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Inledning 
Samarbetet mellan skola och föräldrar är viktigt för elevens studieresultat och 
sociala utveckling. Detta är idag en självklarhet för hem, skola och myndigheter. 
Den trygghet som bör omgärda varje elev förstärks påtagligt när kontakterna mel-
lan hemmet och skolan är goda. I utvecklingssamtalet ses man öga mot öga och 
diskuterar nuet, med blicken riktad både bakåt och framåt i tid. Vi vet, som lära-
re, att samtalet dock inte alltid följer den tänkta mallen, sett ur både positiv och 
negativ utgångspunkt. Skolan är arbetsplats och hemmaplan både för lärare och 
elev, men hur upplever och erfar föräldern samtalet?  

Förälderns erfarenheter från egen skolgång, hennes relation till klasslära-
ren, synen på lärandet är exempel på faktorer som påverkar inställningen till ut-
vecklingssamtalen. Alla är faktorer som avgör hur utvecklingssamtalet, det vikti-
gaste mötet mellan skolan och hemmet, utformas och genomförs. Vi kan ställa 
oss frågan om vilken vetskap skola och myndigheter har om föräldrars syn på 
delaktighet och ansvar gällande barnets skolutveckling? Det innebär också att 
skolan, tillsammans med föräldrar, måste stå för grunden som samtalet vilar på. 
Vilken typ av kunskap är det som bör tillföras?  

Riksdag och regering har stor tilltro till den nyss införda IUP:n att vara det 
verktyget som för samman elevens mål, arbete och resultat över tid för att på så 
sätt göra alla medverkande mer delaktiga i den långa process som en nioårig skol-
gång är. När eleven slutar grundskolan har hon och vårdnadshavaren med sig 
erfarenheter från minst arton utvecklingssamtal, utöver förskolans samtal. Här 
kan vi reflektera över om syftet med utvecklingssamtalen har uppnåtts och hur 
vårdnadshavarna har upplevt delaktigheten i sitt barns individuella utveckling 
utifrån dennes förutsättning. Vi vill undersöka hur föräldrar uppfattar och erfar 
relationen med skolan genom utvecklingssamtalet.  

Ett konstaterande som kan göras är att vi som arbetar med undersökningen 
har arbetat över tjugo år var som lärare och tillsammans har erfarenhet från cirka 
1600 föräldrasamtal. Det väcker tankar om vår egen utveckling som samtalsdelta-
gare.  
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Problemområde 
Utvecklingssamtal förs under större delen av barnens och ungdomens skoltid, 
från förskola till gymnasium och är en viktig del i den kunskapsmässiga och socia-
la process som varje elev går igenom. I dessa samtal är, förutom eleven, ett bety-
dande fokus lagt på föräldern. 

I Lpo 94, där begreppet utvecklingssamtal infördes, står det uttalat att sko-
lan och vårdnadshavaren har ett gemensamt ansvar för att skapa de bästa möjliga 
förutsättningarna för elevens utveckling och lärande. Vidare skrivs där: 

 
”Alla som arbetar inom skola skall samarbeta med elevernas vårdnadshavare 
så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet” 
(Lpo94 s.14). 

 
Grundskoleförordningen betonar vikten av samtalens kontinuitet och samtalens 
innehåll: 

 
”Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens 
skolgång. Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens vårdnadshavare 
samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas 
(utvecklingssamtal)” ( GrF 7kap 2§ ). 
 

Kommentarmaterial från skolverket talar om ett jämlikt samtal som bygger på 
ömsesidighet och förtroende, syftande till öppna relationer; som skall leda till en 
framtidsinriktad och långsiktig plan. (Skolverket: Utvecklingssamtal och skriftlig 
information 2001 s.2). Man ser i material från myndigheterna att ömsesidigheten 
mellan hem och skola är ett ledord, arbetet med utvecklingssamtalet är en del av 
lärandet, inte bara lärarens ansvar; utan även elevens och vårdnadshavarens. Vy-
gotskys tankar (Säljö, 2000) om att kunskapen uppstår i mötet går som en röd 
tråd genom materialet. Denna röda tråd är dock inte alltid så skönjbar i ”skolvä-
ven”. I skolverkets ”Möten för utveckling – Om Utvecklingssamtal” (2001) säger 
Kjell Lund, So-lärare: 

 
”De flesta ser ju det som självklart att läraren är delaktig, liksom att eleven är det. Men 
det som fattas är att man inte ser föräldern som en självklar deltagare i lärandeproces-
sen. I praktiken sätter vi den viktigaste pedagogen i skamvrån. Och det är klart att med 
de signalerna från skolan är det inte konstigt om föräldrar sitter passiva på ett utveck-
lingssamtal” (Skolverket, 2001a s. 11).  

