett gott resultat byggde mer på hur 
ambitiös läraren var. Det fanns inga formella krav på hur det skulle vara, genomföras eller 
vad det skulle leda till för utveckling hos eleven.   

Lärare B: Under kvartsamtalet informerade jag kort om elevens studieresultat. 
Hela samtalet var snabbt avklarat. Det var väl egentligen inte mycket till samtal 
utan snarare en envägskommunikation från min sida. Efter några år som lärare 
började jag fundera på hur man kunde göra det bättre. I samma veva kom Lpo 
94 och man införde utvecklingssamtalet. För mig kom utvecklingssamtalet som 
en positiv förbättring då jag upplevde att kvartsamtalet hade vissa brister och 
inte gav så mycket som det skulle kunna göra. 
Lärare D: Kvartsamtalen höll en informellare ton. Strukturen var otydlig och 
man behövde egentligen inte komma fram till något under dessa samtal. Ibland 
blev det mer av ett kafferep än ett givande samtal som ledde till att man kom 
fram till konstruktiva lösningar. Det som skiljer de nya utvecklingssamtalen 
från kvarsamtalet är att jag nu lägger tyngdpunkten på dialogen där jag 
fokuserar på elevens kunskapsprofil och möjlighet att nå målen.  

Lärare E: Utvecklingssamtalet är ett samtal mellan elev vårdnadshavare och 
lärare som är framåtsyftande. Kvartsamtalet var mer bara att jag som lärare satt 
och gick igenom vad eleven hade presterat fram till dags dato. Visst var det en 
del framåtblickande också men man som lärare kunde komma undan med att 
bara berätta vad eleven gjort och sedan kunde man fika och gå över till socialt 
samtal.  

Innan Lpo 94 upplever lärarna att det inte fanns någon tydlig styrning i dokumenten vad 
elevens resultat skulle relateras till. Elevens resultat jämfördes oftast med klasskamraternas 
resultat. Detta gjorde att presentationen av elevens resultat blev väldigt olika beroende på 
vilken klass eleven gick i.   

Lärare A: Under kvartsamtalens tid fanns det inga krav på vad jag skulle gå 
igenom under samtalet utan jag fick prata om vad som helst, nästan i alla fall. 
Elevens resultat jämfördes med de övriga resultaten i klassen. Jag tycker att det 
är bättre nu när jag måste ange elevens resultat i förhållande till kursmålen.  

Lärare A: Syftet med utvecklingssamtal beror på när man håller det. Det första 
samtalet i sjuan bör ske så tidigt som möjligt, tycker jag. Eftersom lärarna inte 
hunnit se hur eleverna ligger till i de olika ämnena blir syftet med samtalet att 
träffa eleverna tillsammans med sina föräldrar. Då pratar vi om saker 
föräldrarna vill att skolan ska känna till. Eleverna får berätta om sin första tid i 
sjuan och hur de tycker att det har gått hitintills. Det viktigaste tycker jag är att 
prata om utifall eleven har problem i något ämne sedan tidigare och hur han/hon 
trivs i klassen/skolan.  
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De intervjuade lärarna har alla redan nu någon form av individuell utvecklingsplan. Några 
av lärarna använde sig av det dokument som skickats hem till föräldrarna och utifrån det 
skapade en plan för hur eleven bättre skulle uppnå målen. I de dokument som lärarna 
skickade hem fanns alla uppgifter om hur eleven förhöll sig kunskapsmässigt till de uppsatta 
kunskapsmålen i varje ämne. En av lärarna skapade ett helt nytt dokument under samtalets 
gång som kopierades upp och skickades hem med föräldrarna och eleven när de lämnade 
efter samtalet. Att det skapas någon form av individuell plan under samtalets gång är 
ytterligare en förändring mellan kvartsamtalet och utvecklingssamtalet enligt de tillfrågade 
lärarna.    

