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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att få en inblick i och förstå hur lärare tänker kring valet av 

utvecklingssamtal. Materialet till studien har samlats in genom 8 intervjuer med totalt 10 

legitimerade och yrkesverksamma lärare, där två av intervjuerna var dubbelintervjuer. Resultatet 

av denna studie visar att lärarna tycker att fördelarna med elevledda utvecklingssamtal är att 

eleverna blir mer engagerade och att de blir mer medvetna kring sitt eget lärande. Lärare anser att 

nackdelarna med elevledda utvecklingssamtal är att vissa elever kan ha svårt att reflektera kring 

sitt eget lärande och att föräldrarna ibland vill ha mer information än vad de får av eleverna. 

Vidare visar resultatet av studien att lärarna tycker att fördelarna med lärarledda utvecklingssamtal 

är att föräldrarna uppskattar den information de får från lärarna och att det finns en tydlig 

struktur på utvecklingssamtalet, medan de anser att nackdelarna är att eleverna blir mindre 

engagerade och att elev och lärare kan välja att fokusera på olika saker under utvecklingssamtalet. 

De flesta lärare tycker att arbetsbelastningen kring elevledda utvecklingssamtal är större än 

lärarledda utvecklingssamtal, men att arbetsbelastningen kring utvecklingssamtal generellt är stor, 

oavsett utvecklingssamtalsform. Lärarna ser att eleverna reflekterar kring sitt eget lärande genom 

att de blickar tillbaka på målen och genom samtal mellan lärare och elev. Slutligen tycker de flesta 

lärare att utvecklingssamtalen är en form av formativ bedömning.  

Nyckelord: elevledda utvecklingssamtal, lärarledda utvecklingssamtal, utvecklingssamtal, formativ 

bedömning.  
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Inledning 

Vi är två studenter som går Grundlärarprogrammet termin 6 på Uppsala Universitet. Vi har 

nyligen haft vår tredje verksamhetsförlagda utbildning och kom till skolorna mitt i planeringen av 

höstterminens utvecklingssamtal. Vi insåg efter att ha talat med varandra att en av oss studenters 

handledare använde sig utav elevledda utvecklingssamtal, medan den andra studentens 

handledare använde sig utav lärarledda utvecklingssamtal. Vi började fundera över hur vi själva 

skulle vilja lägga upp våra utvecklingssamtal när vi får våra egna klasser. Vi undrade om det finns 

några riktlinjer om vilken metod man ska använda. Vem bestämmer det? Är det läraren? Rektorn? 

Vilka fördelar och nackdelar anser lärare att det finns med de respektive metoderna? Alla dessa 

frågor blev grunden till vad som senare skulle komma att utvecklas till vårt självständiga arbete 

och denna studie. 

Sedan vi började vår utbildning till grundlärare så har vi funderat mer på utvecklingssamtalen än 

vad vi gjorde under vår egen tid i grundskolan. Under vår tid i grundskolan på 90-talet och början 

av 2000-talet så var inte elevledda utvecklingssamtal ett utbrett fenomen som det är idag, vilket 

har medfört att vi endast har erfarenhet av lärarledda utvecklingssamtal under vår egen tid i 

grundskolan. 

Syftet med vår studie har varit att få svar på de frågor som vi fann oklara, alltså få en inblick i och 

förstå hur lärare tänker kring valet av utvecklingssamtal. Vi ville undersöka vad lärare anser är 

fördelarna och nackdelarna med elevledda och lärarledda utvecklingssamtal, hur 

arbetsbelastningen påverkas beroende på vilken metod man väljer att använda, samt hur lärarna 

ser att eleverna reflekterar över sitt egna lärande. 

Denna studie blir även relevant för andra lärare då det inte finns mycket forskning inom området 

som beskriver fördelarna och nackdelarna med de olika utvecklingssamtalsformerna. Vår 

förhoppning är att denna studie ska komma till nytta för andra erfarna och nyutexaminerade 

lärare. 
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Bakgrund 

Under denna rubrik återfinns utvecklingssamtalets historia och aktuell debatt inom ämnet. Här 

redovisas även begreppet metakognition, som handlar om förmågan att reflektera kring sitt eget 

lärande. Då vi nämner komplexiteten i att se hur eleverna reflekterar kring sitt eget lärande, blir 

metakognition relevant för vår studie. 

Samtal och dess historia 

Samtal följer oss från det att vi föds, till det att vi går bort. Redan innan vårt liv börjar har vår 

mor varit på flera besök och samtal hos mödravårdscentralen som följs av besök och samtal hos 

barnavårdscentralen. Som barn och vuxen går du till doktorn för att samtala om eventuella 

problem och få diagnoser och i skolan samtalas det med studie- eller yrkesvägledare om din 

framtid. Efter några år sitter du i samtal med en chef under ett utvecklingssamtal. Under den 

yrkesverksamma delen av ditt liv kommer du att sitta i medarbetarsamtal och samtal med 

kollegor. Om du valt att gå gymnasiet kommer du att ha varit med om minst 24 utvecklingssamtal 

under din skolperiod och lika många till för varje barn du får. Utvecklingssamtalen i Sverige tar 

sammanlagt lika lång tid som det skulle ta att högläsa Svenska Bibeln, 1917 års upplaga, 24 300 

gånger utan uppehåll (Hofvendahl, 2006, s. 3-4). 

Under efterkrigstiden förändrades synen på barn, fostran, personlighet och bildning vilket ledde 

till uppkomsten av kvartssamtal under 1970-talet. Kvartssamtalens övergripande mål var att 

främja elevernas utveckling, utveckla deras personlighet, samt ha ett nära samarbete mellan hem 

och skola. De skriftliga betygen var den viktigaste formen av bedömning inom olika 

kunskapsområden, medan kvartssamtalen var den viktigaste formen av bedömning när det kom 

till elevernas beteende. Under 1990-talet började kvartssamtalen försvinna och ersattes istället av 

utvecklingssamtal. Det finns många likheter mellan kvartssamtalen och våra nutida 

utvecklingssamtal, nämligen att det skulle ske mellan hem, elev och klassföreståndare samt att 

skolan endast skulle erbjuda samtalen. Det fanns och finns alltså inget tvång om att 

vårdnadshavare måste komma till dessa möten (Adelswärd; Evaldsson & Reimers, 1997, s. 22, 33; 

Evaldsson, 1994, s. 2-3). En stor skillnad mellan kvartssamtal och utvecklingssamtal är att man 

använder sig utav målsättning och sätter upp personliga mål för varje elev under 

utvecklingssamtalen, vilket man inte gjorde under kvartssamtalen (Adelswärd; Evaldsson & 

Reimers, 1997, s. 34-35). 
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Enligt Skollagen 10 kap. 12 § är lärare skyldiga att erbjuda ett utvecklingssamtal mellan lärare, elev 

och vårdnadshavare minst en gång per termin (SFS, 2018). Hur detta ska göras bestämmer 

läraren själv, förutom om det finns eventuella riktlinjer från rektorn som säger någonting annat 

(exempelvis att rektorn bestämt att alla mentorer ska använda sig utav en viss typ av samtal). 

Vissa lärare väljer att använda sig utav elevledda utvecklingssamtal, medan andra lärare väljer att 

använda sig utav lärarledda utvecklingssamtal. A. S. Pihlgren (2013, s. 4-5) beskriver elevledda 

utvecklingssamtal som en utveckling av de traditionella lärarledda utvecklingssamtalen. Dessa 

syftar till att eleverna ska fokusera på sitt eget lärande. Samtalen förbereds genom att eleverna får 

göra en självbedömning av sitt lärande i varje ämne, sedan diskuteras detta med läraren och 

slutligen får eleverna öva på sitt samtal med en klasskamrat innan det är tid för samtal med 

vårdnadshavare och lärare. Det finns olika typer av elevledda samtal. Den ena varianten är ett 

trepartssamtal där elev, lärare och vårdnadshavare sitter avskilt och samtalar. Den andra varianten 

är 3-4 pågående samtal i samma klassrum där vårdnadshavare och elev diskuterar själva och 

läraren alternerar mellan de olika samtalen som pågår. Den vanligast förekommande formen av 

utvecklingssamtal är lärarledda utvecklingssamtal, som går ut på att lärare, vårdnadshavare och 

elev sitter avskilt och samtalar. Läraren för samtalet och informerar vårdnadshavarna om hur 

eleven ligger till och ger förslag på framåtsyftande mål (Pihlgren, 2017). 