 
Den 1 januari 2006 infördes av regeringen ett krav på att alla grundskolelever 
skall ha individuella utvecklingsplaner. IUP:n infördes som en del av den sittande 
regeringens krav på kvalitetskontroll inom skolan, gällande elevers förmåga att nå 
uppsatta mål (Myndigheten för skolutveckling 2006). På detta sätt kan man som 
elev och förälder, tillsammans med läraren, följa de mål som är uppsatta, under 
hela skoltiden. IUP:n är tänkt att förstärka den information som redan ges, i form 
av utvecklingssamtal. Betygen, som ges från år åtta, kompletteras också på detta 
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sätt. IUP:n blir på detta sätt ett komplement till utvecklingssamtalet, där tiden ofta 
blir för knapp för att hinna med samma information. Buckhöj-Lago (2000) po-
ängterar:  

 
”För att kunna göra en allsidig utvärdering är det, som jag ser det viktigt att 
förstå skillnaden mellan att värdera och utvärdera. Min erfarenhet är att vi i 
skolan i alltför hög grad värderar elevers kunskaper istället för utvärderar. 
Jag vågar påstå att frågor kring vad som går bra, mindre bra, vad som är ro-
ligt och så vidare är vanligare än måluppfyllelse”  (Skolverket, 2001a s.66).  

 
I skolplanen för vår egen kommun, Jönköpings kommun, trycker man också på 
ovanstående mål:  

 
”Varje barn/elev skall ha en individuell utvecklings-/studieplan. Samarbetet mellan 
skola och hem skall utvecklas för att på bästa sätt tillvarata föräldrarnas engagemang i 
gemensamt ansvar för barnens skolgång” (Jönköpings kommun, 1999). 

 
Förälderns roll blir tydlig i dessa dokument. Föräldern skall vara en drivande 
kraft i barnets skolutveckling. Trots denna tydlighet ser vi att det är många föräld-
rar som i utvecklingssamtalet känner sig obekväma, ”expert” möter ”lekman”, 
man känner att man blir ”elev” igen, lokalen känns inte tillräckligt neutral för 
samtalet, förväntningar från både barnet och läraren känns tyngande, relationen 
till förtroendeläraren är osäker – listan kan göras lång. Kärrby och Flising (1983) 
skrev för 20 år sedan om många föräldrars ringaktande av sig själv och sin tilltro 
till att kunna påverka sitt barns skolgång. De fann att de föräldrar som själv hade 
en dålig skolerfarenhet senare upplevde en negativ skolkontakt och känsla av 
underläge. 

Det är bland annat med dessa förutsättningar som balansakten, utveck-
lingssamtalet, skall utföras, med ett flertal riskabla moment inbyggda. Balansen 
mellan, å ena sidan, det officiellt och professionellt förda samtalet och, å andra 
sidan, det inofficiellt förda samtalet med personliga förtecken (Hofvendahl, 
2006). 

Hofvendahl (2006) menar också att samtalen kan ses ur två andra aspekter. 
Å ena sidan vad de var/är tänkta att vara, dvs. som de formuleras i läroplaner, 
grundskoleförordningar och betänkanden. Å andra sidan vad dessa samtal var/är i 
praktiken, t.ex. vad man fokuserar i samtalet, hur länge samtalet håller på, vilken 
relation som råder mellan samtalsdeltagarna etc. Han talar om en ”formulerings-
arena”, samtalet i teorin och en ”realiseringsarena”, samtalet i praktiken. 

Adelswärd, Evaldsson och Reimes (1997) tar upp ytterligare dilemman i 
samband med dessa samtal mellan hem och skola. De menar att det finns en 
kontinuitet i relationen som gör att det finns en ”förhistoria” som medför vissa 
förutsättningar, och en framtid, som inte bör äventyras. Här finns en spänning 
samtalsdeltagarna emellan som måste hanteras varsamt. 

I den mängd av aspekter ur vilken man kan närma sig utvecklingssamtalet 
har vi valt att titta närmare på förälderns uppfattning om och erfarenheter av ut-
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vecklingssamtalet, och det är från den utgångspunkten denna undersökning är 
utförd. 