Lärare A: Eleven sätter upp vilka mål han/hon har i de olika ämnena och utifrån 
dem ser vi vad eleven behöver göra för att utvecklas. Eleven sätter inte bara upp 
kunskapsmål utan även sociala mål vilka jag upplever som minst lika viktiga. 
Det är eleven som får det största talutrymmet under samtalet. Min roll är att 
ställa öppna frågor och att skriva ner det som sägs. Jag skriver ner hur det ser ut 
för eleven i dagsläget, vilka mål eleven har och vad eleven kan göra för att 
uppnå dem. Jag sammanfattar hela samtalet. Eleven, föräldrarna och jag skriver 
på pappret och de får med sig en kopia hem.   

Alla lärare är eniga om att det är viktigt att alla parter är eniga om det åtgärder som man ska 
göra. Skiljs man oeniga är chansen att man får den positiva utveckling man eftersträvat 
ganska liten. Alla lärare säger också att de är noga med att se till att alla parter tar på sig att 
göra något för att bidra till en positiv utveckling. Det är viktigt att arbetet ska ske under en 
känsla av gemenskap och att man arbetar mot ett gemensamt mål. Att skriva under det 
dokument man skapar under samtalet gör att många upplever det som mer bindande.   

Lärare E: Anledningen till att det är viktigt att skriva under är att då har skolan 
lite ryggen fri när det kommer till betygsdags och elever och föräldrar blir 
upprörda över IG betyg. I och med att de får hem all information innan, den 
behandlas på mötet och man skriver under på det och på eventuella åtgärder kan 
de inte komma senare och säga att betyget kom som en överraskning.  

Att få föräldrarna delaktiga i sina barns studier är något som två av lärarna säger har blivit 
lättare sedan man började med utvecklingssamtal. I och med de individuella planerna man 
redan gör under samtalet kan alla parter på ett tydligt sätt få klart för sig vad som behöver 
göras och under samtalet kommer man gemensamt fram till vilken väg man ska gå.   

Lärare A: Vissa föräldrar har sagt att det nu är mycket enklare för dem att 
hjälpa sina barn då man gemensamt har spaltat upp det som man ska gå göra 
till nästa möte underlättar för föräldrarna att hjälpa sina barn.   

Lärare E: De flesta föräldrar är intresserade av att hjälpa sina barn med 
studierna men vet inte riktigt hur de ska gå till väga men utvecklingssamtalet 
har lett till att ge föräldrarna ett verktyg för det.  

Sammanfattning: Att få en tydlig struktur i samtalets alla delar är något som underlättar 
samtalet mellan parterna. Lärarna kan på ett bättre sätt förbereda samtalet, föräldrar och elev 
kan förbereda sig på vad de vill prata om under samtalet. Strukturen för materialet finns och 
det är lättare att sammanställa informationen från de olika lärarna. Det finns nu också 
fastställt att elevens alla prestationer ska jämföras mot de kursmål som är uppsatta inte mot 
andra elevers resultat, vilket gör det lättare för lärarna då de inte behöver motivera varför 
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man tar upp vissa ämnen under samtalen. Strukturen gör det också lättare för föräldrarna att 
stötta sina barn i deras studier.   

5.4 När dialogen brister  

Lärarna lyfter fram samma sak, att besvikelser uppstår när de olika parterna har olika 
inställning till samtalet. När parterna kommer in till utvecklingssamtal med olika inställning 
om vad samtalet ska ge finns det alltid en stor risk att någon av parterna blir besvikna och 
känner sig otillfredsställda med samtalet. För att minska risken för besvikelser skickar alla 
de lärare ut material till föräldrarna och eleven innan samtalet ska äga rum. Detta för att alla 
ska komma så förberedda som möjligt och för att minska risken för missförstånd.   