Aktuell debatt om utvecklingssamtal 

Det finns i nuläget flera olika debatter kring utvecklingssamtal, där olika personer berättar hur de 

ser på de olika formerna av utvecklingssamtal. Här presenterar vi en del av den debatt, de texter 

och de artiklar som finns inom området. Dessa finns publicerade i icke vetenskapliga tidningar 

och ger oss en försmak av hur olika personer ser på utvecklingssamtal, då debatten kring ämnet 

är stor. Enligt M. Hanssons artikel i Expressen uttrycker A. S. Pihlgren att elevledda 

utvecklingssamtal är bra för elevernas utveckling. M. Hansson intervjuade även en tvåbarnspappa 

och gymnasielärare som var skeptisk till denna typ av samtal. Den senare ansåg att det var 

lärarens åsikt han ville höra (Hansson, 2018). 

En mamma har skrivit en artikel publicerad i Expressen där hon menar att elevledda 

utvecklingssamtal är ren idioti. Hon berättade i artikeln att hon fick sitta ensam med sitt barn 

under utvecklingssamtalet, utan lärare. Hon är öppen för att barn ska få ta eget ansvar och menar 

att hon genom egen erfarenhet sett att barn växer när de får ta eget ansvar. Dock menar hon att 

utvecklingssamtal utan lärare är en idiotisk metod som inte gynnar barnen. De behöver 

uppmuntran och självförtroendehöjning från lärarna när föräldrarna är närvarande. Hon menar 
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att uppmuntran från en vuxen till en annan vuxen i barnets liv väger tyngre än om barnet själv 

sitter och samtalar (Celin, 2018). 

I en artikel i Skolvärlden skriver H. Zetterman att G. Nylander, mentor och lärare i svenska och 

tyska vid Futuraskolan Bergtorp i Täby, mest är positivt inställd till elevledda utvecklingssamtal. 

Dock skriver han att G. Nylander anser att det kan vara svårt för elever som är tystare att hålla i 

ett utvecklingssamtal bland flera vuxna (Zetterman, 2015). 

S. Bruun (2018) hävdar i en blogg på Lärarnas Riksförbunds hemsida att hon arbetat fram en bra 

modell av utvecklingssamtal på sin förra arbetsplats. Hon beskriver ett elevlett utvecklingssamtal 

där lärarna fyller i kunskapsmatriser som eleverna sedan får gå igenom och själva formulera 

kortsiktiga och långsiktiga mål. De får sedan öva på sina utvecklingssamtal som de sedan helt 

håller i med en lärare och vårdnadshavare närvarande. S. Bruun menar att hennes metod leder till 

en oerhörd minskning av arbetsbelastningen för lärare och att föräldrar, såväl som elever och 

lärare, är mycket nöjda med samtalsformen. 

Metakognition 

Metakognition är medvetenhet om kunskap, eller förståelse för den kunskap man har och hur 

man kommer vidare och är vanlig att tala om inom skolvärlden. Utan metakognitivt tänkande så 

skulle vi inte kunna ställa oss själva frågor om en uppgift eller kunna reflektera över den. Med 

metakognitivt tänkande kan vi ställa oss frågor som exempelvis hur en uppgift har gått och hur vi 

skall gå vidare (Nationalencyklopedin, 2018). Det finns olika delar som är viktiga att förhålla sig 

till i planeringen av undervisningen. En utav dessa delar är metakognition. Metakognition är 

viktigt för att främja det egna lärandet och det bör inkluderas i varje ämne och kursplan då det är 

en förutsättning för det egna lärandet (Skolverket, 2019).  

Ett helt nytt forskningssätt inom metakognition framkom under 1970- och 80-talet. Från att bara 

ha forskat på metakognition inom utvecklingspsykologin så började man nu även forska om 

metakognition inom pedagogiken. Vissa barn utvecklar en metakognitiv förmåga (en förmåga att 

reflektera över sitt lärande) spontant, medan andra behöver träna upp sin förmåga. (Pramling, 

1987, s. 3, 68). 
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EUs medlemsländer har kommit fram till åtta punkter som är centrala för ett bibehålla ett 

livslångt lärande. En utav dessa punkter är metakognition. Metakognition beskrivs av OECD 

som en nyckelkompetens och någonting som de rekommenderar alla världens skolor att använda 

sig utav (Wahlström, 2016, s. 62; Europeiska Unionen, 2019, s. 5). 
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Forskningsöversikt 

Under denna rubrik presenteras aktuell forskning om utvecklingssamtal utifrån olika vinklar, samt 

hur föräldrar upplever utvecklingssamtal. Denna forskningsöversikt är tänkt att ge en djupare 

förståelse för synen på utvecklingssamtal och för- och nackdelar med de olika formerna av 

utvecklingssamtal. Vi har valt att använda oss av olika infallsvinklar för att få ett bredare perspektiv. 

Utvecklingssamtal 

G. Lindh & A. Lindh-Munther (2005, s. 12-14) har gjort en studie av hur elever i årskurs 6 

upplever sina egna utvecklingssamtal. Resultaten är baserade på 245 enkäter, 40 korta intervjuer 

och 35 videoinspelade utvecklingssamtal. Resultaten i denna artikel är mycket spridda. Omkring 

en fjärdedel av eleverna uppger i enkäterna att de är förväntansfulla eller glada inför sitt samtal, 

medan en fjärdedel uppger att de är ointresserade. Vidare ser vi att omkring en fjärdedel av 

eleverna beskriver att de tycker att utvecklingssamtal är obehagligt, en femtedel menar att det är 

onödigt och en sjättedel menar att det är meningslöst. På frågan om vad man tyckte var bra med 

utvecklingssamtalet svarade de allra flesta “för att veta hur det går för mig i skolan”, medan vissa 

elever svarade “att läraren tyckte jag var bra” eller “att jag fick beröm”. Eleverna fick frågan om 

de tyckte att utvecklingssamtalet var viktigt, drygt 40 procent av eleverna svarade ja, medan en 

något större andel svarade “nja, litet grann”. Det vi slutligen kommer att lyfta från denna studie är 

att eleverna fick frågan om vem som ska få reda på hur det går i skolan, varav ungefär hälften av 

eleverna svarade föräldrarna. Denna studie visar att eleverna har svårt att förstå syftet med 

utvecklingssamtalet, samt att eleverna känner sig bedömda under dessa samtal. G. Lindh & A. 

Lindh-Munther (2005, s. 24) nämner att elevernas erfarenheter av utvecklingssamtalen inte 

överensstämmer med det som står i grundskoleförordningen, alltså att utvecklingssamtalet ska 

vara framåtsyftande och en form av formativ bedömning. Eleverna upplever att det snarare är de 

själva och inte deras prestationer som blir bedömda under utvecklingssamtalen. 

A. S. Pihlgren har gjort en kvalitativ studie som genomförts på två olika skolor, en 

landsbygdsskola med kommunalt styre med ca 250 elever och en småstadsskola med icke 

kommunalt styre med ca 200 elever. Syftet med studien var att redogöra effekterna av elevledda 

utvecklingssamtal. I denna studie har man använt sig av semistrukturerade gruppintervjuer där 20 

elever, 12 lärare, 16 föräldrar och 9 skolledare (rektorer och lagledare) deltagit. Dessa 

respondenter har valts ut av skolledningen på respektive skola (2013, s. 8-9). Resultatet av den 

studie som genomförts visar att eleverna genom de elevledda utvecklingssamtalen lärt sig att 
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exempelvis ta egna beslut, våga tala och organisera sitt lärande. Elevledda samtal kräver ett 

grundligt förarbete, för att höja kvaliteten på samtalen. Vidare menar föräldrar, elever samt lärare 

att de inte tror att elevledda utvecklingssamtal hjälper dem kunskapsmässigt när det kommer till 

nationella prov. Däremot förklarar de att en del förmågor som att till exempel sätta och uppnå 

rimliga mål stärks. De menar även att samtalen i de elevledda är mer organiserade och 

genomarbetade jämfört med de lärarledda utvecklingssamtalen. Detta då både läraren och eleven 

diskuterar resultaten innan samtalet äger rum. (ibid, s. 11-15). A. S. Pihlgren (ibid, s. 18-19) 

beskriver att många elever som tidigare inte upplevt elevledda utvecklingssamtal generellt är 

oroliga inför den nya utvecklingssamtalsformen, samt att det är osäkra på vad som ska tas upp på 

utvecklingssamtalet. Det var endast 4 av de 20 tillfrågade eleverna som upplevt ett lärarlett 

utvecklingssamtal. Gällande de 16 föräldrarna som tillfrågades så hade de allra flesta inte upplevt 

lärarledda utvecklingssamtal. De föräldrar som däremot hade erfarenhet av lärarledda 

utvecklingssamtal ansåg att dessa var mindre strukturerade och mindre informativa än de 

elevledda utvecklingssamtalen. Slutligen menar hon att vissa föräldrar kan ha svårt att anpassa sig 

till de elevledda utvecklingssamtalen och beskriver att de ofta läser innantill istället för att låta 

eleven själv berätta. 

En annan studie är gjord av J. Hofvendahl. Han har analyserat sammanlagt 80 stycken 

ljudupptagningar. 45 av ljudupptagningarna var kvartssamtal och 35 var utvecklingssamtal. 

