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Den här studien syftar till att undersöka hur elever upplever elevledda utvecklingssamtal, 

utifrån följande frågeställningar: 

- Hur beskriver elever elevledda utvecklingssamtal? 

- Vad är syftet med elevledda utvecklingssamtal enligt elever? 

- Hur upplevs elevledda utvecklingssamtal av elever? 

 

För att få svar på dessa frågor genomfördes intervjuer med 20 elever i årskurs 4-9, på fyra 

olika skolor, som arbetar med elevledda utvecklingssamtal. 

 

Eleverna är i huvudsak positiva i sin uppfattning om elevledda utvecklingssamtal. Det är en 

god möjlighet för eleven att ha inflytande, känna delaktighet, äga sitt eget lärande och att 

förbereda sig för framtiden. Att avsätta tid för förberedelser och låta eleverna vara delaktiga i 

planering och innehåll är viktiga utgångspunkter för ett gott resultat.  

Begreppet elevlett utvecklingssamtal rymmer många olika typer av elevdeltagande, från att 

man leder vissa punkter eller delar av samtalet till att man håller i det helt själv. 
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1 Inledning 

 

Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) är ett av 

skolans uppdrag att fostra demokratiska medborgare. I skolans värdegrund poängteras att det 

inte räcker med att undervisa om demokratiska värderingar, utan undervisningen måste 

genomsyras av demokratiska arbetsformer. På det sättet förbereds eleverna på att aktivt delta 

i samhället. Undervisningen ska vidare även utveckla elevens förmåga att ta ett personligt 

ansvar (Skolverket, 2011a).  I Allmänna råd för planering och genomförande av 

undervisningen betonas också att elever kan ha en aktiv roll i bedömningen av kunskaper. 

Om eleverna är delaktiga i bedömningen av kunskaper ger det förutsättningar för att de ska ta 

ett större ansvar för sina studier och utveckla en förtrogenhet med vad som bedöms och det är 

positivt för deras lärande (Skolverket, 2011b). 

En del av vårt uppdrag som lärare är att fortlöpande informera eleven och dess 

vårdnadshavare om elevens utveckling. Enligt skollagen (2010:800) ska läraren, eleven och 

vårdnadshavaren minst en gång varje termin ha ett utvecklingssamtal om hur elevens 

kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas, samt om vilka insatser som 

behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom 

ramen för läroplanen (a.a.). Det är läraren som är ytterst ansvarig för utvecklingssamtalet och 

det är angeläget att det blir ett samtal mellan de tre parterna eleven, vårdnadshavaren och 

skolan. Utvecklingssamtalet kan då ge möjlighet till en bredare beskrivning av elevens 

skolsituation genom att eleven, vårdnadshavaren och läraren kan ge varsin bild (Skolverket, 

2013). 

Som verksamma lärare i grundskolan åk 4-9 arbetar vi med elevledda utvecklingssamtal. 

Anledningen till att vi gör detta är att vi tidigare upplevt att eleverna inte varit tillräckligt 

delaktiga i sina egna utvecklingssamtal. Det har funnits en tendens till att vårdnadshavare och 

lärare har pratat över huvudet på eleven och att eleven inte har haft kontroll över samtalet 

som handlar om det egna lärandet. På olika sätt har vi genom åren försökt involvera eleverna 

mer i samtalen och tack vare att vi började använda oss av elevledda utvecklingssamtal ser vi 

en tydlig progression i elevernas delaktighet före, under och efter utvecklingssamtalen, vilket 

har gett insikt i och kunskap om det egna lärandet. 

I vår studie är vi intresserade av att undersöka hur elever upplever elevledda 

utvecklingssamtal. Det har under den senaste tiden skett en markant ökning i mängden 

forskning som belyser och diskuterar elevers delaktighet och inflytande i skolan och 

effekterna av detta, men trots det finns det ett behov av ytterligare pedagogisk forskning som 

kan stödja skolutveckling (Skolverket, 2015).  

Det finns idag en del forskning om lärarledda utvecklingssamtal. Fenomenet elevledda samtal 

har det inte utförts lika mycket forskning kring och därför ser vi vår undersökning som ett 

bidrag till detta forskningsområde.  
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2 Bakgrund 
 

I bakgrunden definieras centrala begrepp och en förankring i styrdokumenten presenteras. 

Genomgången litteratur och tidigare forskning tar upp utvecklingssamtal och individuell 

studieplan (IUP), formativ bedömning och elevinflytande. Slutligen behandlas argument för, 

samt hinder och utmaningar med, elevledda utvecklingssamtal. 

2.1 Styrdokument, utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan (IUP) 

Arbetet med att skapa förutsättningar för lärande och kunskapsbildning i skolans ämnen och i 

demokrati- och värdegrundsfrågor finns reglerat i skolans styrdokument (Skolverket, 2015). 

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att:  

[…] i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till 

aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare” 

(Skolverket, 2011a, s 11). ”Eleverna ska ges inflytande över utbildningen. De ska 

fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen 

och hållas informerade i frågor som rör dem” (a. a, s.17). Vidare ska skolan ”[…] 

klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan 

ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. 

Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en 

förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan (a. a, 

s.10).  

Skollagen (2010:800, 12§) reglerar de övergripande formerna för utvecklingssamtal: ”Minst 

en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal 

om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas samt om vilka 

insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som 

möjligt inom läroplanens ram”. Läraren i årskurs 1-5 i grundskolan, grundsärskolan, 

sameskolan och årskurs 1-6 i specialskolan ska också en gång per läsår, vid ett av 

utvecklingssamtalen, upprätta en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) som ger 

omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven. Planen ska visa 

de insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och, inom ramen för läroplanen, 

utvecklas så långt som möjligt (a.a.).  

På 1960-talet infördes föräldrasamtalet och sedan 1980 har skolan varit ålagd att varje termin 

genomföra utvecklingssamtal. Av tradition har utvecklingssamtalet letts av läraren, med 

vårdnadshavare och elev som mottagare av information. Ofta har samtalet i huvudsak skett 

mellan de vuxna utan att ge eleven utrymme för frågor, idéer och synpunkter (Pihlgren, 

2013). 

Skolverket (2011a) menar att elevledda utvecklingssamtal är ett sätt att öka elevernas 

delaktighet och inflytande. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

är demokratifostran en väsentlig del och det uttrycks också att det inte räcker att läraren 

förmedlar kunskaper om grundläggande demokratiska värderingar: 
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Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna 

för att aktivt delta i samhällslivet” (Skolverket, 2011a, s. 10). Skolans målsättning 

är att eleven ”[...] tar ett personligt ansvar för sina studier” och ”[…] successivt 

utövar ett allt större inflytande över sin utbildning (a.a., s. 17). 

Skolverket (2013) menar att IUP ska ha både ett formativt och ett summativt syfte. 

Utvecklingssamtalet ska vara framåtsyftande och ge möjlighet till information mellan eleven, 

vårdnadshavaren och läraren så att samtalet blir utgångspunkten för hur skolan kan främja 

elevens fortsatta utveckling. Samtalet ska utgå från en utvärdering av elevens utveckling 

vilket innebär att informationen som ges också är tillbakablickande. Det är viktigt att samtalet 

kännetecknas av att läraren visar tilltro till eleven och har positiva förväntningar på elevens 

möjligheter. I samtalet ska det också tydliggöras vilket ansvar skolan, eleven och 

vårdnadshavaren har. Utvecklingssamtalet ska vara ett trepartssamtal, mellan eleven, 

vårdnadshavaren och läraren, som präglas av respekt och förtroende. Samtalet kan då ge 

möjlighet till en bredare beskrivning av elevens skolsituation. För att eleven ska ges 

förutsättning för att kunna delta aktivt krävs det att läraren kontinuerligt ger återkoppling till 

eleven i undervisningen. Genom regelbunden återkoppling kan eleven få förståelse för hur 

det går och vad som förväntas av densamme. 

Skolverket (2013) redogör vidare för att i de årskurser där det enligt skollagen finns krav på 

att en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) ska upprättas, det vill säga i årskurs 1–5 i 

grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och årskurs 1–6 i specialskolan, utgör planen ett 

stöd i arbetet med att följa upp elevens kunskapsutveckling och behov av stöd. Då skriftlig 

information om elevens skolgång även får ges vid andra tillfällen kan planen användas även i 

övriga årskurser. Den individuella utvecklingsplanen ger omdömen om elevens 

kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven, och den kan göra eleven medveten om 

sina förutsättningar för lärande samt visa på skolans tilltro till elevens utvecklingsmöjligheter 

(Skolverket, 2013). 

Hirsh (2013) har analyserat ett stort antal IUP:er samt intervjuat lärare, och ger förslag på hur 

IUP kan utvecklas. Enligt hennes undersökning är de summativa delarna i IUP ofta mer 

framträdande än de formativa. Det finns också en tendens att ta upp mål som fokuserar 

personlighet och attityd snarare än kunskapsmål. Hirsh menar att IUP kan utvecklas genom 

att låta de viktigaste formativa frågorna bli tydliga i de skrivna dokumenten: Var är jag? Vart 

ska jag? Hur kommer jag dit? Den individuella utvecklingsplanen bör visa vad eleven ska öva 

och utveckla, men också hur eleven är en del i en lärande omgivning. Lärare, kamrater och 

föräldrar kan medverka i processen. Hirsch efterlyser mer forskning om IUP. Hon menar att 

vi ännu inte vet särskilt mycket om effekterna vad gäller elevernas lärande eller hur de 

uppfattar och kan använda sig av dessa dokument. 

2.2 Bedömning och återkoppling 

Studier om självbedömning och återkoppling som framgångsfaktorer för elevernas 

kunskapsutveckling (Hattie & Timperley, 2007; Hattie, 2009) har fått stor genomslagskraft i 

svensk skola, tillsammans med forskning om formativ bedömning. Hattie och Timperley 
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(2007) använder en modell för framåtsyftande återkoppling där de utgår från tre frågor. ”Var 

är jag nu?”, ”Vad är målet?” och ”Hur ska jag komma vidare?”. De skiljer också på olika 

nivåer där återkoppling kan ske. Återkoppling på uppgiftsnivå är ofta inriktad på att korrigera 

eller ta upp fakta eller begrepp. På processnivå är återkoppling riktad mot förmågor som ska 

utvecklas, förståelse och sammanhang. Återkoppling på metakognitiv nivå syftar till att 

stärka elevens tilltro till sig själv och utveckla elevens egen motivation och vilja att lära sig. 