Lärare D: Trots att jag har arbetat länge och har genomför otaliga båda 
kvartsamtal och utvecklingssamtal upplever jag fortfarande att vissa samtal är 
svårare att genomföra än andra. Alla elever och föräldrar är olika med olika 
problem och olika målsättningar med samtalet. Alla ha olika förväntningar på 
vad utvecklingssamtalet ska innehålla och ge. Detta trots att man har skickat ut 
mycket information innan samtalet.   

Lärarna säger att det inte är några problem att vara framåtsyftande med de elever som har 
lite problem eller inte helt uppfyller målen. Med elever som inte uppfyller målen finns det 
alltid saker att prata om och ta upp. Vidare säger de tillfrågare lärarna att det är svårare att 
komma med konstruktiva förslag till elever som sköter sig mycket bra.   

Lärare A: Jag tycket att det är svårt att ha samtal som ger riktigt mycket med 
riktigt duktiga elever. Vad ska man göra för att de ska utvecklas? Man kan ju 
inte bara säga fortsätt som hittills utan man måste ju ha något konkret att 
komma med. Då blir det svårt om lärarna i de olika ämnena inte har skrivit 
något som eleven kan förbättra eller tänka på. Det är lätt i mina ämnen men i 
matte är det ruskigt svårt om läraren inte har skrivit något. Detta är mycket 
lättare om det är en elev som strular lite.   

Baserat på denna grundläggande demokratitanker upplever flera av de tillfrågade lärarna att 
de får ett extra ansvar när frågor kommer upp under utvecklingssamtalet som de måste ta 
tag i. Det är i vissa fall frågor som lärarna tycker är jobbiga och känsliga att ta i. För att 
behålla eleverna förtroende så upplever bland annat lärare A att det är viktigt att ta dessa 
frågor på allvar.  

Lärare A: Det svåra med samtalen är att det ibland kommer upp kritik mot 
andra lärare. Då läggs ansvaret på mig att ta upp det med den lärare det gäller, 
oavsett om jag vill eller inte. Jag tycker att det är svårt att göra det på rätt sätt, 
för det får ju inte bli fel, men jag kan inte bara strunta i det. Det ligger ofta ett 
stort förtroende för mig i botten, innan eleven vågar lyfta fram stark kritik mot 
en annan lärare. Det är modigt att göra det trots att de upplever att det finns risk 
att det påverkar deras betyg.  

Många av de förändringar som genomförts i och med utvecklingssamtalet har av lärarna 
upplevts som positivt. Något som dock har lyfts fram som lite försvårande är mentorskapet. 
Mentorskapet försvårar dialogen mellan eleven, föräldern och läraren.  
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Detta på grund av att läraren inte har de nödvändiga kunskaperna om varje mentorselev och 
kan därför inte ge/få en bra bild av elevens hela situation. Dessa problem uppstår dock bara 
för vissa lärare som ofta bara har ett väldigt specifikt ämne. Även om det har kommit in bra 
information från de övriga lärarna kan de ändå bara svara på frågor som precis rör den 
ställda frågan.   

Lärare D: En del föräldrar vill ha mer detaljerad information i vissa specifika 
ämnen vilket är svårt då jag själv inte har eleverna i alla ämnen. I vissa fall har 
man inte eleven i något ämne utan är bara mentor för denna. Jag kan då inte 
komma med kommentarer som inte lärarna har lämnat in till mig.   

Sammanfattning: Lärarna ger uttryck för att dialogen inte allt fungerar som det är tänkt, 
trots ökad tid, bättre information och bättre struktur. Trots att alla åtgärder för att göra ett så 
bra samtal som möjligt är vidtagna kan det ändå uppstå problem. Fördelen och nackdelen 
med att ha en dialog är just att det är flera parter som ska vara involverade i samtalet och det 
räcker med att en av parterna av någon anledning inte vill delta i dialogen går den inte att 
genomföra på ett bra och givande sätt.   