Tillsammans ingick 186 personer i studien, det var 15 lärare, 66 elever, 63 mammor och 42 

pappor. Ljudupptagningarna hade en sammanlagd tid på 36 timmar, varav 21 timmar var 

utvecklingssamtal och 15 timmar var kvartssamtal. Syftet med studien var att undersöka vilka 

strategier lärare använder för att undvika potentiella problem i samtal med elever. Han menar att 

alla samtal där elever ingår är riskabla. Lärarna måste vara medvetna om riskerna med att samtala 

med en elev. En av riskerna är att frågan “varför” kan ge eleverna skuldkänslor. Han har granskat 

tre samtalssituationer. Dessa tre är att inleda elevsamtalet, att inleda tal om problem och att 

avsluta elevsamtalet. Resultatet av analysen visar att lärarna använder olika uttryck för att 

avdramatisera utvecklingssamtalet, exempelvis genom att säga “Nu gör vi som vi brukar göra”. 

Detta är för att visa eleven att det fungerar likadant under alla utvecklingssamtal och att det inte 

finns en specifik unik anpassning för just denna elev. Föräldrarna upplever ofta att de måste 

motivera och ange bakgrunden till varför de har en specifik fråga, vilket kan tolkas som att de 

känner att de inte får tillfälle att på ett naturligt sätt ställa frågor. Gällande samtalens avslut visar 

resultatet av analysen att lärarna i 70 % av fallen erbjuder föräldrar och elever att ställa frågor men 

att möjligheten att ställa frågor reduceras på grund av lärarens sätt att erbjuda detta. Läraren 
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verkar vara inriktad på att avsluta samtalen, vilket kan medföra att föräldrar och elever kan 

uppleva att det egentligen inte finns tid för frågor (Hofvendahl, 2006, s. 13, 17, 23, 199, 221). 

Föräldrar och utvecklingssamtal 

Föräldrar är en stor del av utvecklingssamtalen och har ibland åsikter om vad som är bäst för sina 

barn, vilket speglas i lärarnas åsikter om utvecklingssamtalen. Ett trepartssamtal involverar även 

föräldrar/vårdnadshavare, vilket gör att vi ser en tydlig relevans mellan föräldrar och vår studie. 

H. Lann och I. Larsson, som har över 20 års erfarenhet som lärare vardera, har gjort en studie 

om föräldrars perspektiv på utvecklingssamtal. De beskriver att ett utvecklingssamtal är en viktig 

del av den kunskapsmässiga och sociala utveckling som varje elev går igenom och föräldern 

behöver vara en drivande kraft i denna utveckling. Deras syfte med studien har varit att 

undersöka och förstå hur föräldrar uppfattar utvecklingssamtalen och deras forskningsfråga lyder: 

“Hur uppfattar och erfar föräldrarna företeelsen utvecklingssamtal?”. De har fokuserat 

undersökningen på föräldrar till elever i årskurs 3 och årskurs 8 och använt sig av 12 intervjuer, 

där författarna intervjuade 6 personer vardera. Intervjuerna har transkriberats och analyserats och 

resultatet av analyserna visar att föräldrarna ofta fokuserar på deras barns sociala förmåga i skolan 

och gärna vill veta hur denne fungerar i grupp. Flera föräldrar vill att läraren ska vara engagerad i 

både elevens kunskapsmässiga utveckling och den sociala utvecklingen, då utvecklingssamtalet 

annars kan kännas meningslöst eller opersonligt. Gällande elevernas kunskapsutveckling så visar 

resultatet av analyserna att föräldrarna ofta vill ha en bekräftelse på att de går bra för deras barn i 

skolan. En förälder liknar även utvecklingssamtalen vid de gamla kvartssamtalet och tycker att det 

är mycket fokus på de olika skolämnena. Generellt har föräldrarna visat en nyfikenhet kring sina 

barns betyg och kunskaper i skolan, trots att det inte har varit ett huvudfokus. Många föräldrar 

kan känna sig utestängda från sina barns skolgång, då barnen väljer att inte tala mycket om skolan 

när de är hemma. Detta leder till att föräldrar gärna vill ha information hur det går för deras barn 

på alla plan i skolan, inte bara kunskapsmässigt. Föräldrarna tycker att det är självklart att barnet 

måste vara en del av samtalet och att de känner sig delaktiga i det som bestäms kring barnet. En 

föräldrar talar också om att det kanske behövs någon typ av underlag för hur eleverna kan vara 

mer delaktiga i sina samtal och någon förälder beskriver vikten av att eleverna får komma till tals 

(2007, s. 75, 77, 85, 90-91, 99-102, 113). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt att arbeta med denna studie utifrån formativ bedömning för att undersöka hur begreppet 

formativ bedömning kan sättas i sammanhang med för- och nackdelarna med de olika formerna 

av utvecklingssamtal. Formativ bedömning används för att få en större förståelse om för- och 

nackdelarna med olika former av utvecklingssamtal och om den formativa bedömningen spelar roll 

i valet av utvecklingssamtalsform. Då utvecklingssamtal är en form av bedömning blir formativ 

bedömning som utgångspunkt relevant för vår studie. 

Formativ bedömning 

M. Scriven var den första som nämnde formativ bedömning år 1967. Han beskriver att formativ 

bedömning spelar stor roll i utvecklingen och förbättringen av läroplanen (1967, s. 41-42). B. 

Roos & D. Hamilton (2005, s. 7) menar dock att formativ bedömning växte ur konstruktivistiska 

och kognitiva teorier redan under 1930- och 1940-talen. 

Formativ bedömning handlar om att eleven använder undervisningens mål för att veta vart denne 

befinner sig, och vad den behöver lära sig. För att komma vidare är det viktigt för eleven att 

läraren ger kontinuerlig återkoppling (Skolverket, 2019). 

Formativ bedömning har under minst ett decennium varit ett av de kraftfullaste redskapen för att 

främja elevernas lärande. Många forskare, skolpolitiker, skolledare och lärare menar att formativ 

bedömning är en slags mirakelkur och många olika böcker inom ämnet har uppkommit de 

senaste åren, sedan forskning inom området blivit allt vanligare. Någonting som ofta hamnar i 

skymundan är att även lärare behöver använda sig av formativ bedömning för att utvecklas. 

Formativ bedömning kan ses som ett paraplybegrepp som innehåller olika fenomen, där ett av 

fenomenen handlar om feedback som kan relateras till elevernas lärande. Ett annat fenomen är 

feedback till lärarens egen undervisning. De tredje och fjärde begreppen är kamratbedömning 

och självbedömning (Lindberg, Eriksson & Pettersson, 2019, s. 9-10). 

Man brukar prata om två olika begrepp inom bedömning, nämligen bedömning för lärande och 

bedömning av lärande. Bedömning av lärande handlar om att bedöma vad eleven kan och inte 

kan, det är en summativ bedömning. Bedömning för lärande handlar istället om att stödja 

elevernas lärande och är därmed en formativ bedömning. För att det ska vara en formativ 

bedömning behöver det finnas ett tydligt mål dit eleverna ska ta sig. Man kan se elevernas lärande 

som en karta och att bedömningen handlar om att ta reda på vart på kartan eleverna befinner sig. 
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Inom formativ bedömning är lärarens information till eleverna central, vilket gör lärarens 

återkoppling till eleverna väldigt viktig. Bedömning för lärande är viktig att inkludera i 

klassrummet dagligen. När man använder bedömning för lärande för att göra en lägesbeskrivning 

av var eleven befinner sig så kan man dra felaktiga slutsatser om elevernas lärande. Det finns på 

liknande sätt risker med formativ bedömning. Om man har ett starkt fokus på informationen från 

lärare till elev så finns det en risk att lärandet blir lärarens ansvar istället för elevens. 

Avslutningsvis handlar bedömning om att tolka det som eleverna presterar, därför är det viktigt 

att elevernas uppgifter konstrueras utifrån kursplanerna, då detta lockar fram deras kunskaper 

(Jönsson, 2017, s. 14-17). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att få en inblick i och förstå hur lärare tänker kring utvecklingssamtal och 

vad som påverkar valet av utvecklingssamtalsform. 

Det här är våra forskningsfrågor: 

1. Vad anser lärare är för- och nackdelarna med elevledda utvecklingssamtal? 

2. Vad anser lärare för- och nackdelarna med lärarledda utvecklingssamtal? 

3. Hur anser lärare att arbetsbelastningen påverkas av de olika utvecklingssamtalsformerna? 

4. Hur ser lärare att eleverna reflekterar kring sitt eget lärande? 
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Metod 

I detta avsnitt kommer vi att presentera tillvägagångssättet av studien, studiens validitet och 

reliabilitet. Vidare kommer vi att presentera studiens urval och vilka avgränsningar vi har gjort. 

Slutligen kommer vi att presentera vilka etiska ställningstaganden vi har gjort. 