 

Definitioner och begrepp 

Några av de centrala begrepp som vi använder i uppsatsen är viktigt att definiera. 
I myndighetstexter används ofta begreppet vårdnadshavare. 

I vår uppsats använder vi oss allmänt av begreppet förälder. Detta för att 
använda den vardagliga, gängse benämningen och för att göra uppsatsen mer 
tillgänglig i sitt språkbruk. Det finns dock sammanhang i vår text där begreppet 
vårdnadshavare är mer motiverat att använda, exempelvis där vi hänvisar till 
myndigheter som använder begreppet, även om det inte är rena citat. 

Vi använder oss av både begreppet barn och begreppet elev i texten, bero-
ende på i vilket sammanhang begreppet används. Begrepp som är viktiga för våra 
teoretiska utgångspunkter definieras på sidor där dessa beskrivs. 
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Bakgrund 
Utvecklingssamtalet ses som en del i elevers lärandeprocess. I Lpo-94 framhålls 
det att utvecklingssamtalet tillsammans med andra samtal är en del av elevernas 
lärandeprocess. Skolverket använder sig av Vygotskys tankegångar där han menar 
att kunskap uppstår i mötet och samtalet. Lärandet handlar om barnets hela livssi-
tuation (Skolverket 2001). Det fanns redan i början på 1900-talet uttalade tankar i 
skoldebatten om samarbete mellan lärare och elev, bl.a. formulerade av Åstrand 
1928 i skriften ”Förtroendemetoder i skoluppfostran” där han pekar på vikten av 
att bygga upp ett förtroende mellan läraren och eleven för att på så sätt fostra 
eleven till självansvar (Åstrand, 1928, refererad i Brännström och Videhult Lager-
stedt, 2004).  

Under mellankrigstiden förändrades beteendevetenskapens syn på indivi-
dens personlighetsutveckling och på uppfostran, vilket gjorde att det under 1940-
talet följde diskussioner om skolans roll när det gällde att främja elevens person-
lighetsutveckling. Fokus ändrade från elevens personliga anlag och karaktärsegen-
skaper, dvs. ”att vara”, till elevens möjligheter att utvecklas till allsidighet, dvs. ”att 
bliva” (Adelswärd m.fl. 1997). SOU 1946:31 betonar att barnet i skolan skall ”få 
utbildas och utvecklas efter sin egenart” (Holmberg 2000 s.7). En pedagogik som 
inriktade sig mot elevens välbefinnande vann terräng mot de gamla tankarna som 
mer var inriktade mot krav och plikt (Adelswärd m. fl., 1997). Eftersom elevens 
personlighetsutveckling kom att stå i centrum kan man också förstå att samtalen 
mellan lärare, elev och vårdnadshavare blev en viktig del i arbetet med att kartläg-
ga elevens beteende och utveckling. Genom att eleven själv deltog och stod i fo-
kus vid samtalen, kom eleven själv att lära sig mer om sig själv. Från senare delen 
av 1940-talet och framåt kunde man i olika styrdokument om skolan se en röd 
tråd, visionen om den harmoniska människan. Arbetsformerna riktades mot att 
forma den demokratiska människan genom självständigt tänkande och samarbe-
te. Man lade stor vikt vid att all undervisning och fostran måste anpassas till indi-
videns mognadsnivå och speciella behov (Markström 2006, Adelswärd 
m.fl.1997).  

1960-talet kännetecknas av ett större ansvarstagande från skolans sida, för 
elevens sociala fostran och utveckling. Undervisningen var inte enbart kunskaps-
förmedling utan skolan tog även upp elevens personlighetsutveckling. I 1962 års 
skolplan tydliggjordes att hemmet, skolan och samhället borde ha kontakt med 
varandra och att föräldrar informeras om skolan, läraren skulle ombesörja ”mot-
tagningstid” för samtal med föräldrarna (Adelswärd m.fl.1997). 

Under 1970-talet diskuterades betygssystemet och en betygsutredning ut-
fördes som senare gav resultat att betyg skulle ges enbart i år åtta och år nio (SOU 
1977:9). Betygen i ordning och uppförande togs bort. Detta medförde att skolan 
fick en ny form för bedömning och information. Det blev den muntliga kontak-
ten som fick bli ersättning för det skriftliga betyget. Det innebar ett klart genom-
brott för kvartssamtalet. Kvartssamtalet kom också att handla om att utveckla 
individens personlighet och skapa en samsyn mellan hemmet och skolan. Eleven 

 79 



skulle få självinsikt i sitt lärande genom att deltaga i kvartssamtalet (Adelswärd 
m.fl.1997). 