6. Avslutande diskussion   

6.1 Giltighet och tillförlitlighet  

Kvale (1997) säger att intervjuarens frågor bör vara korta, enkla och öppna för att komma 
undan problematiken med att ställa ledande frågor. Vi är medvetna om att det inte bara är 
intervjuarens frågor som kan vara ledande utan även intervjuarens kroppsspråk och verbala 
reaktioner kan påverka svaren från intervjupersonen. Positiva eller negativa reaktioner från 
intervjuaren kan påverka de kommande svaren från intervjupersonen. Våra reaktioner på 
vad lärarna har berättat kan ha påverkat kommande svar. Det är svårt att mäta 
tillförlitligheten i svaren då inga dialoger är objektiva. Om någon annan skulle ställa exakt 
samma frågor till samma lärare är det inte säkert att de skulle komma fram till exakt samma 
svar. Detta beroende på hur frågan ställs, vad de nya personerna har för relation till varandra 
och om intervjupersonen har fått någon ny insikt eller uppfattning sedan frågan ställdes 
senast. De svar vi har fångat kan inte generaliseras utan gäller för de personer som har svart 
på just dessa frågor, just nu och i den dialogfrom som växt fram mellan oss som intervjuare 
och dem som intervjuats. Trost (1997) skriver att idéerna och reliabilitet och validitet 
härstammar från de kvantitativa studierna och kan vara lite svårt att överföra på den 
kvalitativa intervjun. Ett sätt att underlätta för andra att bedöma hur trovärdigheten på der 
insamlade materialet är att tydligt redovisa vilka frågor som ställts samt visa hur man har 
sammanställt och analyserat dessa. Kvale (1997) säger att man kan validera den kvalitativa 
intervjun genom att ifrågasätta svaren. Inom den hermeneutiska tolkningen blir de frågor 
som ställs till en intervjuperson eller till en text helt avgörande för validiteten. Kvale (1997) 
säger vidare att intervjuaren på kort tid måste skapa en sådan kontakt med intervjupersonen 
att samspelet mellan dessa blir mer än en artig konversation eller ett utbyte av åsikter. Vi är 
medvetna om att vi inte med alla intervjupersoner lyckades skapa den optimala kontakten 
viket kan ha påverkat svaren från denna individ.   
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6.2 Resultatdiskussion  

Syftet med arbetet var att beskriva hur lärare betraktar förändringen från kvartsamtal till 
utvecklingssamtal. Ur lärarnas svar kunde vi utläsa att det finns tre huvudpunkter som blivit 
tydliga i förändringen från kvartsamtal till utvecklingssamtal. Dessa punkter är tidens 
betydelse för det givande samtalet, informationens betydelse samt en tydlig samtalsstruktur. 
Den utökade tiden som läggs på samtalet sedan utvecklingssamtalets införande upplevs som 
positivt då den möjliggör en bättre dialog och tillfälle att ta upp eventuella problem. 
Information till hemmen innan samtalet är något som underlättar kommunikationen under 
samtalet. Skolans egen policy om hur mycket information som skulle skickas till hemmen 
infördes först efter att Lpo 94 (1994) trädde i kraft och alla övergick till utvecklingssamtal. 
Samtalets struktur har blivit mer enhetligt för de intervjuade lärarna samt att det är en 
tydligare styrning vad elevens resultat ska jämföras med.   

Lärarna i studien säger att målen ska vara något viktigt att sträva efter och inte bara tomma 
ord. Målen måste vara begränsade i tiden, som längst fram till nästa utvecklingssamtal. Det 
som gemensamt beslutas under samtalet måste hinna omsättas i handling. Åtgärder måste 
hinna prövas och erfarenheter göras för att kunna följas upp och utvärderas. Skolverket 
(2001) poängterar också att utvecklingssamtalet ska vara en del av elevens 
inlärningsprocess. De intervjuade lärarna har lagt vikt vid just alla parter ska ta med sig 
något från utvecklingssamtalet som de kan arbeta med. Samtalet är inget avslut utan en 
fortsättning på arbetet. Enligt Molander (1996) är det just detta som är typiskt för en dialog, 
att den är som ett projekt som inte avslutas utan som utvecklas och kan byggas på.  