Återkoppling på personlig nivå, som exempelvis kan bestå av ospecificerat beröm, menar 

man snarare riktar in elevens intresse mot betyget i stället för uppgiften. 

Cizek (2010) redogör för att i slutet av 1960-talet begreppen formativ och summativ 

utvärdering började användas för att beskriva olika syften som utvärdering i skolsystemet 

kunde ha. Begreppen fick så småningom en bredare mening och kom att handla om 

bedömningens olika syften. Syftet med summativ bedömning (Assesment of learning) är att 

ta reda på vad eleven har lärt sig, och med den formativa (Assesment for learning) att stärka 

elevens fortsatta lärande (a.a.). Skolverket (2011c) sammanfattar det så här:  

När resultatet av en bedömning beskrivs i sammanfattande termer som en 

lägesrapport, till exempel i form av ett omdöme eller ett betyg till eleven, har den 

en summativ funktion. Utgör den i stället en grund för att hjälpa eleven vidare i sin 

kunskapsutveckling utifrån den lägesbeskrivning och de styrkor och svagheter som 

framkommit, fungerar den formativt (s.9). 

Idag finns en uppfattning, både nationellt och internationellt, att fokus kring bedömning bör 

ligga på den formativa återkopplingen. Ett flertal studier har genom åren visat på de negativa 

effekter den traditionellt summativa bedömningen kan ha på elevers lärande och självkänsla, 

medan senare studiers resultat påvisat de positiva effekter som formativ bedömning kan ha. 

Formativ bedömning benämns också med begreppet bedömning för lärande (Lundahl, 2011).  

Håkansson och Sundberg (2012) menar att både formativ och summativ bedömning behövs 

och är något som lärare bör arbeta med integrerat i undervisningen. Skolverket (2011c) 

betonar att begreppen inte står mot varandra. Det handlar inte om olika slags bedömning utan 

skillnaden ligger i hur man använder bedömningen. ”Bedömningar som vanligtvis betraktas 

som summativa, som nationella prov, kan i undervisningen också användas formativt för 

eleverna” (s. 9).  

Enligt Wiliams (2013), som under lång tid har forskat kring formativ bedömning och vad 

som utmärker framgångsrikt lärande, blir lärandet bättre ju större möjlighet eleven har att 

styra sina lärprocesser. Eleven äger sitt lärande och känner ett utökat ansvar för de mål som 

den själv har satt upp (a.a.). Detta har bland annat fått till följd att man på många skolor 

runtom i Sverige genomför elevledda utvecklingssamtal. Genom att använda ett strukturerat 

arbetssätt, där eleven leder samtalet och samtalet förbereds noga, kan samtalen bli bra 

redskap för elevens inflytande över sitt lärande (Pihlgren, 2012). 

2.3 Elevinflytande 

Demokratifostran och elevinflytande är centrala delar av skolans uppdrag (Skolverket 2011a). 

Detta bygger bland annat på pedagogiska grundtankar med ursprung i Lev Vygotskijs och 
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John Deweys teorier. Vygotskijs sociokulturella perspektiv uttrycker idéer om att vi når olika 

färdigheter och utvecklingsnivåer tillsammans med andra, och att omgivningen är avgörande 

för utveckling och prestation. Dewey myntade begreppet ”Learning by doing” och betonar 

vikten av att själv få formulera och lösa problem. Han menar att elevens rätt att själv utforma 

lärandemål är en grundläggande demokratisk frihet (Stensmo, 2007).  

Vad som är viktigt i skolan, vad eleverna kan lära sig och hur de ska nå målen är något som 

definieras ur ett vuxenperspektiv. Detta kan medföra att eleven tappar motivationen för sitt 

eget lärarande. Bristen på inflytande är enligt eleverna en av de viktigaste orsakerna till att 

innehållet i skolarbetet upplevs som meningslöst. Det är viktigt att uppgifterna är intressanta, 

utmanande och hanterbara för eleverna, vilket kan uppnås om eleverna känner att de har 

kontroll och inflytande över sitt eget lärande. Detta bidrar i sin tur till ökad motivation för 

skolarbete och lärande. Tydlig och framåtsyftande återkoppling är också något som framhålls 

i samtliga motivationsteorier (Giota, 2001, 2013). Elever som har inflytande i undervisningen 

tycks lära sig mer menar författarna till forskningsöversikten ”Utmärkt undervisning” 

(Håkansson & Sundberg, 2012).  

Elevinflytande innebär att eleverna ska kunna samverka, samtala, förhandla och kompromissa 

(Pihlgren, 2012). De ska få förståelse för ett demokratiskt samhälles funktion, samt för 

medborgarnas rättigheter och skyldigheter. Elevinflytande ska ge eleverna möjlighet att 

påverka sin undervisning, och att vara inkluderade och delaktiga i en social gemenskap 

(Skolverket, 2015). Delaktighet kan förstås som å ena sidan elevers inflytande över 

beslutsprocesser, med reell möjlighet att påverka, och å andra sidan elevers delaktighet i en 

aktivitet. Gränsen mellan dessa är flytande då den ena kan vara en förutsättning för den andra 

(Thomas, 2007). 

Trots att vi lägger stor vikt vid begrepp som demokrati och elevinflytande i den svenska 

skolan visar granskningar genomförda av Skolinspektionen att arbetet med inflytande och 

delaktighet är i stort behov av att utvecklas. Många elever upplever att de inte kan påverka 

sådant som har reell betydelse i skolan (Skolinspektionen, 2014). Detta visas t ex i 

Skolenkäten VT 2015, där en stor del av eleverna uppger att de inte har någon möjlighet att 

påverka sin skolsituation. Fyra av tio elever i årskurs nio tycker inte att de har något 

inflytande alls. De elever som upplever att de har inflytande i skolan uttrycker ett större 

intresse för skolarbetet (a. a). 

Under de senaste tio åren har en ökning skett i mängden forskning kring delaktighet och 

inflytande i skolan. Det finns ett samband mellan elevers delaktighet och relationer, lärande, 

motivation och ansvar (Skolverket, 2015).  

I en sammanställning av forskningsresultat från 70 studier visas att det finns några centrala 

punkter som kan bidra till att öka elevernas prestationer (Nordenbo et al., 2008):  

 Den sociala relationen mellan lärare och elever är viktig.  

 Läraren ska vara en tydlig ledare som gör eleverna delaktiga och ger dem kompetens 

att själva sätta upp, och följa, regler och målsättningar, samt ha inflytande över 

arbetsformerna.  
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 Läraren ska ha tydliga undervisningsmål, en god kompetens samt vara väl förberedd.  

Pihlgren (2012) uttrycker att elevernas formella inflytande i skolan skulle kunna vara mycket 

större. Svenska skolor har inte lyckats särskilt väl med att arbeta med elevinflytande, vilket 

kan leda till att eleverna inte tror på att demokrati fungerar. Att ha inflytande är enligt 

eleverna själva viktigt för att kunna lära sig bra eller vilja lära sig mer. Pihlgren beskriver 

olika sätt att göra eleverna mer delaktiga i praktiken. Detta, menar hon, kan ske till exempel 

genom att eleverna deltar i planeringen av undervisningens innehåll och redovisningsformer, 

och genom elevledda utvecklingssamtal. Även Alerby & Bergmark tar i sin sammanställning 

av forskningsresultat om elevinflytande, i Skolverkets publikation Delaktighet för lärande, 

upp möjligheten att leda sitt eget utvecklingssamtal som ett sätt att nå större delaktighet 

(Skolverket, 2015). 

2.4 Elevledda utvecklingssamtal 

Ett sätt att öka elevers inflytande är att låta eleverna själva leda utvecklingssamtalen 

(Pihlgren, 2012). Det har ibland framförts kritik runt utvecklingssamtalens odemokratiska 

upplägg, då läraren traditionellt sett har styrt samtalen och kontrollerat såväl innehåll som 

upplägg. Det blir ofta ett samtal mellan de vuxna, över huvudet på eleven, och samtalet 

fokuserar ofta på elevens problem och på att korrigera eleven. Elevernas brist på inflytande 

har ibland medfört att de inte känner delaktighet i samtal som behandlar deras eget lärande 

(Skolverket, 2015).  

Tholander (2011) har forskat på hur elevledda utvecklingssamtal fungerar i praktiken och 

lyfter fram tre argument för att använda detta i skolan. Han talar om det demokratiska 

argumentet som innebär en ökad delaktighet för eleverna i samtalet, vilket gör dem mera 

synliga och utjämnar maktobalansen mellan elever och lärare. Det pedagogiska argumentet 

handlar om att elevens lärande främjas av att vara delaktig, genom att eleven samlar underlag, 

förbereder och är aktiv vid själva samtalet. Enligt Tholander finns också ett administrativt 

argument där elevledda utvecklingssamtal även kan ses som ett sätt för läraren att göra 

verksamheten mer effektiv, då eleven själv är mer delaktig i självvärdering och insamlandet 

av underlag. 

Pihlgren (2013) har undersökt elevers, lärares, vårdnadshavares och rektorers erfarenheter av 

elevledda utvecklingssamtal genom intervjuer och enkäter. Resultatet av undersökningen 

visar att den gemensamma uppfattningen är att eleverna får en fördjupad förståelse av sitt 

eget lärande och vilka steg som måste tas för att en fortsatt utveckling ska ske. Det blir en 

jämnare maktfördelning mellan lärare och elev då eleven har en mer aktiv roll i jämförelse 

med traditionella lärarledda utvecklingssamtal. Elevens och vårdnadshavarens roller 

förändras också då elevens roll som ett barn, som ska uppfostras av en vårdnadshavare, 

förskjuts till att eleven är en person som själv äger kunskap om sitt lärande och visar sina 

kompetenser för vårdnadshavaren, som istället får rollen som en samtalspartner. Vidare 

upplever vårdnadshavare en ökad förståelse för skolans verksamhet och för sina barns 

lärande. Samtliga parter i undersökningen påvisar elevernas ökade inflytande utifrån de 
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elevledda samtalen. Lärare och elever är eniga om att samtalen leder till att fokus hamnar på 

lärandet och att samtalens innehåll ligger till grund för den fortsatta planeringen. 