Metodval 

Vi valde att använda oss utav kvalitativa intervjuer för denna studie. C. A. B. Warren (2002, s. 83) 

beskriver att man kan se på intervjuer på olika sätt. Hon skriver att det stundom är interaktionen 

mellan intervjuare och respondent som gör själva intervjun och att det är upp till intervjuaren att 

tolka och analysera vad respondenten menar. Vi båda har därför varit närvarande under samtliga 

intervjuer för att vara säkra på att vi har tolkat och analyserat våra intervjuer på samma sätt. U. 

Eriksson-Zetterquist & G. Ahrne (2011, s. 40) nämner att en fördel med att använda kvalitativa 

intervjuer är att man själv kan bestämma i vilken ordning frågorna ska ställas och vad som ska 

ställas beroende på hur situationen ser ut. Vi valde att ha en intervjuguide med förbestämda 

frågor för att kunna hålla ett tydligt spår i våra intervjuer, samt vara säkra på att vi fick med det 

som vi ville undersöka. Vi valde även att ställa följdfrågor och andra frågor beroende på vad vi 

fått för svar. 

U. Eriksson-Zetterquist och G. Ahrne (2011, s. 56-57) menar att det finns vissa svagheter med att 

använda intervju som metod. En av svagheterna med att använda sig utav intervju som metod är 

att man får en begränsad bild av ett fenomen. Här skulle man få en bredare bild av att använda 

sig utav observationer för att se hur ett fenomen ser ut i praktiken och sedan komplettera med 

intervjuer för att lösa upp möjliga oklarheter. Många utvecklingssamtal hade redan genomförts 

under denna tid, vilket gjorde att intervjuer var det bästa alternativet för oss. En av styrkorna med 

att använda intervjuer är att de ofta går snabbt att genomföra, däremot menar U. Eriksson-

Zetterquist och G. Ahrne att transkriberingen ofta är tidskrävande (ibid, s. 54, 57). Trots att 

transkriberingen tog tid valde vi ändå att transkribera samtliga intervjuer, då vi ville få en 

överblick över vad var och en av de intervjuade sagt. 

Tillvägagångssätt 

I vår studie ingick 8 intervjuer med totalt 10 personer. Två av intervjuerna genomfördes som 

grupp-/parintervjuer då dessa lärare undervisar i samma klass eller på annat sätt samarbetar vid 
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utvecklingssamtal. Vi ville få en större bild och ett större perspektiv av hur dessa tänker kring val 

av utvecklingssamtalsform, fördelar och nackdelar med respektive form samt hur lärarna ser att 

eleverna har reflekterat över sitt lärande. Innan intervjuerna så fick lärarna som skulle intervjuas 

ett informationsbrev där vi förklarade vad som skulle studeras i studien, hur lång tid intervjun 

skulle ta, att personuppgifter till intervjupersonerna inte kommer att publiceras, att dessa hålls 

avskilt från de transkriberade intervjuerna, att deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när 

som helst, samt att ingen ekonomisk ersättning utgår. Informationsbrevet finns bifogad i bilagor 

under bilaga 1. 

Den kortaste intervjun tog drygt 8 minuter, medan den längsta tog ca 27 minuter. De två 

intervjuerna som var längst var grupp-/parintervjuerna, då fler åsikter uttrycktes under dessa 

intervjuer. Vi använde oss av en intervjuguide som vi förhöll oss till, dock skiljde sig följdfrågorna 

från varandra beroende på vad som sades under intervjun. Vår intervjuguide finns bifogad i 

bilagor under bilaga 2. 

Validitet och reliabilitet 

Validitet är att man har mätt det som man har avsett att mäta. Vi har avsett att mäta lärares 

åsikter kring utvecklingssamtal och har därför analyserat lärares åsikter och ingenting annat. Vi 

anser att detta ger vår studie en hög validitet (Trost, 2010, s. 133). 

Reliabilitet även kallad tillförlitlighet innebär att den mätning man har är stabil och inte påverkas 

av t.ex. slumpinflytelser, detta innebär att vi som intervjuar behöver ställa frågor på samma sätt. 

Det som stärker vår reliabilitet är att vi valde att ställa samma frågor genom att följa vår 

intervjuguide (Trost, 2010, s. 131). 

Innan en intervju tar plats är det nyttigt att fundera över vilket eller vilka svar som är rimliga i 

förhållande till vart en intervju ska ske. Det är viktigt att den intervjuade får bestämma plats att 

bli intervjuad på, detta för att skapa en tryggare och behagligare miljö för denne, men som 

intervjuare är det bra att ha rimliga förslag på platser att intervjua på. Även om den intervjuades 

bostad kan vara en lugn och ostörd miljö så finns det alltid en risk att denne kommer i underläge, 

därför uteslutar man det förslaget helt. Det finns dock för- och nackdelar med alla platser. 

Oberoende av den plats som intervjun har ägt rum på är det av stor vikt att man i anslutning till 

analys av materialet kan dividera om platsen haft någon form av inverkan på trovärdigheten av 

den data man samlat (Trost, 2010, s. 65-66). Intervjuerna genomfördes på de intervjuades 

arbetsplatser för att undvika att ta upp för mycket tid för dem. Vi kände även att fler personer 
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skulle kunna vara villiga att ställa upp på en intervju om vi visade tecken på flexibilitet genom att 

ta oss till deras arbetsplats. Under intervjuerna fick lärarna själva bestämma vart vi skulle sitta och 

samtala, vilket vi tror gav dem större trygghet under intervjun. 

Urval och avgränsningar 

Det urval vi har använt oss av är både snöbollsurval och bekvämlighetsurval. Vi har dels valt att 

intervjua lärare i vår närhet, men vi har även frågat lärare i vår närhet om de vet lämpliga 

personer som skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju (Carlsson, 1991, s. 35; Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011, s. 42). Dock ville vi att dessa lärare skulle vara legitimerade och ha 

erfarenhet inom skolvärlden. U. Eriksson-Zetterquist och G. Ahrne (2011, s 42) menar att det 

mest önskvärda skulle vara att göra ett slumpmässigt urval av personer att intervjua, exempelvis 

genom att ha en lista med lämpliga personer att intervjua och sedan drar man slumpmässiga 

namn från den listan. De menar vidare att det ibland kan falla sig så att man inte har möjlighet 

eller tillgång till en sådan lista. Då får man eventuellt nöja sig med att använda sig utav ett 

snöbollsurval, där en person man intervjuar föreslår ytterligare personer att intervjua. 

Vi valde att under två utav våra intervjuer ha en dubbelintervju. Detta på grund utav att dessa 

intervjuer skulle ske med personer som arbetar i samma årskurs och på samma arbetsplats. För 

att få ett större perspektiv på hur de tänker kring val av utvecklingssamtalsform valde vi därför att 

intervjua dessa personer samtidigt. 

Under våra intervjuer framkom det att flera av lärarna testat att använda sig utav elevledda 

utvecklingssamtal där flera samtal pågår samtidigt och läraren går omkring till de olika 

samtalsgrupperna. Vi kommer att nämna dessa samtal kort i vårt resultat, men våra huvudfrågor 

handlar om elevledda och lärarledda utvecklingssamtal i trepartsform och det är huvudsakligen 

där vi kommer att hålla vårt fokus. 

Nedan har vi bifogat en tabell som visar vilka lärare vi har intervjuat, när de tog lärarexamen och 

hur stor erfarenhet de har av att arbeta i skolvärlden. Se tabell 1. 
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Tabell 1: Tabell av intervjupersoner, när de blev examinerade lärare och hur lång erfarenhet de har. 

Etiska aspekter 

S. Kvale och S. Brinkmann tar upp fyra olika etiska riktlinjer; informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Den första riktlinjen, informerat samtycke, 

innebär att de intervjuade får information om syftet med undersökningen och att den är frivillig 

vilket innebär att de intervjuade har rätt att dra sig undan från undersökningen. Vi valde att 

informera våra intervjupersoner om deras rättigheter både via e-mail och muntligt innan 

intervjuerna. Konfidentialitet, den andra riktlinjen, handlar om att all form av privat information 

som samlats under en intervju inte får avslöjas inför någon obehörig om inte den berörda själv 

godkänt det. Vi valde, med hänsyn till den andra riktlinjen, att försvara röstinspelningarna och 

informationen om varje intervjuad person separat. Vi informerade även intervjupersonerna om 

att de enda som har rätt att ta del av intervjun är vi, vår examinator och vår handledare. Den 

tredje riktlinjen, konsekvenser, handlar om att inte frambringa någon skada eller lidande för den 

berörde under eller efter en undersökning. Med den tredje riktlinjen i åtanke valde vi att inte 

publicera kommunerna eller skolorna som intervjupersonerna jobbar i, så att dessa personer kan 

känna sig trygga i att människor i deras närhet inte får reda på vilka de är. Vi använde även 

fingerade namn som inte kan kopplas till intervjupersonerna. Forskarens roll, den fjärde riktlinjen, 

belyser vikten av att som forskare ha en stark moralisk integritet och göra goda val när etiska 

såväl som vetenskapliga intressen vägs mot varandra. Utifrån den fjärde riktlinjen valde vi att inte 

kommentera intervjupersonernas personliga åsikter (2014, s. 105, 107, 109-111).  