De intervjuade lärarna säger att utvecklingssamtalet ger eleven möjlighet ett få ett ökat 
positivt inflytande över sitt eget lärande samtidigt som det ger föräldrarna möjlighet till 
delaktighet och inflytande i skolan. Samtalet kräver också ett större ansvarstagande av både 
föräldrar och elever, förberedelser inför samtalet, under själva samtalet och efter samtalet 
med den individuella handlingsplanen. Lärarna i studien strävar efter att ha en öppen dialog 
vid utvecklingssamtalet. Enligt Molander (1996) är en öppenhet i dialogen en förutsättning 
för att komma fram till ett gemensamt resultat. Det ska inte vara förutbestämt vad som är 
relevant, övertygande eller viktigt innan dialogen påbörjats utan det är en kunskap som ska 
växa fram. Kunskapen som söks finns enligt Molander inom deltagarna i dialogen.   

I grundskoleförordningen (1994:1194) är det en klar styrning om vad samtalet ska leda till 
och ska innehålla. Fokus ska ligga på hur eleven uppnår målen i förhållande till 
kursplanen. Det som generellt inte uppnåddes med det traditionella kvarsamtalet enligt de 
intervjuade lärarna var att beskriva elevens utveckling i förhållande till de nödvändiga och 
önskvärda kunskaperna. Enligt de nuvarande läroplanerna, Lpo 94 (1994) ska läraren, 
eleven och föräldrarna utifrån kursplanerna krav allsidigt utvärdera elevens 
kunskapsutveckling, vilket innebär en klar och tydlig beskrivning av vilka mål som eleven 
har och inte har uppfyllt. I utvecklingssamtalet läggs det kraft på att detta ska ske genom 
en dialog där eleven ska vara en aktiv del. Ett resultat av intervjuerna är att samtalet idag 
tar lägre tid i förberedelser och genomförande men att de tillfrågade lärarna är positiva till 
den utvecklingen.     
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Strukturen på informationen på skolan underlättar förberedelserna för både lärare, föräldrar 
och elev inför utvecklingssamtalet. Adelswärd et al (1997) säger i likhet med de 
intervjuade lärarna att information och struktur är en förutsättning för ett givande 
utvecklingssamtal.  

De lärare vi har intervjuat har använt den mall som Adelswärd et al. (1997) presenterar. 
De stora rubrikerna med inledning, allmänorientering, information, konsolidering och 
avslutning finns med i allas samtal. Däremot lägger de lite olika lång tid vid varje steg och 
innehållet varierar lite. Flera av de intervjuade lärarna lägger mycket vikt vid just 
konsolideringen. Parterna som deltar i samtalet ska komma fram till något efter mötets slut. 
Några åtgärder som ska utveckla eleven oavsett var eleven står när samtalet förs. Även 
elever som ligger på MVG kan förbättra och utveckla sig och det är just det som ska lyftas 
fram vid utvecklingssamtalet. Kvartsamtalet skulle utvärdera och utvecklingssamtalet ska 
utveckla. I grundskoleförordningen (1994:1194) och i skolverket (2001) står det att 
utvecklingssamtalet ska ge tydliga besked om elevens studieresultat i förhållande till 
skolans mål och krav, inte i förhållande till de övriga elevernas resultat. 
Utvecklingssamtalet är en del av inlärningsprocessen och ska vara framåtsyftande för alla 
elever. Flera lärare ger uttryck för att de kan genomföra ett bra och utvecklande samtal och 
vara helt eniga med elev och föräldrar och sedan händer det inget i alla fall. Vill inte eleven 
så kan läraren komma med hur bra förslag som helst. Att skapa dialog är en förutsättning 
för att samtalen ska leda fram till en bra handlingsplan som alla är överens om. Enligt 
Gadamer (1997) uppstår en äkta dialog när båda parter talar till varandra och inte förbi 
varandra. Han menade att båda parter måste vara beredda på att både höra och se. Det finns 
ingen sanning utan bara olika sätt att se på saker. Enligt Gadamer är samtalet aldrig 
objektivt utan dialogen framträder i relationen mellan de individer som deltar i samtalet. 
Under utvecklingssamtalet, i relationen mellan lärare, elev och förälder växer dialogen 
fram under förutsättning att alla parter är där med samma inriktning och vilja att skapa en 
bra dialog. Har de olika parterna olika inställning till samtalet kommer man inte fram till 
något bra resultat enligt Gadamer. Resultatet av studien visar att lärarna upplever att det är 
just dialogen som har förändrats sedan kvartsamtalet. Under kvartsamtalet var det mer en 
enkelriktad kommunikation från läraren medan det under utvecklingssamtalet läggs mer 
kraft på att skapa en dubbelriktad kommunikation.  