Tholander (2011) redogör för en studie som är genomförd på ett antal elevledda 

utvecklingssamtal. Den visar att eleverna blev verkliga deltagare, med mer talutrymme än vid 

lärarledda utvecklingssamtal. Detta tack vare att de själva varit med i förberedelseprocessen 

inför samtalet. Vidare beskrivs det i studien att eleverna var mer uppriktiga när de talade om 

eventuella problem, att jämföra med lärarledda samtal då läraren ibland använder sig av 

otydliga omformuleringar kring elevproblem. En positiv effekt blev då att samtalsklimatet 

som skapades mellan hem och skola blev mer öppet. 

Utvärderingar av elevledda utvecklingssamtal vid ett antal skolor i USA har enligt Pihlgren 

(2012) visat att elevernas skolresultat har förbättrats. Deras förmåga att göra egenvärderingar 

har ökat och vårdnadshavare är mer nöjda med informationen om elevens 

kunskapsutveckling, med sin egen roll i samtalen och med samverkan med skolan. Eleverna 

lär sig, tack vare planeringen av samtalet, hur kunskap och kompetens kan följas upp, 

planeras och kommuniceras. 

Bland hinder och utmaningar med elevledda samtal förs fram att lärare menar att det är mer 

tidskrävande med elevledda samtal till en början eftersom samtalen ska förberedas ihop med 

eleverna (Pihlgren, 2013). I Tholanders studie (2011) framkommer det att agendan, den 

förutbestämda ordningen för samtalet som eleverna utgår ifrån, kan leda till att det blir 

svårare för eleven att behandla sådant som de själva vill ta upp, exempelvis 

framtidsfunderingar. Tholander ger rådet till lärare att även bjuda in eleverna i utformningen 

av samtalet för att ytterligare öka inflytandet och delaktigheten. I vissa fall framgår det också 

att det blir läraren som styr samtalet indirekt genom att avgöra vilka frågor som är mest 

angelägna för eleven och genom att ta sista ordet, sammanfatta samtalet samt sätta upp 

utvecklingsmålens inriktning. Studier visar också att de elevledda samtalen ibland tenderade 

till att få individfokus, det vill säga att elevernas problem relaterades till dem som individer 

istället för på skolans roll att skapa förutsättningar för deras lärande (Tholander, 2011). 

När elevledda utvecklingssamtal genomförs är det viktigt att vara uppmärksam på att det 

råder ett asymmetriskt maktförhållande mellan lärare och elever. Detta är dock svårt att 

förändra helt då läraren som professionell är ansvarig för undervisningen (Skolverket, 2015).  
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3 Syfte och frågeställning 

 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur elever upplever elevledda 

utvecklingssamtal. Utifrån detta har vi valt följande frågeställning: 

 Hur beskriver elever elevledda utvecklingssamtal? 

 Vad är syftet med elevledda utvecklingssamtal enligt elever? 

 Hur upplevs elevledda utvecklingssamtal innan, under och efter av elever? 

 Vilken typ av samtal föredrar elever och varför? 
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4 Metod 

 

Här redogör vi för metodval, urval, genomförande och analys samt etiska överväganden och 

ställningstaganden. 

4.1 Val av metod utifrån vetenskapsteoretiska och metodologiska 

utgångspunkter 

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar valde vi att använda oss av en kvalitativ 

undersökning, då vi ville studera elevledda utvecklingssamtal ur elevens perspektiv. För att få 

en bild av detta intervjuade vi 20 elever. Vi använde en kvalitativ metod i form av en 

halvstrukturerad forskningsintervju, som inspirerats av ett fenomenologiskt perspektiv, för att 

få svar på våra forskningsfrågor. Kvale och Brinkman (2014) menar att den kvalitativa 

forskningsintervjun har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar och intervjuaren har 

möjlighet att uppmuntra intervjupersonen att så exakt som möjligt beskriva vad hon upplever 

och känner, och hur hon handlar. Den här typen av intervju bygger på vardagslivets samtal 

men är ett professionellt samtal som har en struktur och ett syfte. Det är inte ett samtal mellan 

likställda parter eftersom det är forskaren som definierar och kontrollerar situationen. Det är 

också forskaren som introducerar ämnet för respondenten och sedan följer upp svaren på 

frågorna på ett kritiskt sätt.  

Kvalitativ metodik kännetecknas av att den inte använder sig av siffror eller tal och är till 

övervägande del induktiv vilket innebär att man drar slutsatser utifrån empirisk fakta. Den 

inbegriper eller resulterar i skrivna eller talade verbala formuleringar. Den kvalitativa 

forskningsintervjun ger utrymme för att omformulera, komma tillbaka till en fråga och ställa 

följdfrågor i intervjusituationen (Backman, 2016). Vid induktion kan man komma fram till 

större eller mindre sannolikhet och få en god förståelse för hur intervjupersonerna upplever 

ett visst fenomen, men man kan aldrig uppnå fullständig visshet (Thurén, 2006).  

Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier något som visar på ett intresse att förstå olika 

fenomen utifrån intervjupersonens perspektiv. En fenomenologisk ansats handlar om att 

beskriva hur en människa upplever något, en empiriskt grundad beskrivning av olika sätt att 

uppfatta världen. Intervjuaren söker efter innebörder istället för förklaringar och samband. 

Det empiriska materialet samlas in genom intervjuer och beskrivningarna blir sedan studiens 

resultat (Larsson, 2011).  

Anledningen till att vi valde en halvstrukturerad intervju är att den enligt Nilsson (2014) ger 

både struktur och flexibilitet, det är varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat 

frågeformulär. Utifrån ett öppet frågeformulär (se bilaga 1), en intervjuguide med förslag på 

frågor och följdfrågor, ställs samma huvudfrågor till alla respondenterna vilket gör det lättare 

att jämföra resultaten från de olika intervjuerna. Kvale och Brinkman (2014) definierar den 

halvstrukturerade intervjun som ” en intervju med målet att erhålla beskrivningar av 

intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen” (s.19). 
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4.2 Urval 

Då en av oss är verksam lärare i åk 4-6 och en i åk 7-9 har vi valt att använda oss av elever i 

åk 4-9 på fyra olika skolor, en F-5 skola och en F-6 skola samt två stycken 7-9 skolor, inom 

Jönköpings kommun.  

Vi valde att kontakta ett antal skolor via mail för att nå lärare som vi på förhand visste arbetar 

med elevledda utvecklingssamtal. Vi var välkomna till alla skolor som vi kontaktade för att 

genomföra våra intervjuer, men då någon upplevde att de arbetade med elevledda 

utvecklingssamtal i mer begränsad skala fick vi tips om en annan skola.  

Eftersom vi har använt oss av de rekommendationer vi fått har vi också använt inslag från ett 

s.k. snöbollsurval som innebär att personer i urvalet rekommenderar nya personer som skulle 

vara lämpliga att ingå i studien. På det här sättet får man en snöbollseffekt där nya personer 

rekommenderas tills det att forskarna anser att urvalet är tillräckligt stort. Fördelen är att det 

går relativt fort att hitta personer och det kan också vara lättare att övertyga personer att ingå i 

studien då de blivit rekommenderade av en bekant (Denscombe, 2014).  

Utifrån att vi ville komma i kontakt med elever som är vana att delta i elevledda 

utvecklingssamtal gjorde vi ett s.k. strategiskt urval av de skolor som vi hade varit i kontakt 

med. Utifrån variabler som är av betydelse för vår studie valde vi ut fyra av de olika skolorna. 

Vi ville ha en spridning av elevernas ålder, på mellanstadiet och högstadiet, och vi ville 

intervjua elever i klasser som har arbetat med elevledda utvecklingssamtal och har erfarenhet 

av detta. När vi hade valt ut skolorna tog vi kontakt med lärarna igen vilka vid 

intervjutillfället gjorde ett slumpmässigt urval av elever. Antingen genom att lägga alla de 

påskrivna missivbreven ihop och ta ut fem missivbrev alternativt genom att välja ut elever 

med slumpmässig räkning. 

Sammanlagt genomförde vi 20 intervjuer på fyra olika skolor som vi har valt att kalla skola 

A, skola B, skola C och skola D. Intervjuerna genomfördes i årskurs 5, 6, 8 och 9. Det var 

fem elever i respektive årskurs som blev intervjuade. 

4.3 Genomförande och analys 

När vi hade bestämt datum för intervjuerna på de olika skolorna mailade vi vårt missivbrev 

(bilaga 2) till respektive lärare för distribution. Tack vare att vi hade mailat ut vårt missivbrev 

och att eleverna hade tagit med sig brevet hem var de flesta väl insatta i varför vi var där. 

Samtliga elever som deltar i vår studie har medgivit sitt samtycke. 

För att pröva vår intervjuguide och få en bild av hur frågorna uppfattades av elever valde vi 

att göra en pilotstudie. Intervjuerna i pilotstudien genomfördes på en F-5 skola, skola A. 

Intervjuerna genomfördes med 5 stycken elever i årskurs 5. Eleverna har arbetat med 

elevledda utvecklingssamtal sedan höstterminen i årskurs 4. Då intervjuerna var genomförda 

valde vi slumpmässigt ut en intervju som vi transkriberade. Detta visade att intervjuguiden 

fungerade väl. Under pilotintervjuerna uppmärksammade vi att frågorna som handlar om 

syftet med elevledda utvecklingssamtal (se bilaga 1) ibland behövde förtydligas genom olika 
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följdfrågor, vilket var något vi hade i åtanke vid kommande intervjuer. Övriga frågor 

upplevdes av eleverna som tydliga och enkla att förstå.  

Eftersom pilotstudien visade att vår intervjuguide fungerade väl har vi inte behövt göra några 

förändringar och därför inkluderas resultaten från pilotstudien i vår uppsats. 