1980-talets skola präglades av att samarbetet mellan hemmet och skolan 
utvecklades ytterligare men också av en förändring då skolorna blev större och 
med alltfler barn till invandrare. Skolans uppgift var att vara kulturförmedlare 
enligt LGR-80 (LGR 80, s.19), man fick en roll att bevara och värna om gemen-
samma värden. Kvartssamtalets roll stärktes då det ansågs vara den klart bästa 
formen för samarbete, närvaron var hög och föräldrarna hade en positiv inställ-
ning till samtalen, både föräldrar och lärare fick en större förståelse för elevens 
hela situation. Förändringen var att samtalet skulle utformas som en diskussion, 
och det innebar att tyngdpunkten inte lades på bedömningen av eleven, utan 
fokuserades på information istället. I LGR-80 formulerades att föräldrarna skulle 
få en mer aktiv roll i samtalet, inte bara som mottagare av information från lärare. 
Även föräldrars uppfattning om sitt barns situation skulle vara en central del i 
samtalet (Adelswärd m.fl.1997). 

År 1991 skedde ett regimskifte i Sverige och det förändringsarbete som 
den borgliga regeringen startade, innebar en förändrad syn på kunskapsbegreppet 
och på skolans bedömningskriterier. Diskussionen kom att handla om vad som 
är kunskap och vilka grunder som skolans bedömning skall vila på. På detta följ-
de besluten om att införa målrelaterade betyg och att ge betyg tidigare. Man såg i 
denna diskussion likheter med 1970-1980-talets debatt där kvartssamtalet sågs 
som det klart bästa sättet att överföra en allsidig information till hemmet. Denna 
gång handlade det om att framhålla de skriftliga betygen som den bästa metoden 
för att informera föräldrar och bedöma kunskapen hos eleven. År 1994 blev det 
ytterligare ett regeringsskifte och elevens kunskapsutveckling kopplades på nytt 
ihop med individens personlighetsutveckling (Adelswärd m.fl.1997). 

För att skapa det jämbördiga samtalet och en större delaktighet mellan för-
äldrar – elev - lärare formulerades en mer konkret målsättning för utvecklings-
samtalet i en ny läroplan, Lpo-94. En skillnad som blev tydlig mellan kvartssamtal 
och utvecklingssamtal var att man genom Lpo-94 införde framåtsyftande mål för 
elevens kunskapsinhämtning i skolan. En annan skillnad visade sig i det gemen-
samma ansvaret för elevens skolgång: 

 
”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall ska-
pa de bästa möjliga förutsättningarna för barn och ungdomars utveckling och lärande” 
(Lpo-94, s.14). 

 
Läroplanen talar också om innehållet i samtalen: 

 
”Läraren skall samverka med och fortlöpande informera om elevens skolsituation, 
trivsel och kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om den enskilda elevens per-
sonliga situation och därvid iaktta respekt för elevens integritet” (Lpo-94, s.14). 

 
Idag har utvecklingssamtalets betydelse ytterligare förstärkts. Det handlar än mer 
om att hitta riktlinjer och målsättningar för elevens fortsatta utveckling. 
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Från och med 1 januari 2006 finns ett krav från regeringen att alla elever i 
grundskolan ska ha individuella utvecklingsplaner (GrF 7 kap. 2§). I arbetet med 
IUP placeras elevens i fokus utifrån hennes/hans egna förutsättningar. Planen ska 
tydliggöra elevens utveckling och förtydliga de mål som eleven ska uppnå. Målen 
i skolans styrdokument, läroplaner och kursplaner ska vara nedbrutna och kon-
kretiserade så att de kan vara underlag för samtalet. De skall göra det möjligt att 
på ett bra sätt informera eleven och föräldrarna om vad som förväntas och hur 
genomförande, utvärdering och uppföljning av gemensamma uppsatta mål ska 
ske. Syftet med IUP är att uppföljningen skall ske utifrån den individuella nivån. 
Det är också att skapa en ökad måluppfyllelse i skolan. (Myndigheten för skolut-
veckling 2006). 