Gadamers (1997) tanke om att varje tolkare, i vårt fall varje lärare som håller ett 
utvecklingssamtal, har med sig en bakgrund som gör att läraren tolkar de svar denna har 
utefter sin egen erfarenhet. Läraren kan inte påverka sina erfarenheter men är denne 
medveten om dessa kan man öka medvetenheten och vara mer observant på de fallgropar 
som kan komma i samtalet för att deltagarna har olika erfarenhet och bakgrund. Den 
vetskapen kan öka den egna förståelsen för olika reaktioner under samtalet. Att ett givande 
samtal kommer till stånd först när alla parter arbetar mot samma mål och är fokuserade på 
dialogen är också en viktig kunskap att ta med sig. Vidare säger Gadamer att det inte är att 
svara som är det svåra utan att ställa rätt frågor. Molander (1996) säger att det är farligt att 
ställa kritiserande frågor då kritik mot kunskap kan uppfattas som kritik mot person. Detta 
är av vikt att uppmärksamma. I studien lyfter intervjupersonerna fram att trots goda 
förberedelser, mer tid, god struktur uppnår parterna inte det som de önskar med 
utvecklingssamtalet. Lärarna säger att detta ofta beror på att de inte har nog med kunskap 
om varje enskild elev. Lärarna i studien säger att för ett bra och givande utvecklingssamtal 
krävs stora förberedelser och stort kunnande om varje elev. Det krävs också att man som 



                                                                                                                                                       27

 
mentor får in information från övriga berörda lärare för att man ska kunna ge en heltäckande 
bild över elevens prestationer.   

Gadamer (1997) skrev att det i en dialog är viktigt att vara medveten om att alla kommer i 
dialogen med sina horisonter och kunskaper sedan tidigare. Människans förståelse är 
begränsad och det är först när parterna i dialogen kommer till en gemensam förståelse som 
dialogen blir givande. Genom att förbereda föräldrarna och eleven på vad som kommer att 
tas upp under samtalet försöker lärarna i studien få eleverna och föräldrarna att närma sig 
den horisont som lärarna har. Det är också av vikt att lärarna är öppna i dialogen och är 
beredda att närma sig eleven och föräldrarnas horisont. Studien visar att lärarna på denna 
skola på ett bra sätt nyttjar tekniken i skolans vardag. Det nya systemet innebär en mer 
enhetlighet i informationsflödet mellan lärarna, eleven och föräldrarna. Lärarna i studien 
säger att just denna enhetlighet är en stor förändring som skiljer utvecklingssamtalet från 
kvartsamtalet. I och med att det är en enlighet i informationsflödet skapas enligt lärarna 
bättre förutsättningar för att kunna ha en givande dialog under utvecklingssamtalet. Om alla 
parter är förberedda inför samtalet ökas chanserna att kunna skapa en givande dialog trots 
den ganska begränsade tid som mötet ändå pågår. Lärare, elev och förälder kommer alla in 
med olika perspektiv på både vad man ska prata om och hur den allmänna situationen ser ut. 
Lärarna i studien säger att utvecklingssamtalet syftar till att uppnå någon form av 
samförstånd.    