Den andra skolan där vi intervjuade elever kallar vi skola B. Skolan är en F-6 skola. På den 

här skolan intervjuade vi 5 elever i årskurs 6. Eleverna har arbetat med den här typen av 

utvecklingssamtal sedan början av årkurs 6. Den tredje skolan, skola C, är en 7-9 skola. Här 

har vi intervjuat 5 elever i årskurs 8 som har arbetat med elevledda utvecklingssamtal sedan 

början av årskurs 7. De sista intervjuerna genomfördes på en 7-9 skola, och de 5 eleverna i 

årskurs 9 som intervjuades har arbetat med elevledda utvecklingssamtal sedan årskurs 7. 

Samtliga intervjuer spelades in på två olika enheter för att säkerställa att inget misstag skulle 

kunna ske med tekniken. Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum bredvid elevernas 

klassrum och varierade i tid från 7 till 17 minuter. Vår bild av intervjusituationen var att den 

fungerade väl och att inspelningarna av intervjuerna höll en god kvalitet. Samtliga elever var 

positivt inställda till att bli intervjuade, och de var intresserade av att bidra till vår 

undersökning. En del elever som inte fick delta i intervjuerna uttryckte att de gärna hade velat 

vara med. 

Efter att ha genomfört alla 20 intervjuer transkriberades samtliga i sin helhet. När alla 

transkriberingar var gjorda började arbetet med att analysera materialet. Vi har använt oss av 

en kvalitativ innehållsanalys där vi stegvis har analyserat den verbala kommunikationen, som 

är inspelad och transkriberad, genom att fokusera på likheter och skillnader. När vi har 

analyserat vårt material har vi tittat på hur eleverna har besvarat huvudfrågorna och utifrån 

det kategoriserat de olika svaren utifrån olika rubriker. Den öppna intervjuguiden där alla 

respondenterna har fått samma huvudfrågor har underlättat vår jämförelse av resultaten från 

de olika intervjuerna, eftersom intervjupersonernas beskrivningar utifrån våra huvudfrågor 

och en del följdfrågor ger svar som vi upplever som starkt kopplade till varandra. Syftet med 

studien är att förstå hur elever upplever elevledda utvecklingssamtal utifrån sitt eget 

perspektiv. Intervjusvaren ger oss en tydlig bild av hur de upplever den här typen av 

utvecklingssamtal och det är vårt empiriska material som ligger till grund för vårt resultat. 

4.4 Etiska överväganden och ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt ett antal principer att ta hänsyn till inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning: 

• Informationskravet innebär att forskaren ska informera om syftet med den aktuella 

forskningsuppgiften. 

• Samtyckekravet innebär att deltagarna i en undersökning har rätt att själva avgöra om de vill 

delta eller ej. 

• Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagare i en undersökning ska ges största 

möjliga konfidentialitet samt att personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem.  
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• Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas i 

forskningsändamål. 

I vår undersökning informerades respondenterna, och deras vårdnadshavare, skriftligt genom 

ett missivbrev (se bilaga 2) om syftet med undersökningen. De informerades även om att 

deltagandet var frivilligt och att respondenten hade rätt av avbryta intervjun när som helst om 

så skulle önskas. Vi uppger i vår uppsats inte namn på skolorna där intervjuerna har 

genomförts. Inspelningarna av intervjuerna har endast använts till uppsatsen, och kommer att 

raderas. 
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5 Resultat och analys 

 

I resultatet kommer det framgå att det finns tydliga gemensamma drag i hur elever upplever 

elevledda utvecklingssamtal men också tydliga skillnader. När vi har skrivit excerpt från 

intervjuerna står I för intervjuaren och E för eleven. Vi har markerat elevernas svar från 1-20 

för att visa att det är olika elevers svar. 

5.1 Elevers beskrivning av elevledda utvecklingssamtal 

Här presenteras resultatet av hur eleverna på de fyra olika skolorna beskriver vad elevledda 

utvecklingssamtal är. När vi analyserar vårt material kan vi se en tydlig samstämmighet i hur 

eleverna beskriver elevledda utvecklingssamtal. I det här avsnittet redogörs även för 

elevernas syn på sin egen, lärarens och vårdnadshavarens roll samt vikten av förberedelser 

inför samtalet.  

5.1.1 Eleven leder samtalet 

Alla elevers beskrivning av vad elevledda utvecklingssamtal innebär är likartade. Eleverna 

använder begreppen att eleven styr, leder, håller i och tar hand om samtalet. Elev E 4 

uttrycker det som att ”det är när eleven leder utvecklingssamtalet och inte läraren”. Eleverna 

nämner också att man redovisar och för fram sina egna synpunkter, åsikter och tankar. 

E 10: Det är ju när vi elever… alltså… Vi styr samtalet, vi… såhär… säger, styr 

alla frågor som ska komma och så. Och vi kan ställa följdfrågor till lärarna och 

föräldrarna och… alltså vi blir lärarna då. 

E 20: Det är när vi, eleven då, själv får ta hand om utvecklingssamtalet. Man 

välkomnar föräldern och läraren och så pratar man lite om hur utvecklingen har 

gått och vad man kan bli bättre på, hur man trivs och vad man gör. 

Samtliga elever utom en definierar begreppet elevledda utvecklingssamtal direkt. Eleven som 

inte gör detta är osäker på begreppet till en början, men vet innebörden när intervjuaren 

ställer vidare frågor. 

5.1.2 En mall som stöd 

Eleverna på samtliga skolor uppger att de har en mall som stöd för utvecklingssamtalet. 

Mallen är i pappersform och består av ett antal punkter som eleverna utgår från när de 

förbereder och leder samtalet:  

I: Hur går ett elevlett utvecklingssamtal till? 

E 19: Man får ett papper då som man ska följa liksom, vilket är en bra start tycker 

jag faktiskt för att då vet man liksom vad man ska göra och man behöver inte vara 

nervös inför det heller. Så man får ett papper liksom på hur man ska börja, vilka 

frågor man ska ställa och hur man ska leda samtalet. 

I: Som en punktlista?    

E 19: Ja, som en instruktion liksom. 
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Punkterna som eleverna ska gå igenom på samtalen handlar oftast om trivsel, arbetsro och 

resultat. 

E 5: Man skriver på ett papper till exempel jag är bra på, jag tycker så här om 

arbetsron och matron, i omklädningsrummet känner jag så.  

I: Handlar det om någonting mer? Handlar det om olika sätt att lära sig, eller? 

E 5: Ja, hur man tycker det är lättast att lära sig till exempel om man tycker det är 

lättast att läsa själv eller arbeta i grupp eller EPA eller… 

Vissa elever uppger att de också har en dagordning som stöd för samtalet, som de följer för 

att veta i vilken ordning de ska ta upp olika saker, där eleven hälsar välkommen och 

presenterar sina tankar utifrån rubrikerna i dagordningen. 

5.1.3 Eleven leder, läraren stödjer och vårdnadshavaren lyssnar 

Denna kategori handlar om hur eleverna uppfattar sin egen roll, lärarens roll och 

vårdnadshavarens roll under ett elevlett utvecklingssamtal. 

Eleverna beskriver sin roll som att hålla i samtalet och leda det framåt. En elev uttrycker det 

på följande sätt: 

E 1: Alltså utvecklingssamtalet handlar ju om mig, det är ju inte om mina föräldrar 

utan om mig och det är ju jag som ska få uttrycka vad jag känner om detta […], det 

är jag liksom som är utvecklingssamtalet. 

En annan elev uttrycker det så här: 

E 2: Det är ju liksom hålla samtalet igång så att man inte sitter där, eller man håller 

ju i det så att man alltid har en punkt att prata om så att man inte sitter där och 

”vad ska vi prata om nu”, eller så där, så man har punkter. 

De allra flesta elever upplever att det känns bra att genomföra samtalet genom att leda och 

hålla i det. Men någon enstaka elev upplever rollen att leda samtalet som obekväm vilket 

speglas i detta citat: 

E 18: Det är svårt. 

I: Det är svårt att hålla i det? 

E 18: Ja, för jag är inte den bästa på att hålla i samtal och så och när man ska 

förbereda också det är jag inte heller så bra i.  

I: Tycker du att det är svårt? 

E 18: Ja. Jag är mer den som försöker få in det i skallen och sedan bara lämna det, 

och hoppas på att läraren eller föräldern gör snackandet. 

Vad gäller lärarens roll upplever eleverna det som en roll att stödja och hjälpa eleven under 

samtalet och även förtydliga och ”flika in” under, eller i slutet av, samtalet. En del uppger att 

läraren ansvarar för vissa delar som exempelvis genomgång av IUP och resultat. 

Den roll som är mest passiv, enligt de intervjuade eleverna, är vårdnadshavarnas roll. 

Eleverna upplever att deras uppgift är att lyssna och eventuellt ställa frågor. ”… föräldrarna 



15 
 

sitter mest och håller med”, säger elev E11. Vissa elever uttrycker att de tycker att deras 

föräldrar ska vara mer aktiva. Ett exempel på detta är följande citat: 

E 15: […] att man får in föräldern mer i frågorna, det blir väldigt mycket det här 

att man frågar läraren och vad tycker läraren om ens betyg och om hur man ligger 

till. Det blir inte samma liksom fråga till föräldrarna på samma sätt […] … och då 

har föräldern aldrig någonting att säga. Så det är mer att man drar in föräldern i 

samtalet också för det är en anledning till varför föräldern är med.  

I: Just det, och att man försöker hitta sätt att göra det? 

E 15: Ja, och genom flera frågor tycker jag, för det är väldigt mycket det här 

läraren och eleven och att föräldern bara lyssnar och liksom vill veta läget men 

föräldern måste också vara involverad i vad som egentligen händer i skolan. 

Elev E 20 säger: ”… föräldern kanske är mer engagerad när det är ens eget barn som håller 

för då kommer orden från ens eget barn och inte en lärare då, som kanske ser det på ett annat 

sätt hur det går för barnet och så.”  

5.1.4 Vikten av förberedelser 

Intervjusvaren visar att alla elever, oavsett skola, får tid till att förbereda sitt samtal i förväg. 

Alla har en mall som utgångspunkt i sina förberedelser. Intervjusvaren ger en bild av att det 

finns många likheter men också en del skillnader mellan de olika skolorna i hur man 

förbereder samtalen. 

Svaren från eleverna visar att alla ges en möjlighet till att reflektera kring sin skolsituation 

som helhet under förberedelserna vilket intervjusvaren som beskriver punkterna bekräftar. 