Nyttjandekravet innebär att all insamlad information författarna fått från den intervjuade 

personen inte får läcka ut till andra än författarna själva. Det innebär också att informationen 

endast är till för studien. Examinator samt handledare är de enda personerna som har rätt att ta 

del av materialet. Det finns två följande regler för nyttjandekravet, regel 7 och regel 8 

Lärare Lärarexamen sedan Erfarenhet inom skolvärlden (år) 

Esmé 1985 34 

     Lovisa 1977 42 

Lennie 1997 22 

Elsa 2005 14 

Emma 2005/2006 10 

Estrid 2011/2012 22+ 

Ellinor 2004 15 

Ludwig 2006 13 

Leslie 2005 10 

Luna 2005 21 
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(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Med utgångspunkt från nyttjandekravet har vi informerat 

intervjupersonerna om att deras intervjuer endast kommer att användas till studien, kommer 

förvaras professionellt och inte säljas vidare efter avslutad undersökning. 

Arbetsfördelning  

Majoriteten av arbetets delar är skrivna tillsammans, dock har en viss fördelning i arbetet gjorts. G. 

Namei har ansvarat och författat resultat- och analysdelarna som handlar om fördelar och nackdelar 

med elevledda utvecklingssamtal och arbetsbelastning. V. Mårtensson har ansvarat och författat 

resultat- och analysdelarna som handlar om fördelar och nackdelar med lärarledda 

utvecklingssamtal, samt avsnittet om hur eleverna reflekterar kring sitt eget lärande. De andra 

delarna av arbetet är skrivna gemensamt, likaså intervjuerna och analysen av intervjuerna är 

genomförda gemensamt. 



 

 21 

Resultat och Analys 

Nedan presenteras resultaten av analysen som även kopplas till relevant forskning. 

Val av utvecklingssamtalsform 

Vi ställde frågan om vilken typ av utvecklingssamtal lärarna använder sig utav, varpå majoriteten 

av de intervjuade svarade att de använt sig utav både elevledda och lärarledda utvecklingssamtal. 

Resultatet visade att hälften av de intervjuade använder eller föredrar att använda sig utav elevledda 

och den andra hälften använder eller föredrar att använda sig utav lärarledda utvecklingssamtal. Vi 

valde även att använda samma begynnelsebokstav till lärarna som föredrog elevledda 

utvecklingssamtal (E) och samma begynnelsebokstav till lärarna som föredrog att använda sig av 

lärarledda utvecklingssamtal (L). Se tabell 2 nedan.  

Tabell 2: Tabell över intervjupersonerna, vilken utvecklingssamtalsform de har använt och vilken 

utvecklingssamtalsform de använder nu eller föredrar. 

 

Forskningsfråga 1: För- och nackdelar med elevledda utvecklingssamtal 

Majoriteten av de intervjuade lärarna valde att svara på frågan om fördelar och nackdelar med 

elevledda utvecklingssamtal. På frågan om fördelar valde nämnde flera av lärarna att eleverna blir 

mer medvetna under sitt elevledda utvecklingssamtal. Esmé beskriver att hon har använt sig av 

både elevledda och lärarledda utvecklingssamtal, men att hon uppskattar elevledda 

utvecklingssamtal mer. Hon beskriver att fördelar med elevledda utvecklingssamtal är att eleverna 

blir mer medvetna om sina styrkor och svagheter. Hon menar även att eleven är mer insatt i sitt 

utvecklingssamtal när man använder sig av ett elevlett utvecklingssamtal. Hon (02:55) uttryckte 

sig så här: “eleverna blir mer medvetna om sina styrkor och svagheter”. De flesta lärarna svarade att 

eleverna blir mer engagerade, mer insatta och att det blir tydligare i ett elevlett utvecklingssamtal. 

Lärare Har använt Använder nu/föredrar 

Esmé Båda Elevledda 

Lovisa Lärarledda Lärarledda 

Lennie Lärarledda Lärarledda 

Elsa Båda Elevledda 

     Emma Båda Elevledda 

Estrid Båda Elevledda 

Ellinor Båda Elevledda 

Ludwig Båda Lärarledda 

Leslie Båda Lärarledda 

Luna Lärarledda Lärarledda 
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Leslie (04:14) nämnde att “eleven blir mycket mer engagerad och får en möjlighet att tänka till själv kring sin 

utveckling och sitt lärande” medan Elsa (07:58) sade “Ja, det är att det blir tydligare för de själv var de ligger 

till istället för att sitta och lyssna på mig”. Detta kan kopplas till det A. S. Pihlgren berättar om 

elevledda utvecklingssamtal. Enligt henne stärks elevernas självförtroende när det kommer till 

elevledda utvecklingssamtal. Eleverna blir bättre på att ta egna beslut och våga tala. Lärarna som 

intervjuades om fördelar med elevledda utvecklingssamtal intygade att eleverna blir mer insatta 

och engagerade vilket stämmer överens med tidigare forskning (jfr. Pihlgren 2013, s. 11-15). 

Detta överensstämmer även med det vi skrivit om metakognition, som handlar om att veta vart i 

lärandet man är någonstans (jfr. Nationalencyklopedin, 2018). Formativ bedömning är en typ av 

löpande bedömning av lärande för att eleven ska veta vart hen befinner sig (jfr Skolverket, 2019), 

vilket kan sammanlänkas med att flera lärare uttryckte att eleverna blir mer medvetna om sitt 

lärande. Elevledda utvecklingssamtal kan även kopplas till självbedömning, då det enligt de lärare 

vi har intervjuat handlar om att eleverna själva får förbereda och reflektera över sina styrkor och 

svagheter. Självbedömning är ett fenomen inom paraplybegreppet formativ bedömning (jfr. 

Lindberg, Eriksson & Pettersson, 2019, s. 9-10). 

På frågan om nackdelarna med elevledda utvecklingssamtal så nämnde ungefär hälften av lärarna 

föräldrarna i sina svar. Vissa lärare svarade att risken finns att föräldrarna inte bokar in 

utvecklingssamtal över huvud taget, vilket kan leda till en besvikelse hos eleverna. Emma (23:31) 

uttrycker det så här: “Alltså nackdelar… Ja, risken finns att vissa inte bokar in sina samtal. Och då har de 

lagt ned det här och vill så gärna delge det”. Andra lärare uttrycker att föräldrarna inte vill ställa frågor, 

eftersom det är ett elevlett utvecklingssamtal och föräldrarna då vill ge eleverna så mycket plats 

som möjligt. Detta kan leda till att många föräldrar har frågor efter utvecklingssamtalet. Leslie 

(05:56) säger så här: “...men jag tror att de ibland känner så att när eleven sitter med och det är meningen att 

eleven ska leda samtalet att de inte vill att jag tar över liksom utan att… Då är de osäkra på hur mycket de får 

fråga”. Hälften av lärarna nämnde även att eleverna kan ha svårt att reflektera över sitt eget 

lärande som en nackdel med elevledda samtal. De menar att de då kan vara svårt för vissa elever 

att genomföra ett elevlett utvecklingssamtal. Esmé (04:02) beskriver det så här: “Alltså för vissa 

elever är ju det här svårt. Alla elever klarar ju inte det här” medan Lennie (12:50) uttrycker att 

eleverna kan ha svårt att förstå att det just är den kunskapsmässiga utvecklingen som eleverna ska 

fundera över. Luna, som själv inte har erfarenhet av elevledda utvecklingssamtal, kan endast delge 

oss det hennes tidigare kollegor uttryckt. Enligt Luna säger hennes kollegor att det blir väldigt tyst 

under elevledda utvecklingssamtal och att det är svårt för eleverna att veta vad de ska säga. Så här 

uttrycker sig Luna (03:29): “för jag tänker det jag har hört av både kollegor och av folk man känner att det 
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blir väldigt tyst och att det händer inte så mycket på själva samtalet... Att det är få barn som klarar av att göra 

det bra”. 

H. Lann och I. Larsson beskriver att föräldrarna ofta vill ha en bekräftelse på att det går bra för 

deras barn i skolan (jfr. 2007, s. 98). Detta stämmer överens med det som dessa lärare sade om att 

föräldrarna tycker att de inte får tillräckligt med information under elevledda utvecklingssamtal. 

Inom formativ bedömning behöver man som lärare se till att eleverna löpande får information 

om sitt lärande, det behöver finnas tydliga mål dit eleverna ska ta sig (jfr. Jönsson, 2017, s. 14-17). 