6.3 Fortsatt forskning  

Denna studie har varit centrerad kring hur lärarna betraktar förändringen från kvartsamtal 
till utvecklingssamtal. Vi upplever att det skulle vara intressant att se på utvecklingssamtalet 
ur ett elevperspektiv.  Ger utvecklingssamtalet tydligt besked om elevers egna studieresultat 
och inte i förhållande till de övriga elevernas resultat. Det skulle även vara intressant att se 
hur lärarna som är ute i verksamheten utbildas inför införandet av de nya individuella 
utvecklingsplanerna.
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Bilaga 1  

Intervjufrågor   

 
Upplever du någon skillnad på kvartsamtalet och utvecklingssamtalet idag? I så fall 
vad? 

 

Hur fungerar informationen mellan skola och föräldrar inför samtalet? Hur 
förbereder ni föräldrarna på vad som ska diskuteras. 

 

Upplever du att du har nog med utbildning för att genomföra ett bra 
utvecklingssamtal? 

 

Hur är responsen från föräldrarna inför samtalen, kommer de när de är kallade till 
samtal? Vad gör ni med de föräldrar som inte kommer? 

 

Upplever du att du har tid att individanpassa undervisningen i den omfattningen 
som Lpo 94 säger att man ska göra? 

 

Beskriv hur du genomför ett utvecklingssamtal, arbete före, under och efter 
samtalet. 

 

Vad är ett utvecklingssamtal för dig? 

 

Hur tycker du att samtalet har förändrats?                       



                                                                                                                                                       

Bilaga 2 

Mall för kunskaps och sociala mål 

  
A B C D E F 

1

        
2

          

3

 

SOCIALA MÅLEN         

4

             

5

 

Normer och värden         

6

             

7

   

Kamratskap

 

Har du några kamrater? inga några många 

8

     

Hur blir du behandlad av 
elever i vår skola? inte så bra

 

ganska bra

 

bra 

9

     

Hur tycker du att du är mot 
andra elever i skolan? inte så bra

 

ganska bra

 

bra 

1
0

     

Hur tycker du att du är mot 
de vuxna i skolan? inte så bra

 

ganska bra

 

bra 

1
1

     

Hur tycker du att vuxna är 
mot dig i skolan? inte så bra

 

ganska bra

 

bra 

1
2

     

Använder du ett vårdat 
språk? aldrig ibland alltid 

1
3

             

1
4

   

Närmiljön 
Kan du följa skolans 
regler? inte så bra

 

ganska bra

 

bra 

1
5

     

Håller du bra ordning på 
dina saker? inte så bra

 

ganska bra

 

bra 

1
6

     

Är du rädd om skolans 
lokaler och material? inte så bra

 

ganska bra

 

bra 

1
7

     

Ger du andra arbetsro? inte så bra

 

ganska bra

 

bra 

1
8

             

1
9

 

Kan du samarbeta med 
andra elever? inte så bra

 

ganska bra

 

bra 

2
0

 

Elevernas ansvar och 
inflytande 

Kan du samarbeta med 
vuxna? inte så bra

 

ganska bra

 

bra 

2
1

     

Kan du följa muntliga 
instruktioner? inte så bra

 

ganska bra

 

bra 

2
2

     

Kan du följa skriftliga 
instruktioner? inte så bra

 

ganska bra

 

bra 

2    
Kan du koncentrera dig 
kring ditt arbete? inte så bra

 

ganska bra

 

bra 



                                                                                                                                                       

3

 
2
4

     
Är du bra på att hålla tider?

 
inte så bra

 
ganska bra

 
bra 

2
5

     
Gör du dina läxor? inte så bra

 
ganska bra

 
bra 

2
6

     
Börjar du med dina läxor i 
god tid? aldrig ibland alltid 

2
7

     

Lämnar du in dina läxor på 
utsatt dag? aldrig ibland alltid 

2
8

           

2
9

     

Hur kan du påverka dina 
studier?       