Om man jämför de olika högstadieskolorna, skola C och D, kan vi se en tydlig skillnad i 

upplägg. På skola C får eleverna ett häfte som innehåller det som ska tas upp. Man får tid i 

skolan till att förbereda sig genom att titta på tidigare IUP: er och betyg och tid avsätts för att 

man som elev ska ges möjlighet att prata med undervisande lärare i de olika ämnena. Man får 

också ta hem underlaget för att diskutera med föräldrarna i förberedelseprocessen. 

E 16: Man kan få prata med lärarna om sitt betyg och de olika ämnena och om de 

har någonting att säga om utvecklingen, om man ska förbättra någonting, vad som 

gått bra, dåligt innan man kommer till mötet då så kan man i utvecklingssamtalet 

sätta ett mål för om man ska förbättra någonting. 

I: Och då har ni fått tid för det på skoltid att prata med andra lärare då? 

E 16: Ja. 

På skola D, som också är en högstadieskola, får man ett antal punkter som man ska förbereda 

utifrån och sedan utgå från det på samtalet. Läraren som håller i samtalet har informerats av 

ämneslärarna om hur det går för eleven i respektive ämne och det är under samtalet som 

läraren presenterar detta. Om eleven på eget initiativ vill informera sig om hur det går i ett 

ämne har den möjlighet att ta kontakt med undervisande lärare men till skillnad från det som 

framkommer i intervjusvaren från skola C är detta inget som är organiserat från skolans håll 

på skola D. Några av eleverna på skola D berör att det saknas en struktur kring att få den 
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information man önskar från övriga ämneslärare kring sin kunskapsutveckling. En elev 

uttrycker följande kring detta: 

E 6: Jag tycker att de här utvecklingssamtalen är bra att ha men jag hade tyckt att 

det varit bättre att om jag hade haft ett utvecklingssamtal så här ingående med alla 

lärare för jag har min klassföreståndare i alla so-ämnen men jag har ju inte henne i 

alla de andra ämnena så hon kan ju säga att det står på papper att det går bra för 

mig i matte men hon kan inte säga att du behöver öva på det här. 

En annan elev som vill ha mer information har hittat en egen struktur: 

I: Hur gör ni med information från andra lärare som inte är klassföreståndaren eller 

mentorn? 

E 10: Då har ju dom lärarna snackat med läraren innan… Så har dom skrivit i den 

där IUP:n lite. Vad man… om vilken nivå man ligger på typ så här, då får man ju 

lite koll. 

I: Ja, just det. Det har man kunnat titta på lite innan? Eller gör ni det på samtalet? 

E 10: Ja (på samtalet), eller så går man bara och frågar den läraren om man har 

några frågor. 

I: Men ni har inte någon rutin på att man ska det eller så? 

E 10: Nä, alltså det får man ju frivilligt, men jag gillar att göra det för då får man 

mer koll. 

En annan skillnad som framgår mellan de fyra skolorna är att eleverna på skola A först får 

förbereda sig enskilt och sedan gå igenom underlaget tillsammans med en kompis. När man 

övar inför samtalet och arbetar i par med sin kompis intar då en i paret elevrollen och den 

andra låtsas vara vårdnadshavare. 

5.1.5 Elev och lärare bestämmer tillsammans 

Elevernas svar visar att de upplever att eleven bestämmer tillsammans med läraren vad som 

ska tas upp på samtalet. Läraren – skolan - sätter strukturen för vad som ska tas upp på 

samtalet genom mallen, och det finns en frihet för eleven att ta upp egna punkter: 

I: Vem bestämmer vad det ska pratas om på samtalet? 

E 5: Läraren och eleven. 

I: Kan du förklara hur du tycker det? Hur vet du att läraren bestämmer? Hur vet du 

att eleven bestämmer?  

E 5: Läraren ger ju den här stencilen på vad man ska ha med liksom och eleven 

svarar så ärligt som möjligt. 

E 9: Ja, egentligen så är det ju det pappret man utgår från, och de frågorna. Men 

samtidigt, även om det är utgångspunkten så är har man ju fortfarande haft 

möjligheten om det är något annat jag vill ta upp, och säga det så har du möjlighet 

att göra det. 
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5.2 Elevers beskrivning av syftet med elevledda utvecklingssamtal 

Här sammanställer vi vad eleverna anser om syftet med elevledda utvecklingssamtal. Den här 

delen tydliggör elevernas uppfattning kring varför man arbetar med elevledda 

utvecklingssamtal. Analysen visar att eleverna har en likartad men något oklar uppfattning 

kring varför man har elevledda samtal.  

Majoriteten av eleverna uttrycker en osäkerhet och tvekan vid frågan om varför de har 

elevledda utvecklingssamtal. Detta märks på att svaren inleds med: ”Det är nog för”, 

”kanske” och ”jag tror…”: 

E 6: Jag har inte hört lärarna säga något speciellt såhär, men det är väl öva på att 

hålla ett samtal och vara delaktig i liksom konversationen, det är ju ändå mig det 

handlar om liksom. Ja, alltså jag vet inte, men typ så. 

En elev uttrycker att den inte vet varför man arbetar med den här typen av utvecklingssamtal 

och väljer att inte fundera vidare:  

E 7: Ingen aning. Det kan väl vara bra, kanske. Jag vet inte. 

5.2.1 Att lära sig för framtiden 

Det vanligaste svaret bland eleverna på de fyra skolorna rör kunskaper som man kommer att 

ha nytta av i framtiden, som att hålla i ett möte och prata inför andra människor. 

I: Varför arbetar ni med elevledda utvecklingssamtal? 

E 16: Jag tror det är för att eleverna ska få känna på hur det är att leda något möte 

eller samtal för framtiden kanske. 

E 13: Jag lär mig ju att hålla i någonting, för jag vet att min pappa jobbar med att 

visa upp någonting så här t ex genom Powerpoint och så. 

E 18: […], man kan ju inte alltid lita på att en förälder eller någon annan 

familjemedlem ska göra jobbet åt en, utan nu måste man göra det själv, och det är 

ju en bra lära att kunna inför vuxenlivet. 

5.2.2 Att ta ansvar 

Majoriteten av eleverna uppfattar att elevledda utvecklingssamtal gör att eleverna själva tar 

mer ansvar, både för att hålla i samtalen men också för att vara mer delaktiga.  

E 9: Jag tror inte det har så stor inverkan på studie-, vad jag lär mig osv, men jag 

tror att det har stor inverkan på att jag får ha mer insikt och ta mer ansvar. Jag 

måste ju faktiskt sätta mig in i vad jag tycker och hur jag tänker. Om det är att 

läraren håller i det så blir det mer kanske att läraren, inte sätter orden i munnen på 

dig men lite så, det blir ju att den kommer med det och så ska jag bara svara, 

istället för att jag verkligen får tänka igenom själv. 

En del uttrycker att ansvaret är bra och förknippar det med att det ställs mer krav på dem 

under ett utvecklingssamtal. 

E 10: Jag tror det är typ för att vi ska kunna ta ansvar. Kanske kunna föra ett 

samtal vidare. Lära oss hur man ska ta ett samtal vidare… göra… Jag vet inte… 
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5.2.3 Att få insikt och reflektera över sitt eget lärande 

Flera elever tar upp att det elevledda samtalet kan ge eleven mer insikt, att man äger sitt eget 

kunnande. En del av dem upplever att det krävs att man som elev reflekterar mer för att det 

ska bli ett bra samtal. 

E 14: […]… sen tror jag också att det är så att man fattar själv var man faktiskt 

ligger och att man inte kommer på utvecklingssamtalet och får värsta chocken, 

utan, ja, jag ligger faktiskt på ett C, eller jag tror att jag kommer få ett C. 

E 8: Alltså jag tror att man reflekterar lite mer - när man får det här pappret och 

man ska skriva ner och hålla i utvecklingssamtalet – hur det egentligen går för mig 

i skolan. Jag tror inte att jag skulle ha tänkt på det annars för att nu måste man 

verkligen tänka på att ”Ja men hur tycker jag att det är?”.  

E 16: Man lär sig att hålla i ett samtal och prata om sig själv. Man gör inte det så 

ofta, såhär, vad man är bra på, mindre bra på, vad man har för mål och så, så det är 

bra. 

5.2.4 Att själv informera  

Eleverna uppfattar att de övar sig i att planera och leda ett samtal, och att prata om sig själv 

inför andra människor. 

E 11: Jag lär mig att planera inför saker och tala inför andra. Eller det är nog det 

man övar på mest tror jag. 

E 8: Jag vet inte. Jag tror väl att det är för att vi ska få känna att vi kan ta ett större 

ansvar och faktiskt berätta vad vi själva håller på med i skolan så att läraren liksom 

mer kan flika in och så får vi känna att vi liksom kan berätta. Det behöver inte 

alltid vara en lärare som säger hur det går för oss typ.  

E 2: För att annars blir det mest fröken och ens förälder som sitter och pratar med 

varandra och nu är barnet liksom med i samtalet också och säger vad den tycker 

själv och sådant med. 

5.3 Elevers beskrivning av hur de upplever elevledda utvecklingssamtal 

För att få en tydlig bild av hur eleverna upplever att det är att arbeta med elevledda 

utvecklingssamtal har vi valt att ställa frågor kring hur det känns innan, under och efter ett 

elevlett utvecklingssamtal.  

5.3.1 Upplevelser innan samtalet 

Eleverna tycker att det är viktigt att de får tid till att förbereda sig innan ett utvecklingssamtal. 

Alla de intervjuade eleverna berättar att de har en manual att utgå ifrån när de förbereder sina 

samtal, och att denna manual är en viktig utgångspunkt för att samtalet ska bli bra. 

E 9: Jag tror att det är bra att ha någon slags utgångspunkt så om vi har haft, det 

här pappret som vi har haft tror jag det är bra att ha för då har man något att utgå 

ifrån i alla fall.  
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E 8: Alltså, förberedelserna är viktiga. Kommer jag dit och inte har skrivit 

någonting och inte vet vad jag ska säga då blir det jättekonstigt och då blir det bara 

liksom… snurrigt... 

Hur det känns innan ett elevlett utvecklingssamtal varierar en del. Av analysen framgår det 

att många känner sig bekväma inför sitt samtal som de själva ska hålla i.  