Detta påstående kan kopplas till det vissa lärare sade om att eleverna kan ha svårt att reflektera 

kring sitt eget lärande, på grund av att de inte vet vart de ska. Det som vissa lärare nämner om att 

föräldrar ibland har många frågor efter ett elevlett utvecklingssamtal på grund av att de inte vet 

hur mycket de får fråga kan jämföras med J. Hofvendahls studie där föräldrarna upplever att de 

ofta måste motivera och ange bakgrunden till varför de har en specifik fråga. De känner att de 

inte får tillfälle att på ett naturligt sätt ställa frågor (jfr. Hofvendahl, 2006, s. 199). 

Forskningsfråga 2: För- och nackdelar med lärarledda utvecklingssamtal 

En större del av de lärare vi valde att intervjua svarade på frågor om för- och nackdelar med 

lärarledda utvecklingssamtal. Ungefär hälften av lärarna nämnde kontroll, fokus på rätt saker och 

tydlig struktur som fördelar med att ha ett lärarlett utvecklingssamtal. Lennie (09:35) beskriver att 

ha tydlig struktur leder till ett likvärdigt samtal för alla vilket Lovisa håller med om (detta var en 

dubbelintervju). Lovisa (10:18) fortsätter så här: “Håller med dig. Jag tycker precis det, det är bra att man 

har den där strukturen att det är likvärdigt”. Lennie nämnde även att man lättare kan styra samtalet 

genom att använda sig av ett lärarlett utvecklingssamtal, då det är läraren som styr och talar. Hon 

beskrev det så här (09:44):  

 

En del tar ju tillfälle att bubbla på om annat, så är det ju. Men då har man ju strukturen och 
man känner sig trygg med det och då kan man lätt gå tillbaka... Att det är här vi ska titta. Det 
är här vi är. 

 

En tydlig majoritet av lärarna nämnde på något sätt föräldrarnas uppskattning i sina svar om 

fördelar med lärarledda utvecklingssamtal. En av dessa var Ellinor som uttryckte sig så här 

(02:04): “...och kanske att föräldrar uppskattar att läraren pratar för det fick vi lite kritik för av föräldrar att 

de tycker att de vill ha information från läraren”. En annan lärare som talade om föräldrarna i sitt svar 

var Leslie (04:14) som beskrev att det blir tydligare för föräldrarna vad eleven kan och inte kan, 
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samt vad hen behöver träna mer på när det är ett lärarlett utvecklingssamtal. Flera av lärarna vi 

intervjuade svarade att en fördel med lärarledda utvecklingssamtal är den tydliga strukturen, detta 

överensstämmer inte med A. S. Pihlgrens studie där hon beskriver att föräldrarna har fått 

uppfattningen om att det är sämre struktur på de lärarledda utvecklingssamtalen (jfr. Pihlgren, 

2013, s. 18). Flera av lärarna vi intervjuade menade även att föräldrarna tycker att de lärarledda 

utvecklingssamtalen är mer informativa än de elevledda utvecklingssamtalen. Detta stämmer inte 

överens med resultatet i A. S. Pihlgrens studie där föräldrarna menar att de elevledda 

utvecklingssamtalen är mer informativa än de lärarledda (jfr. ibid). V. Lindberg, I. Eriksson & A. 

Pettersson beskriver vikten av att läraren löpande ger feedback till eleven (jfr. Lindberg, Eriksson 

& Pettersson, 2019, s. 9-10). Detta kan kopplas samman med lärarledda utvecklingssamtal då 

denna typ av utvecklingssamtal handlar om att läraren ger feedback, medan eleven lyssnar. 

Någonting som lärarna däremot inte nämner i de lärarledda utvecklingssamtalen är 

självbedömning, som även det är ett fenomen i paraplybegreppet formativ bedömning (jfr. ibid).  

 

Gällande nackdelar med lärarledda utvecklingssamtal så svarade ungefär hälften av lärarna att 

eleverna blir mindre engagerade under ett lärarlett utvecklingssamtal. Både Leslie (06:28) och 

Ellinor (04:13) svarade att eleven inte är lika delaktig och engagerad i sin utveckling och att de 

inte är delaktiga i samtalet, vilket leder till mindre engagemang kring själva utvecklingssamtalet i 

sig. Det kan också leda till att eleverna har svårt att förstå syftet med att ha ett utvecklingssamtal. 

Den andra hälften svarade att det fokuseras på olika saker under lärarledda utvecklingssamtal. 

Eleven och läraren kanske inte fokuserar på samma saker, någonting som är viktigt för eleven 

behöver inte vara viktigt för läraren och vice versa. Ludwig (04:53) uttryckte det så här: “Man kan 

ju missa saker som för elevens perspektiv är viktiga. Man kanske fokuserar på den här kunskapsutvecklingen 

men det finns kanske andra värderingar som eleven tycker som man vill lyfta upp som inte kommer fram”. Att 

eleverna blir mindre engagerade och inte är delaktiga i utvecklingssamtalen kan jämföras med A. 

S. Pihlgrens studie, där hon menar att positiva effekter med elevledda utvecklingssamtal är att 

eleverna vågar ta egna beslut, lär sig att våga tala, samt lär sig att organisera sitt eget lärande (jfr. 

Pihlgren, 2013, s. 11-15). Formativ bedömning kommer in i nackdelarna av lärarledda 

utvecklingssamtal genom de negativa aspekterna som Jönsson nämner. Genom att ha ett för 

starkt fokus på informationen från lärare till elev så kan detta leda till att lärandet blir lärarens 

ansvar istället för elevens (jfr. Jönsson, 2017, s. 14-17). 
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Forskningsfråga 3: Hur arbetsbelastningen påverkas 

Gällande om det blir mer eller mindre att göra med elevledda eller lärarledda utvecklingssamtal så 

svarade samtliga intervjuade lärare på frågan. Majoriteten av dessa lärare nämnde samma svar på 

denna fråga, nämligen att arbetsbelastningen blir större med elevledda utvecklingssamtal och 

mindre med lärarledda utvecklingssamtal. Esmé (02:11) beskriver att man behöver arbeta med 

klassen för att de ska veta vad de ska säga, vilket innebär att det är större arbetsbelastning i 

uppstartsskedet av de elevledda utvecklingssamtalen. Men att när man väl har fått igång arbetet 

med elevledda utvecklingssamtal så kan det vara tidseffektivt. Ludwig beskriver det på ungefär 

samma sätt, förutom att han inte tycker att elevledda utvecklingssamtal var tidseffektiva när de 

väl var igång. Han uttryckte sig så här (02:03): 

Det blev lite tyngre när eleven ledde det själv för då var man tvungen till att förbereda 

eleven alltså då blev det ju att… För det är ganska abstrakt för många elever. [...] Så det 

blev snarare tvärtom i så fall. Om man tänker att det skulle underlätta att eleven håller i 

samtalet så blev det snarare tvärtom.  

Elsa talade här om både elevledda utvecklingssamtal som trepartssamtal och elevledda 

utvecklingssamtal där det pågår flera samtal samtidigt. Hon tyckte att arbetet med elevledda 

utvecklingssamtal där det pågår flera samtal samtidigt och läraren alternerar mellan dessa tar mer 

tid, då man behöver göra det tydligare för eleven när man inte alltid finns där och kan vägleda. 

Hon uttrycker att det ändå blir tydligare för både eleven och läraren under de elevledda 

utvecklingssamtalen, så här sade hon (06:13): “ja det kanske tar mer tid men samtidigt så blir det tydligare 

för dig själv och för eleverna vad det är vi ska kunna”. En mindre andel av lärarna tyckte att 

arbetsbelastningen kring utvecklingssamtal generellt är stor, då det tar tid att gå igenom varje 

barn. Däremot tyckte de att det var själva dokumentationen som tog tid och att när man väl var 

klar med den så kändes själva utvecklingssamtalen inte så krävande. Lovisa (06:29) uttryckte sig så 

här: 

Men när man väl har gjort det… Men det tar ju mycket tid innan… Men när vi väl är färdiga 

för samtal, vi mentorer, då känns det ju som ”Nej, men nu är jobbet gjort!” Det är bara att 

man ska sitta med det här samtalet, det tar ju också sin tid… men det är det här innan som 

tar... förberedelserna som tar lång tid. Det gör det. 

Flera personer uttryckte att de elevledda utvecklingssamtalen tar tid i uppstartsskedet, då man 

behöver göra det grundligare än med lärarledda utvecklingssamtal. Trots att A. S. Pihlgren inte 

uttrycker att elevledda utvecklingssamtal medför större arbetsbelastning så uttrycker hon att det 



 

 26 

krävs ett grundligt förarbete med elevledda utvecklingssamtal för att inte kvaliteten på samtalen 

ska bli sämre (jfr. Pihlgren, 2013, s. 11). Detta överensstämmer med vad vissa av lärarna 

uttryckte. Gällande formativ bedömning så beskriver V. Lindberg, I. Eriksson och A. Pettersson 

att en lärare behöver använda sig av formativ bedömning för att själv kunna utvecklas (jfr. 