3
0

             

3
1

 

KUNSKAPS
MÅLEN           

3
2

     

Visar du vad du kan på 
lektionerna? inte så bra

 

ganska bra

 

bra 

3
3

     

Är du bra på att lyssna? inte så bra

 

ganska bra

 

bra 

3
4

     

Ser det snyggt ut i dina 
böcker och häften? inte så bra

 

ganska bra

 

bra 

3
5

     

Deltar du aktivt i 
diskussionerna och       

3
6

     

berättar du vad du tycker 
och tänker? inte så bra

 

ganska bra

 

bra 

3
7

     

Kommer du med egna 
förslag när du arbetar med 
olika       

3
8

     

arbetsområden? inte så bra

 

ganska bra

 

bra 

3
9

     

Kan du använda olika 
informationskällor? inte så bra

 

ganska bra

 

bra 

4
0

     

Kan du tolka och förstå 
bilder andra har gjort? inte så bra

 

ganska bra

 

bra 

4
1

     

Kan du framställa och 
använda bilder du själv har 
gjort? inte så bra

 

ganska bra

 

bra 

4
2

              



                                                                                                                                                       

Bilaga 3 

Förberedelser inför utvecklingssamtal  

Utvecklingssamtal eller välkomstsamtal vid behov  

- Före samtalet ska klassläraren gå igenom föregående termins blanketter för eleven 
och ta upp under det nya samtalet mål som inte var tillfredställande. 

- Eleverna fyller i blanketten i skolan. Läraren förklarar och förtydligar de olika 
målen. 

- Läraren samlar in elevblanketterna och fyller i en motsvarande blankett för varje 
enskild elev. 

- Information från andra undervisande lärare samlas in. 
- Läraren kopierar elevens, klasslärarens och andra lärares information. 
- Kopiorna skickas hem med följebrevet: Om utvecklingssamtalet (2). De ska skickas 

i god tid före samtalet. 
- Utvecklingsplan ifylles tillsammans med eleven och föräldrar. 
- Överlämna blanketterna till år 7 vid överlämnandekonferensen.                              



                                                                                                                                                        

Bilaga 4 
Följebrev        

Ditt barn har fyllt i en blankett i skolan som behandlar skolans mål. Även jag och mina 
kolleger har fyllt i en likadan blankett där vi ger vår syn på hur ditt barn fungerar i skolan.   

Du/Ni har möjlighet att jämföra hur ditt barns och våra åsikter överensstämmer. Ni får tid 
på er att i lugn och ro tillsammans förbereda er inför samtalet. Det är lämpligt att ni 
diskuterar skolans mål och hur vi ska gå vidare med skolarbetet.  

Upplägg av samtalet:  

 

återkoppling till föregående samtal 

 

diskussion kring denna termins utlåtanden 

 

hur går vi vidare? 

 

övriga frågor                       



                                                                                                                                                              

Bilaga 5 
Information från andra undervisande lärare    

Elev: Klass: 

 

Arbetsområde  

 

Hur har eleven 
genomfört arbetet? 

Kunskaper  

 

Arbete under 
lektionen 

Koncentrations-
förmåga  

 

Hemuppgifter 
      Tidspassning 
      Frånvaro  

  

Samarbetsförmåga  

  

Kamratskap  

 

Uppträdande mot 
lärare och kamrater  

 



                                                                                                                                                       

Bilaga 7 

Individuell utvecklingsplan 

 År _____________ 

Namn __________________________________________________    

Ansvarig  Insats  Mål med insatsen  

Elev____________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________   

Vårdnadshavare___________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________   

Skolan___________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________  
Elevens namnunderskrift    

_________________________________________________________________ 
Vårdnadshavares namnunderskrift  

_____________________________________________________________ 
Mentors underskrift      
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