E4: Det känns bra för man är så här rätt säker på vad man ska säga. 

Några uppger att de kan känna sig lite nervösa och det framgår att det man kan 

känna sig nervös inför är att hålla i själva samtalet, att man har ansvaret för att 

samtalet ska flyta på och bli bra. Elev E 13 funderar kring om känslan är annorlunda 

när man håller i det själv eller om läraren håller i det, och uttrycker det så här: ”Inte 

riktigt mer än om man tänker så här räcker min förberedelse då? Om det är 

tillräckligt bra liksom eller tillräckligt mycket så”. 

Vi kan se att ju mer vana eleverna har av att leda sitt eget samtal, desto mindre nervösa 

känner de sig och säkerheten upplever de är större om de jämför med hur det kändes när de 

skulle börja arbeta med detta. 

E 10: Nej, alltså jag är ju så van så att för mig spelar det ingen roll men i början 

kanske det var att man var lite pirrig för man är ju inte van vid att läraren lyssnar 

på sig själv, man är ju van vida att lyssna på läraren. Så det blir ju lite omvända 

roller. 

Några av eleverna uttrycker att man är förberedd på innehållet, sitt resultat, på ett annat sätt 

när man håller i samtalet själv. Elev E 17 förklarar det så här: ”[…], till exempel om vi säger 

att jag har fått, att jag har sänkts i ett betyg, då vet jag ju inte kanske det sedan innan. Då 

kanske läraren säger det och då blir det en chock, men nu vet jag innan”. 

5.3.2 Upplevelser under samtalet 

Under samtalet upplever eleverna att det känns bra. Efter att ibland ha känt sig något nervösa 

eller pirriga innan samtalet upplever de att detta lägger sig. När samtalet är igång flyter det på 

även om det i början ibland kan kännas lite trögt. 

I: Hur känns det då när du sitter på samtalet? 

E 3: Det känns ganska bra, det flyter på bra. 

I: Du känner dig inte så här, eller har du haft den känslan någon gång åh kan inte 

bara det här ta slut eller känner du att det är roligt att ha det här samtalet? 

E 3: Det är ganska roligt och spännande. 

I: Ja, vad är det som gör att du känner att det är roligt? 

E 3: Man får hålla i det själv. 

I: Och det är också det som gör att det blir spännande? 

E 3: Ja, man känner att man har ett ansvar eller vad man ska säga. 
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En av de intervjuade eleverna har diagnosen dyslexi och beskriver sin upplevelse av 

utvecklingssamtal genom skolåren på följande sätt: 

E 6: Jag tycker inte att det är jättejobbigt, jag känner mina föräldrar, jag känner 

läraren men, eller jag känner mig så pass trygg i mig själv, men hade vi gått 

tillbaka i tiden i kanske mellanstadiet hade jag nog tyckt det hade vart jobbigare, 

då jag, jag har haft det ganska tufft i skolan, i mina utvecklingssamtal. Jag kommer 

ihåg när vi var på utvecklingssamtal i mellanstadiet då kunde jag haft 

utvecklingssamtal som var en och en halv timma långa för jag har dyslexi […] och 

då hade det inte funkat om jag hade hållit i det själv men då såg jag ju aldrig fram 

emot utvecklingssamtalen […] nu har vi mer klart för oss vad vi ska gå igenom 

[…]. 

5.3.3 Upplevelser efter samtalet 

Utifrån frågan om hur det känns efter ett elevlett utvecklingssamtal ger eleverna en bild av att 

det är en känsla av lättnad över att det är gjort. De känner sig ofta nöjda och stolta över hur 

samtalet har gått, en elev säger att: ” Efter känns det väldigt bra, då känner man sig stolt”. 

Andra elever uttrycker det så här: 

E 2: Det känns bra för nu behöver man inte så här, nej nu har jag samtal imorgon 

utan då är man klar. 

E 19: […] och kanske efteråt att du har en lättnad över att det gick bra och att det 

inte var så svårt som du trodde eller så jobbigt. 

E 16: Det brukar oftast kännas bra för då känner man, ja jag har klarat det och det 

gick bra. Så man känner sig stolt. 

En elev som går på högstadiet uttrycker känslan efter ett elevlett utvecklingssamtal på 

följande sätt: 

E 7: Antingen är man nöjd eller besviken över betygen, det är väl typ det man 

tänker på. 

5.4 Elevers beskrivning av vilken typ av samtal de föredrar och varför 

Vi har också valt att ta reda på vilken typ av samtal de intervjuade eleverna tycker bäst om 

genom att fråga dem om de föredrar lärarledda eller elevledda utvecklingssamtal. För att få 

en djupare förståelse för deras svar har vi också bett dem att förklara varför. 

Majoriteten av de intervjuade eleverna föredrar att eleven håller i utvecklingssamtalet. En 

elev motiverar det så här: 

E 2: Elevledda utvecklingssamtal för där får man mer vara med annars blir det 

mest att man sitter tyst och så sitter de och pratar. 

En elev svarar att det finns för- och nackdelar med båda varianterna, vilket uttrycks så här: 

E 13: Jag skulle alltså, det finns både fördelar och nackdelar med båda, fördelen är 

ju att du lär dig ju att hålla i ett föredrag eller någonting, men samtidigt om det är 
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mest fokus på att det här ska du göra bättre, så att det förbättrar dina resultat så 

skulle jag valt det andra. Men sedan är det ju bra att träna på det här sättet, fast 

man skulle ju kunna träna det på andra saker också.    

Samma elev uttrycker också att: ”… min mamma tycker att hon fick reda på mer hur 

jag ligger till i skolan och så när läraren själv höll i samtalet”. 

Tre elever föredrar att läraren håller i det, eller att det är en blandning av elev- och 

lärarlett, vilket vår analys också visar att samtalen över lag är. Två av dessa elever 

ser fördelarna med ett elevlett samtal men tycker inte om att prata och leda samtal, 

och den tredje säger att det är svårare att våga säga allt man vill: 

E 12: Jag tror nog jag tycker att läraren ska hålla i det för när läraren håller i det då 

frågar den, oftast i alla fall då, hur du känner att du trivs eller så, och jag tror inte 

riktigt att man vågar säga allting heller när man håller i det själv. 

En elev uttrycker att det inte spelar någon roll vilken typ av utvecklingssamtal det är.                                                                                                                                                             

5.5 Resultatsammanfattning 

Eleverna beskriver det elevledda utvecklingssamtalet som ett samtal där eleven istället för 

läraren styr samtalet. Elevens roll är att hålla i samtalet och leda det framåt. Lärarens roll är 

att stödja och hjälpa eleven, förtydliga och sammanfatta. En del uppger att läraren ansvarar 

för vissa delar av utvecklingssamtalet som exempelvis genomgång av IUP och resultat. 

Vårdnadshavarens roll är mest passiv av de tre. 

Eleverna på samtliga skolor uppger att de har en mall som stöd. Mallen består av ett antal 

punkter som eleverna utgår från när de förbereder och leder samtalet. Läraren sätter 

strukturen för vad som ska tas upp på samtalet genom mallen, men det finns en frihet för 

eleven att ta upp egna punkter och att påverka innehållet. Eleverna får tid att förbereda sig 

före samtalet men hur förberedelserna går till skiljer sig åt mellan de olika skolorna.  

Majoriteten av eleverna uttrycker till en början en osäkerhet och tvekan vid frågan om varför 

de har elevledda utvecklingssamtal. Att lära inför framtiden, att kunna hålla i samtal, prata 

inför andra och att ta ansvar är vanliga svar. Flera elever tar upp att det elevledda samtalet 

kan ge eleven mer insikt, att man äger sitt eget kunnande. 

Eleverna tycker att det är viktigt att få möjlighet att förbereda sig ordentligt före det elevledda 

utvecklingssamtalet. Att ha en mall att utgå från är en stor hjälp. Ju mer vana man har att 

hålla i samtalet desto lättare och mindre nervöst känns det. Majoriteten av de intervjuade 

eleverna föredrar elevledda utvecklingssamtal framför lärarledda. 
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6 Diskussion 

 

Den här delen består av en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I metoddiskussionen 

diskuterar vi vår pilotstudie och vår valda metods eventuella för- och nackdelar. I 

resultatdiskussionen diskuteras vårt resultat i relation till tidigare forskning som finns 

presenterad i vår bakgrund. 

6.1 Metoddiskussion 

För att pröva vår intervjuguide och få en bild av hur frågorna uppfattades av eleverna valde vi 

att göra en pilotstudie. Denna genomfördes med elever i årskurs 5. Pilotstudien visade att vår 

intervjuguide fungerade väl, men att vi i de frågor som handlar om syftet med elevledda 

utvecklingssamtal (se bilaga 1) ibland fick ställa följdfrågor av olika slag för att ge eleverna 

en tydligare förståelse för frågan och för att få ett djupare svar. Vi valde också att transkribera 

en av de genomförda intervjuerna för att säkerställa att eleverna förstod de olika frågorna och 

även den visade att intervjuguiden fungerade väl och att eleven förstod de frågor som vi hade 

med i vår intervjuguide.  

Som metod för vår studie genomförde vi kvalitativa intervjuer. Eftersom vårt syfte med 

studien var att undersöka elevledda utvecklingssamtal ur ett elevperspektiv och få en bild av 

hur elever upplever detta kändes intervjuer som den bästa och mest passande metoden för 

oss. Kvale och Brinkman (2014) menar att den kvalitativa forskningsintervjun har som mål 

att erhålla nyanserade beskrivningar och intervjuaren har möjlighet att uppmuntra 

intervjupersonen att, så exakt som möjligt, beskriva vad hon upplever och känner, och hur 

hon handlar. Från början hade vi ambitionen att undersöka vårt frågeområde ur flera 

perspektiv, vilket hade gett oss ökad möjlighet att analysera och förstå orsak och verkan, men 

samtidigt blivit alltför tidskrävande. Beslutet att ha ett relativt stort underlag, 20 elever, gav 

oss en ökad arbetsinsats vad gäller transkribering och analys men gjorde det samtidigt lättare 

att se likheter och olikheter i elevernas svar.   