Lindberg, Eriksson & Pettersson, 2019, s. 9-10). Detta kan kopplas till att vissa av lärarna 

uttrycker att arbetsbelastningen kring utvecklingssamtal är stor. Man måste som lärare blicka både 

bakåt och framåt för att se vad som fungerar och inte, samt vad som kan göras bättre och mer 

tidseffektivt nästa gång. 

Forskningsfråga 4: Reflektion kring sitt eget lärande 

På frågan om hur lärarna ser att eleverna reflekterar kring sitt eget lärande svarade en mindre 

andel av lärarna att de ser det genom att eleverna blickar tillbaka. Elsa (09:13) beskriver det så här: 

“...de vet vilka mål de har för de kollar vi på minst varannan vecka. Vi skriver ut dem och sätter 

dem längst fram i deras pärm. Nu när de går i trean har det blivit ganska många mål”. Lovisa 

uttryckte även hon att hon ser att eleverna reflekterar över sitt eget lärande genom att de tittar 

tillbaka. Hon uttrycker det så här (15:29): “Det är när vi tittar tillbaka känner jag. De reflekterar 

och märker att ”jo, men ååh! Det kan jag ju, jag har blivit mycket bättre på det!” så det tycker jag 

att man märker att de…” En stor andel av lärarna nämnde även medvetenhet i sina svar om 

fördelar med elevledda utvecklingssamtal, vilket går ihop med reflektion kring sitt eget lärande. 

Majoriteten av lärarna svarade att de tycker att elevernas reflektion kring sitt eget lärande sker 

med stöd av läraren. Leslie (07:37) beskriver det så här: “För det vill man ändå jobba med som 

lärare att eleverna tänker till kring sitt eget lärande. Men att då kanske inte det sker i själva 

utvecklingssamtalet utan det sker löpande under tiden i samtal med eleven i klassrummet.” medan 

Ellinor (05:44) svarade att hon försöker få eleverna att komma på egna mål och fråga hur de 

tänker kring vissa uppgifter. Att flera av lärarna svarade att de ser att eleverna reflekterar kring sitt 

eget lärande kan kopplas samman med hur Nationalencyklopedin beskriver metakognition. Utan 

metakognitivt tänkande skulle vi inte kunna blicka tillbaka och fundera över hur en uppgift har 

gått (jfr. Nationalencyklopedin, 2018). Majoriteten av lärarna nämnde att de tycker reflektionen av 

elevernas eget lärande sker i samtal med eleven och genom stöd av läraren, vilket kan jämföras 

med hur Skolverket beskriver användandet utav formativ bedömning. Det är viktigt att läraren 

ger kontinuerlig återkoppling i samtal med eleven för att maximera lärandet (jfr. Skolverket, 

2019). Majoriteten av lärarna nämnde att den formativa bedömningen och framåtsyftning är en 

viktig del av utvecklingssamtalen.  A. Jönsson menar att en viktig del inom formativ bedömning 

är lärarens återkoppling till eleven, samt kommunikationen mellan lärare och elev (jfr. Jönsson, 
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2017, s. 14-17). Lovisa (12:35) beskriver att det är skönt att ha en struktur på samtalet eftersom 

utvecklingssamtalet ska vara framåtsyftande och det ska vara fokus på att blicka framåt. 
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Diskussion 

Nedan följer en förlängning av analysen där vi diskuterar våra svar gentemot tidigare forskning, 

teoretisk utgångspunkt och slutligen konsekvenser av vår studies resultat. 

Diskussion gentemot tidigare forskning 

Analysen av resultatet mynnade ut i att lärarna vi intervjuade anser att elevledda utvecklingssamtal 

stärker eleverna till att bli mer medvetna om sitt eget lärande. I likhet med resultatet uttrycker A. 

S. Pihlgren att elevledda utvecklingssamtal leder till många bra egenskaper hos eleverna, nämligen 

att elevernas förmåga att sätta upp egna mål och uppnå dessa stärks (jfr. Pihlgren, 2013, s. 11-15). 

Motsatsen till detta är att eleverna inte är engagerade under de lärarledda utvecklingssamtalen. 

Flera intervjuade lärare nämnde att eleverna blir mindre delaktiga och mindre engagerade. G. 

Lindh & A. Lindh-Munthers forskning visade att många elever har svårt att förstå varför man har 

ett utvecklingssamtal och att många av dem tror att utvecklingssamtalen är till för föräldrarna. 

(jfr. Lindh & Lindh-Munther, 2005, s. 12-14). Analysen av våra resultat kan därmed kopplas 

samman med att vissa elever inte ser syftet med utvecklingssamtalet. En annan likhet med våra 

resultat och G. Lindh & A. Lindh-Munther är att deras resultat visade att en sjättedel av eleverna i 

deras studie tycker att utvecklingssamtalen är meningslösa (jfr. ibid). Detta kan också ha att göra 

med att lärarna inte har tydliggjort för eleverna var syftet med utvecklingssamtalen egentligen är.  

Nackdelarna med de elevledda utvecklingssamtalen är enligt de lärare vi intervjuat att föräldrar 

inte uppskattar det upplägget så mycket, då de generellt brukar vilja ha mer information från 

lärarna. Vår studie stärker därmed det H. Lann och I. Larsson beskriver att föräldrarna generellt 

är intresserade av deras barns skolgång, då de inte berättar mycket för sina föräldrar när de 

kommer hem. Informationen från läraren blir därmed viktigare för föräldrarna (jfr, 2007, 75-113). 

Däremot stärker vår studies resultat inte den delen av A. S. Pihlgrens studie som visar att 

föräldrarna tycker att de elevledda utvecklingssamtalen är mer informativa än de lärarledda 

utvecklingssamtalen (jfr. 2013, s. 18-19). Nackdelarna med elevledda utvecklingssamtal kan 

jämföras med fördelarna med lärarledda utvecklingssamtal. Fördelarna med lärarledda 

utvecklingssamtal visar att lärarna tycker att lärarledda utvecklingssamtal är mer strukturerade, att 

föräldrar uppskattar denna typ av samtal och att de är mer informativa än de elevledda 

utvecklingssamtalen. Som nämnt ovan visar A. S. Pihlgrens studie att de elevledda 

utvecklingssamtalen är mer informativa.. Hennes studie visar även att de elevledda 
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utvecklingssamtalen är mer organiserade och genomarbetade (jfr. ibid). Detta gör att vår studies 

resultat inte kan stärka A. S. Pihlgrens studie. 

Resultatet av hur lärarna upplever arbetsbelastningen kring de olika utvecklingssamtalsformerna 

visar att majoriteten av lärarna tycker att elevledda utvecklingssamtal tar längre tid i 

uppstartsskedet. Detta resultat stärks av det A. S. Pihlgrens studie visar, då hon menar att 

elevledda utvecklingssamtal behöver ett grundligt förarbete för att få bra kvalitet (jfr. 2013, s. 11-

15). Flera av de intervjuade lärarna svarade att de tycker att arbetet med utvecklingssamtal 

generellt tar upp mycket tid. De menade dock att det är dokumentationen som tar tid och inte 

själva samtalet i sig. Detta bevisar för oss att arbetet före ett utvecklingssamtal tar tid, oberoende 

av utvecklingssamtalsform. 

Resultatet av vår fråga om hur lärarna ser att deras elever reflekterar över sitt eget lärande visar 

bland annat att många lärare kopplar ihop elevledda utvecklingssamtal och elevernas reflektion 

kring sitt eget lärande. Eleverna blir medvetna under elevledda utvecklingssamtal, vilket gör att de 

utvecklar förmågan att reflektera över vart i lärandet de befinner sig. Detta resultat av vår studie 

stärker A. S. Pihlgrens studie som visar att föräldrar, elever och lärare tycker att elever utvecklar 

en förmåga att sätta upp och uppnå rimliga mål stärks genom elevledda utvecklingssamtal (jfr. 

Pihlgren, 2013, s. 11-15).  