Valet att intervjua elever i åk 5, 6, 8 och 9 gjordes på grund av att vi själva är verksamma i åk 

4-6 och 7-9 och hade störst intresse av att få en bild av dessa elevers upplevelse av elevledda 

utvecklingssamtal. Eftersom vi ville komma i kontakt med elever som hade arbetat med 

elevledda utvecklingssamtal och hade erfarenhet av detta gjorde vi ett strategiskt urval vilket 

visade sig fungera väl och vi visste att vi kom till klasser där alla elever hade erfarenhet av 

detta. Det slutliga slumpmässiga urvalet gjorde sedan läraren i respektive årskurs. Ett annat 

angreppsätt hade kunnat vara att be läraren välja ut elever som skiljer sig åt så mycket som 

möjligt, men vår uppfattning är att slumpen ändå gav oss variation i elevunderlaget. Vi 

diskuterade också om vi skulle lägga till kön som en faktor för analysen men trots att vi hade 

en jämn könsfördelning kunde vi inte se några avgörande skillnader, varför vi valde att inte ta 

med den aspekten. 

En halvstrukturerad intervju utifrån ett öppet frågeformulär med förslag på frågor och 

följdfrågor kändes relevant när vi genomförde intervjuerna. Intervjusituationen blev väldigt 
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avslappnad och eleverna kändes trygga i situationen även om vi valde att spela in varje 

intervju. Vi upplevde under intervjuerna att det var möjligt för oss att omformulera en fråga 

om det fanns behov av det, att komma tillbaka till en fråga och/eller ställa följdfrågor för att 

tydliggöra frågorna för eleverna och för att få mer utvecklande och reflekterande svar kring 

våra frågeställningar. Frågorna och svaren gav oss en tydlig beskrivning av hur 

intervjupersonerna upplevde den här typen av utvecklingssamtal. Syftet med att vi ställde 

samma huvudfråga till alla respondenter var att göra det lättare att jämföra resultaten från de 

olika intervjuerna och även något som underlättade vårt analysarbete.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka hur elever i årskurs 4-9 beskriver och upplever 

elevledda utvecklingssamtal samt hur de uppfattar syftet med dessa samtal. 

Studien genomfördes med elever i årskurser som skiljer sig åt i förutsättning och upplägg, 

detta till trots är elevernas svar väldigt likartade vad gäller beskrivningen av elevledda 

utvecklingssamtal. Eleverna hade inga problem att redogöra för vad ett elevlett 

utvecklingssamtal är, vad de lär sig och vilken nytta de har av att själva hålla i samtalet. När 

det kom till att besvara frågan varför den här typen av utvecklingssamtal används i skolan 

stötte dock majoriteten av eleverna på vissa problem. Då vi inte har inkluderat lärarnas 

perspektiv i vår undersökning kan vi inte uttala oss om hur skolan och den enskilde läraren 

har introducerat och förklarat vad syftet med elevledda samtal är, men det är tydligt att en 

sådan förankring inte har nått fram till eller uppfattats av eleverna. Detta är något vi som 

pedagoger kan känna igen från skolans värld, att man ibland missar att göra eleverna 

medvetna om varför vi gör som vi gör och vad vinsten förväntas bli, trots goda intentioner. 

Tholander (2011) lyfter fram det demokratiska argumentet för ökad delaktighet för eleverna i 

utvecklingssamtalet, liksom Skolverket (2011a) som menar att undervisningen ska bedrivas i 

demokratiska arbetsformer. Eleverna i vår studie uppger att de är mer delaktiga i det 

elevledda samtalet, men deras beskrivning av nyttan handlar mer om att de lär sig att hålla i 

ett samtal och att prata inför andra än att de deltar i en demokratisk process. Att kunna 

framföra sina åsikter och att veta att man har en röst är ju grundläggande för att kunna delta i 

samhällslivet som en demokratisk medborgare, så även om skolan kanske misslyckats med 

att kommunicera det syftet till eleverna anser vi att samtalet ändå fyller sin funktion. Eleverna 

upplever vidare att de tar ett större ansvar när de håller i samtalet själva, att de får mer insikt 

runt sitt eget lärande, ett samband som bekräftas av bland andra Wiliams (2013) som tar upp 

att lärandet blir bättre ju större möjlighet eleven har att styra sina lärprocesser. Eleven äger 

sitt lärande och känner ett utökat ansvar för de mål som den själv har satt upp. Detta kan 

uppnås på andra sätt än genom ett elevlett utvecklingssamtal, men när eleven är medveten om 

sina styrkor och svagheter, vet målet och hur man ska ta sig dit, bör detta återspeglas även i 

utvecklingssamtalets upplägg och struktur enligt vår åsikt. 

Eleverna på samtliga skolor beskriver att de har en mall, en instruktion, som utgångspunkt för 

utvecklingssamtalet. Denna mall används i förberedande syfte och uppges av eleverna vara 

en viktig hjälp för att planeringen och genomförandet av samtalet ska bli bra. En del elever 
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har också en dagordning som hjälper till att strukturera upp samtalet. En skola låter eleverna 

öva delar av utvecklingssamtalet på varandra för att ge säkerhet och lugn. Vi anser att tanken 

är god, men som pedagog bör man vara tydlig med att eleverna själva väljer vilka delar de 

vill lyfta med kompisen vid övningstillfället för att inte skapa en otrygg och utlämnande 

situation.  

Tid och noggrann förberedelse är det som skapar de bästa förutsättningarna, menar eleverna, 

vilket också är vår erfarenhet och vilket får stöd i forskningen. Pihlgren (2012) säger att 

genom att använda ett strukturerat arbetssätt, där samtalet förbereds noga och eleven leder 

samtalet, ges förutsättningar för att eleven får inflytande över sitt lärande. Enligt Tholander 

(2011) finns en fara att den förutbestämda ordningen för samtalet som eleverna utgår ifrån, 

alltså mallen, kan leda till att det blir svårare för eleven att ta upp egna punkter. Det blir lätt 

att läraren styr samtalet indirekt genom att avgöra vilka frågor som är mest angelägna för 

eleven. Han ger rådet till lärare att bjuda in eleverna i utformningen av samtalet för att 

ytterligare öka inflytandet och delaktigheten. Nordenbo et al. (2008) redogör för att läraren 

ska vara en tydlig ledare som gör eleverna delaktiga. De ska få kompetens att själva sätta upp 

regler och målsättningar samt ha inflytande över arbetsformerna. Intervjuerna i vår studie 

visar att eleverna i de flesta fall känner att de och läraren bestämmer tillsammans och att de 

har frihet att ta upp det de själva vill på samtalet. 

Vi har inte studerat eller jämfört planer eller mallar för utvecklingssamtalet på och mellan de 

olika skolorna, men det finns skillnader i hur eleverna beskriver upplägg och innehåll. 

Eleverna på skola C, en av 7-9-skolorna, får förbereda sitt utvecklingssamtal med att utifrån 

betyg och tidigare IUP utvärdera sitt skolarbete. Genom att de därefter ges möjlighet att prata 

med andra undervisande lärare om resultat och framåtsyftande utveckling blir de själva bärare 

av information och kunskap om sitt eget lärande. Denna information delger de sina 

vårdnadshavare före utvecklingssamtalet, vilket tycks göra att samtalet upplevs mindre som 

en resultatrapportering och mer som ett framåtsyftande samtal. Den andra 7-9-skolan, skola 

D, har inte på samma sätt systematiserat möjligheten för eleverna att prata med andra lärare. 

Läraren blir då den som bär kunskapen om elevens resultat och utveckling. Vi tolkar det som 

att utvecklingssamtalet blir mer rapporterande i sin karaktär, då läraren går igenom IUP och 

överför information från övriga lärare. Flera elever från skola D uppger att de saknar en 

möjlighet att prata med undervisande lärare om sin kunskapsutveckling. En elev uppger att 

man efter samtalet antingen är nöjd eller besviken över betygen, vilket i vår mening vittnar 

om att inflytandet är mer formellt än reellt. Har eleven fått förbereda sig och är väl insatt i sitt 

eget lärande bör inte utvecklingssamtalets innehåll vara okänt. Samma elev tycker att det gör 

detsamma om eleven eller läraren håller i utvecklingssamtalet vilket ju också kan vara ett 

resultat av att eleven inte upplever ett äkta inflytande. 

Det går inte att dra några slutsatser om huruvida man kan utläsa reella skillnader i resultat och 

engagemang hos eleverna utifrån upplägg av utvecklingssamtal genom vår studie, men tydlig 

och framåtsyftande återkoppling är en viktig ingrediens i alla motivationsteorier (Giota, 2001, 

2013; Hattie & Timperley, 2007). Vår erfarenhet är dock att när en elev förstår var den är, 

vart den ska och hur den ska komma dit finns de bästa förutsättningarna för lärande. 
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Pihlgren (2013) redogör för att lärare ibland tar upp elevledda utvecklingssamtal som mer 

tidskrävande medan Tholander (2011) för fram ett administrativt argument och menar att det 

elevledda samtalet istället kan göra verksamheten mer effektiv, då eleven själv är delaktig i 

utvärdering och insamling av underlag. Vi är medvetna om att som lärare skriva omdömen 

och återkoppla till alla elever kan vara en stor uppgift, särskilt om man har många 

undervisningsgrupper. Detta har varit föremål för förändringar i syfte att underlätta lärares 

arbetsbörda i form av minskade krav på dokumentation. Samtidigt är vår erfarenhet att en 

elev som ges förutsättning att vara engagerad och äga sitt lärande lättare tar till sig 

undervisningen och i längden ofta skapar en lägre arbetsbelastning för den enskilde läraren. 

Vi tror att de framåtsyftande elevledda samtalen kan ge alla parter vinster som överstiger 

insatsen. 

Det traditionella utvecklingssamtalet beskrivs av Skolverket (2015) som ett samtal där läraren 

i många fall har styrt både dialog och innehåll, och där de vuxna riskerar att föra ett samtal 

över elevens huvud. En elevs förälder tyckte sig få reda på mer när läraren höll i samtalet, 

och detta är något för oss som lärare att vara uppmärksamma på. Hur förmedlar vi syfte och 

nytta med förskjutningen från läraren till eleven, och hur kan vi skapa ett samtal där man får 

med både och? I de fall då eleven får förbereda sig och informera föräldern före samtalet är 

vår erfarenhet att föräldrarna är mer nöjda med samtalsformen, men det är inget vi har 

studerat inom ramen för denna undersökning.   

Samtalet ska vara ett trepartssamtal som präglas av respekt och förtroende (Skolverket 2013). 

Tholander (2011) redogör för en studie som visar att eleverna blev verkliga deltagare, med 

mer talutrymme, vid elevledda utvecklingssamtal jämfört med lärarledda samtal. Liknande 

resultat förs fram av bland andra Pihlgren (2013). Eleverna upplever att de har en viktig roll 

under utvecklingssamtalet, att deras röst blir hörd, och där verkar det elevledda samtalet ha 

fyllt sitt syfte upplever vi. Bland de elever vi intervjuade uttryckte en elev att det är svårt att 

leda utvecklingssamtalet själv, och ytterligare två menar att det är jobbigt att leda samtal. Hur 

gör man med de elever som tycker att det är svårt och obehagligt att ta det utrymme som det 

elevledda samtalet innebär? Vår erfarenhet, och vårt intryck vid elevintervjuerna, säger dock 

att en lärare som känner sina elever individanpassar och ställer inte högre krav än eleven 

klarar av.  

Flerparten av eleverna i vår studie beskriver rollerna i det elevledda utvecklingssamtalet som 

att eleven leder, läraren stödjer och vårdnadshavaren lyssnar. Att vårdnadshavarens roll 

upplevs som ganska passiv av eleverna är något att vara uppmärksam på. Kanske är det bara 

positivt att få uppleva sitt barn i en annan roll och själv ta ett steg bakåt? Ett sätt att göra alla 

mer delaktiga skulle kunna vara att även ge vårdnadshavare möjlighet att ansvara för och 

förbereda en del av samtalet, exempelvis uppfattningen om t ex läxarbete och förberedelser, 

och synen på elevens skolgång. Detta ger föräldern chans att förbereda sig och att vara mer 

engagerad under samtalet, vilket vi ser som positivt.  
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6.3 Slutord 

Elevernas beskrivning, uppfattning och upplevelse av de elevledda utvecklingssamtalen, 

tillsammans med tillgängliga forskningsresultat, leder till slutsatsen att denna typ av samtal är 

bra. Det ger möjlighet för eleven att ha inflytande, känna delaktighet, äga sitt eget lärande och 

att förbereda sig för framtiden. Att avsätta tid för förberedelser, låta eleverna vara delaktiga i 

planering och innehåll samt att som lärare vara en tydlig ledare är viktiga utgångspunkter och 

skapar förutsättningar för ett så jämlikt samtal som möjligt. 

En aspekt som har blivit tydlig för oss under arbetets gång är att begreppet elevlett 

utvecklingssamtal rymmer många olika typer av elevdeltagande, från att man leder vissa 

punkter eller delar av samtalet till att man håller i det helt själv. Ett alternativt begrepp, som 

kanske är mer korrekt beskrivande, skulle kunna vara elevaktivt samtal. 

Inom ramen för denna uppsats fanns bara möjlighet att skrapa på ytan av detta ämne, och 

flera andra frågeställningar har dykt upp under arbetets gång. Det skulle vara spännande att 

forska vidare inom samma område, t ex genom att analysera och jämföra de mallar som 

ligger till grund för utvecklingssamtalet, undersöka elevledda utvecklingssamtal ur ett lärar-

/skolperspektiv eller att undersöka vårdnadshavarens upplevelse av det elevledda 

utvecklingssamtalet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

7 Referenser 

 

Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Cizek, G. J. (2010). An introduction to formative assessment. H. Andrade & G. J. Cizek 

(red.), Handbook of formative assessment. New York & London: Routledge. 

Denscombe, M. (2014). The Good Research Guide: For Small-scale Research Projects. 5. 

uppl., Maidenhead, Berkshire: McGraw-Hill Education. 

Giota, J. (2001). Adolescent´s perceptions of school and reasons for learning. 

Doktorsavhandling, Göteborgs universitet. 

Giota, J. (2013). Individualiserad undervisning i skolan- en forskningsöversikt. 

Vetenskapsrådets rapportserie, 3. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Hattie, J. (2009). Visible learning. London: Routledge. 

Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 

77, (1), 81–112. 

Hirsh, Å. (2013). The individual development plan as tool and practice. Jönköping: School of 

Education and Communication, Jönköping University. 

Håkansson, J. & Sundberg, D. (2012). Utmärkt undervisning: Framgångsfaktorer i svensk 

och internationell belysning. Stockholm: Natur & Kultur. 

Kvale, S & Brinkman, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Larsson, S. (2011). Kvalitativ analys-exemplet fenomenografi. Linköping: Studentlitteratur. 

Lundahl, C. (2011). Bedömning för lärande. Stockholm: Norstedts. 

Nilsson, M. (2014).  Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Malmö: Gleerups 

Utbildning AB. 

Nordenbo, S E., Søgaard Larsen, M., Tiftikçi, N., Wendt, R E., Østergaar, S. (2008). 

Lærerkompetanser og elevers læring i barnehage og skole. Köpenhamn: Danmarks 

Pedagogiske Universitetsforlag. 

Pihlgren, A. (2012). Demokratiska arbetsformer – värdegrundsarbete i skolan. Lund: 

Studentlitteratur. 

Pihlgren, A. (2013). Elevledda utvecklingssamtal. Effekter efter fem och tio år. Rapport. 

Norrtälje: Ignite research Institute. 

  



28 
 

Skolinspektionen (2014). Från huvudmannen till klassrummet – tät styrkedja viktig för 

förbättrade kunskapsresultat. Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och 

kvalitetsgranskning. Stockholm: Skolinspektionen. 

Skollagen (2010:800). Svensk författningssamling 2010:800. 

 

Skolverket (2011a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011. 

Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2011b). Skolverkets allmänna råd: Planering och genomförande av 

undervisningen – för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. 

Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2011c). Kunskapsbedömning i skolan. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2013). Skolverkets allmänna råd med kommentarer: Utvecklingssamtalet och den 

skriftliga individuella utvecklingsplanen. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2015). Delaktighet för lärande. Stockholm: Skolverket.  

Stensmo, C. (2007). Pedagogisk filosofi. 2. uppl. Stockholm: Studentlitteratur.  

                                                                                                                                                     

Tholander, M. (2011). Student-led conferencing as democratic practice. Children and 

Society, 25, 239-250.  

Thomas, N. (2007). Towards a theory of children’s participation. International Journal of 

Children’s Rights, 15, 199–218. 

Thurén, T. (2006). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Runa. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Wiliams, D. (2013). Att följa lärande. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Intervjuguide c-uppsats     Bilaga 1 

 

 BESKRIVNING AV ELEVLEDDA UTVECKLINGSSAMTAL 

 

1. Berätta vad elevledda utvecklingssamtal är. 

2. Hur går ett elevlett utvecklingssamtal till? 

3. Vad är din roll/ lärarens roll/ förälderns roll i ett elevlett utvecklingssamtal? 

4. Hur går förberedelserna av ett elevlett utvecklingssamtal till? 

5. Hur bestäms vad som ska tas upp under samtalet?  

 

 SYFTET MED ELEVLEDDA UTVECKLINGSSAMTAL 

 

1. Varför arbetar ni med elevledda utvecklingssamtal? 

2. Vad lär du dig av elevledda utvecklingssamtal? 

3. Vilken nytta har du av att ni använder er av elevledda utvecklingssamtal? (Insikt och 

förståelse/Ansvar/Påverkan på studieresultat/Annat) 

4. Vilket föredrar du – lärarledda samtal eller elevledda utvecklingssamtal?   

Förklara.              

 

 UPPLEVELSER 

 

1. Beskriv hur det känns innan ett elevlett utvecklingssamtal. 

2. Beskriv hur det känns under ett elevlett utvecklingssamtal. 

3. Beskriv hur det känns efter ett elevlett utvecklingssamtal. 

4. Vad är viktigt att tänka på tycker du när man arbetar med elevledda 

utvecklingssamtal? 

 

 



 
 

Till vårdnadshavare för elever i åk 4 – 9   Bilaga 2 

Hej! 

Vi heter Annika Johansson och Linda Landén och är verksamma lärare som fortbildar oss 

inom ämnet pedagogik på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Vi håller 

just nu på att skriva en c-uppsats kring ämnet elevledda utvecklingssamtal. Syftet med vår 

studie är att ta reda på hur elever i åk 4-9 upplever elevledda utvecklingssamtal utifrån sina 

erfarenheter av detta.  

Vi har valt att intervjua ett antal elever på olika skolor och för att detta ska ske på ett etiskt 

riktigt sätt ska vårdnadshavare godkänna elevens deltagande.  

Intervjun kommer att ske under skoltid och i skolans lokaler. Det är någon av oss två som 

kommer att samtala med och intervjua eleven. Intervjun kommer att spelas in med hjälp av 

Ipad. 

De svar vi får från eleverna kommer vi att analysera och redogöra för i vår uppsats. Alla 

elever kommer att ha konfidentialitet i vår uppsats vilket innebär att vi inte kommer att ange 

elevens namn eller namn på skola där intervjun har genomförts. Eleverna kommer alltså att 

avidentifieras i vår uppsats. Inspelningarna kommer endast att användas till uppsatsen och 

raderas efter att uppsatsen blivit klar. Allt deltagande är givetvis frivilligt och eleven har rätt 

av avbryta intervjun när som helst om denne så önskar. 

Du/Ni som vårdnadshavare får genom denna talong ta ställning till om ni godkänner att Ert 

barn får vara med i denna studie. 

Vänligen fyll i talongen och lämna snarast till klassläraren/mentorn. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Annika Johansson & Linda Landén 

annika.johansson@jonkoping.se  linda.landen@jonkoping.se 

__________________________________________________________________________ 

Markera med ett kryss det alternativ ni som vårdnadshavare väljer: 

Jag/Vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i intervjun. _____        

Jag/Vi tillåter inte att mitt/vårt barn deltar i intervjun. _____         

 

Barnets namn: ________________________________________________________ 

Vårdnadshavares namnteckning: __________________________________________ 

Vårdnadshavares namnteckning: __________________________________________ 
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