Diskussion gentemot teoretisk utgångpunkt 

Under elevledda utvecklingssamtal får eleverna själva fundera över hur de ligger till och vart de 

ska, istället för att lärarna berättar detta för eleverna. Detta har nämnts som en av fördelarna med 

elevledda utvecklingssamtal, alltså att eleverna blir mer engagerade, delaktiga och medvetna under 

de elevledda utvecklingssamtalen. Samtidigt som en nackdel med de lärarledda 

utvecklingssamtalen visar sig vara att eleverna blir mindre medvetna, delaktiga och engagerade i 

sina utvecklingssamtal. Genom dessa resultat kan vi dra slutsatser om att elevledda 

utvecklingssamtal är mer formativa än de lärarledda utvecklingssamtalen, enligt de lärare vi har 

intervjuat. V. Lindberg, I. Larsson & A. Pettersson beskriver att formativ bedömning är ett av de 

kraftfullaste redskapen man kan använda för att främja elevernas lärande (jfr. Lindberg, Eriksson 

& Pettersson, 2019, s. 9-10). Detta kan kopplas till formativ bedömning i utvecklingssamtal, då 

eleverna antingen får reda på eller får själva fundera över var de ligger och vart de ska. Man kan 

även koppla utvecklingssamtal till en typ av bedömning av hur eleverna presterar, vilket även 

detta kan sammanlänkas till formativ bedömning genom att Jönsson beskriver att bedömning 

handlar om att bedöma elevernas prestationer (jfr. Jönsson, 2017, s. 14-17). 
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Resultatet av vår analys visar att fördelarna med lärarledda utvecklingssamtal handlar om att man 

har en tydlig struktur på utvecklingssamtalet och att läraren tydligare kan vägleda eleven i vilken 

riktning hen ska gå. Dessa går hand i hand med nackdelarna med de elevledda 

utvecklingssamtalen som visar att vissa elever kan ha svårt att reflektera och själva bedöma var i 

lärandet de ligger. I likhet med detta skriver V. Lindberg, I. Larsson & A. Pettersson att formativ 

bedömning kan ses som ett paraplybegrepp som innehåller fyra olika fenomen, där ett av 

fenomenen handlar om feedback som kan relateras till elevernas lärande. Ett annat fenomen är 

självbedömning (jfr. Lindberg, Eriksson & Pettersson, 2019, s. 9-10). Dessa kopplas samman 

med hur de lärare vi intervjuade ser på fördelar med de lärarledda utvecklingssamtalen och 

nackdelar med de elevledda utvecklingssamtalen. 

Eftersom många av de lärare vi har intervjuat anser att arbetsbelastningen generellt är stor kring 

utvecklingssamtal så stärker det det som V. Lindberg, I. Eriksson och A. Pettersson beskriver att 

en lärare behöver använda sig av formativ bedömning för att själv kunna utvecklas (jfr. Lindberg, 

Eriksson & Pettersson, 2019, s. 9-10). Lärare behöver se över varje moment för att kunna se vad 

som kan göras bättre nästa gång. Att lärare upplever arbetsbelastningen som stor kan även 

jämföras med att de använder sig av en typ av formativ bedömning (bedömning av sig själva och 

hur utvecklingssamtalen gått) som då gör att reflektionen kring utvecklingssamtal tar tid. 

På frågan om hur lärarna ser att eleverna reflekterar kring sitt eget lärande blir det klart att många 

lärare anser att det blir tydligare om man använder sig av elevledda utvecklingssamtal, detta gör 

att vi genom att endast titta på denna aspekt kan säga att elevledda utvecklingssamtal är mer 

formativa. Den formativa bedömningen gömmer sig mer i de lärarledda utvecklingssamtalen, då 

lärarledda utvecklingssamtal handlar om lärarens information till eleven. Jönsson beskriver att om 

man som lärare fokuserar för mycket på att ge information till eleven så finns en risk att läraren 

själv blir ansvarig för dennes lärande (jfr. Jönsson, 2017, s. 14-17). Däremot menar Skolverket att 

det är viktigt att läraren kontinuerligt ger återkoppling till eleven, vilket blir tydligare med ett 

lärarlett utvecklingssamtal. Detta visar oss att beroende på vilka aspekter som vägs in så kan båda 

utvecklingssamtalsformerna kopplas till formativ bedömning. 

Diskussion av konsekvenser  

Under analysen av frågan om för- och nackdelarna med de elevledda och lärarledda 

utvecklingssamtalen framkom det att flera lärare nämnde föräldrars åsikter. Dessa åsikter är 

endast någonting de intervjuade lärarna berättade för oss, vi har alltså inte intervjuat föräldrarna 

själva. Med den aspekten i beaktning kan vi säga att vi skulle få ett mer konkret svar om vi istället 
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valde att intervjua föräldrarna. U. Eriksson-Zetterquist och G. Ahrne (2011, s. 56-57) menar att 

det finns vissa svagheter med att använda intervju som forskningsmetod. Intervjuer ger en 

begränsad bild av ett fenomen och kan således leda till att bilden vi får inte överensstämmer med 

verkligheten. Genom att använda observationer, där vi själva är med och observerar ett fenomen 

skulle detta göra att vi får en större bild av hur verkligheten faktiskt ser ut. Vidare går oftast inte 

kvalitativa studier att generalisera, då för få personer är inblandade, vilket även är fallet med vår 

studie. För att kunna generalisera resultatet krävs därför en kvantitativ studie där fler personer 

ingår, med till exempel enkäter som forskningsmetod. 
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Konklusion 

I denna studie har en undersökning gjorts om vad lärare anser är för- och nackdelar med 

elevledda och lärarledda utvecklingssamtal, arbetsbelastning kring utvecklingssamtal, samt hur 

lärarna ser att eleverna reflekterar över sitt eget lärande. Syftet med studien har varit att få en 

inblick i hur lärare tänker kring detta och vad som påverkar deras val av utvecklingssamtalsform. 

Våra huvudsakliga resultat är att lärare anser att fördelarna med elevledda utvecklingssamtal är att 

eleverna blir mer medvetna, medan nackdelarna är att föräldrarna tycker att att de blir 

informativa. Fördelarna med lärarledda utvecklingssamtal är enligt lärarna att de har mer kontroll 

och samtalen har en tydlig struktur, medan nackdelarna är att eleven inte är lika delaktig. Gällande 

arbetsbelastning så anser flera lärare att elevledda utvecklingssamtal tar mer tid i uppstartsskedet, 

men även att det generellt är stor arbetsbelastning kring utvecklingssamtal. Lärarna ser att 

eleverna reflekterar kring sitt eget lärande genom att blicka tillbaka och genom stöd av läraren. 

 

Tanken med den här studien var att vi, som blivande lärare i årskurs F-3, ska få en djupare 

förståelse för hur lärare tänker kring sitt val av utvecklingssamtalsform. Vi ville intervjua erfarna 

och kunniga lärare som varit yrkesverksamma även innan elevledda utvecklingssamtal uppkom. 

Studien har givit oss stor insikt i hur elevledda och lärarledda utvecklingssamtal ser ut, samt vilka 

för- och nackdelar som finns med de olika formerna. 

Denna studie blir även relevant ur en pedagogisk synpunkt genom att den belyser frågor som är 

av yttersta vikt för en lärare, exempelvis hur eleverna reflekterar över sitt lärande, vilken form av 

utvecklingssamtal man ska välja, samt hur arbetsbelastningen ser ut kring de olika formerna av 

utvecklingssamtal. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev 

Till lärare 

Information om en studie av utvecklingssamtal 

Vi är två lärarstudenter som går 6:e terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 

examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

Vi har valt att undersöka elev- respektive lärarledda utvecklingssamtal genom intervjuer av lärare. 

Vårt syfte är att ta reda på vilka fördelar respektive förluster som finns med de olika formerna av 

utvecklingssamtal, samt hur lärare tänker kring sitt sätt att välja metod för utvecklingssamtal. 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att hålla enskilda intervjuer med er där vi båda 

kommer att närvara. Vi kommer att samla in data dels genom intervjuerna men också genom 

röstinspelning. En intervju kommer att ta ca. 15-20 minuter. 

Intervjuerna kommer att ske under november månad. Materialet kommer att hanteras och 

förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I 

redovisningar av studien (publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla 

personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och 

presentationer av studiens resultat.  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

Studiens handledare: Olle Uppenberg, doktorand vid institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier. 

Uppsala 15 november 2019 

Georgette Namei 

Viktoria Mårtensson 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Tema Frågor 

Läraren 
● Hur länge har du varit verksam lärare? 

● Vilket år tog du lärarexamen? 

Huvudfrågor 
● Använder du dig av elevledda eller 

lärarledda utvecklingssamtal? 
● Hur länge har du använt dig utav den 

metoden? 
● Vem/vilka har valt att du ska använda 

den formen av utvecklingssamtal? Är 
det du själv, arbetslaget eller någon 
aktör högre upp? 

● Påverkar valet av 
utvecklingssamtalsform 
arbetsbelastningen (blir det mer eller 
mindre att göra med ditt arbetssätt)? 

● Vilka är, enligt dig, fördelarna med 
den metod du har valt? 

● Vilka är, enligt dig, förlusterna med 
den metod du har valt? 

● Hur ser du att eleverna reflekterar 
över sitt egna lärande? 

Extrafrågor 
● Är det någonting du funderar över? 
● Vill du tillägga någonting? 
● Hur kunde ett typiskt 

utvecklingssamtal se ut för dig? 
● Vilken utvecklingssamtalsform 

uppskattar du mest? 

 

 

 