Samarbetet mellan hem och skola om elevens förutsättningar och hennes 
möjligheter att utvecklas har alltså funnits med under en stor del av 1900-talet. I 
detta arbete har vi utgått från en situation där tankarna gått från elevens vara, en-
bart hennes anlag och egenskaper, över tankarna om hennes blivande, hennes 
möjligheter till allsidighet, till ett inbjudande av föräldern som en betydelsebäran-
de länk i elevens utveckling. Även föräldrarollen har sin utveckling. Förälderns 
roll har gått från att vara kvartssamtalets rapportmottagare gällande elevens kun-
skapsnivå, över till att vara part i att söka orsakerna till denna nivå, till att idag 
innefattas av författningstexter som talar om förälderns ansvar för att skapa de 
bästa möjliga förutsättningarna för barnens utveckling, bl. a. genom framåtsyftan-
de utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner.  
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Tidigare forskning 
Vi har funnit tre större studier som behandlar ämnet utvecklingssamtal. Dessa 
studier tangerar vår utgångspunkt, förälders upplevelse av utvecklingssamtalet, 
genom att de beskriver det samspel som uppstår mellan lärare, elev och förälder. 

Adelswärd m.fl.(1997) beskriver den relation som uppstår i det institutiona-
liserade samtal som kvarts- och utvecklingssamtalet är. Författarna talar om det 
inte helt okomplicerade mötet mellan lärare, elev och föräldrar. Det handlar om 
ett samtal som måste utföras och som bland annat skall (ut)värdera en närvarande 
persons prestationer, det skall uppfylla ett antal mål och samtidigt vara en del av 
ett kontinuerligt arbete mellan hem och skola, innefattande en historik och en 
framtid som inte får sättas på spel. Författarna har sin bas i resonemanget om 
utvecklingssamtalet en forskning som utgår från sextio kvartssamtal, såsom de är 
beskrivna i LGR 80, i år 4 och år 5, genomförda under åren 1990–1993. Analy-
sen tar bland annat upp samtalsutrymmet i samtalen och finner föga överraskande 
att det är läraren som tar det största utrymmet, medan eleven är den som talar 
minst. Målet är det jämbördiga samtalet – vilken styrning krävs för att nå dit?  Det 
visar sig i också i deras samtalsanalys att läraren oftast talar till barnet och att för-
äldern svarar för barnet – i tredje person. Man talar alltså med varandra genom 
barnet. Vidare närmar man sig just lärarens sätt att leda samtalet och finner ett 
flertal känsliga punkter. Samtidigt som man har en professionell roll skall man 
vara den som skapar en personlig relation till elev och förälder. Här menar förfat-
tarna att det också kan vara räddningen för läraren, man väljer vilken position 
man vill inta i samtalet, beroende i vilken fas man befinner sig gentemot elev och 
förälder, det är exempelvis lättare att ge kritik i den professionella rollen. I sam-
ma ögonblick utsätter man sig dock för risken att äventyra den personliga kontak-
ten. När det handlar om att inte ”förlora ansiktet” inför varandra har författarna 
tagit analyshjälp av Goffmans teorier om ”face-work samt Brown och Levinsons 
tankar om människans behov av närhet och respekt . Dessa menar att det finns 
olika strategier som hjälper oss, läs; lärare och förälder, att nå varandra. Närhets-
strategin där man betonar samhörigheten till varandra och taktstrategin där man 
lindar in och tonar ner kritik för att på så sätt nå den andra parten (Goffman, 
1982, och Brown & Levinson,1987, refererade i Adelswärd m.fl 1997). De speku-
lerar också kring den förändring som kan inträffa med införandet av utvecklings-
samtal och utgår från sina egna erfarenheter från myndigheternas utvecklingsarbe-
te som föregick utvecklingssamtalens införande (Adelswärd m.fl.1997). 

Hofvendahl (2006) har i en nyproducerad doktorsavhandlig, ”Riskabla 
samtal – en analys av potentiella faror i skolans kvarts- och utvecklingssamtal” 
studerat tre kritiska moment i dessa samtal; inledning, problemmoment och av-
slutning. Alla dessa tre delar av samtalet innebär risker av olika slag, i olika grad 
för de inblandade. Vi möter ett stort antal vardagsnära frågor i Hofvendahls 
forskning; Hur bemöter jag människor? Hur närmar jag mig allvaret efter inle-
dande hälsningsfraser? På vilket sätt tar jag upp ett problem? Vad blir konstruk-
tivt i problemdelen, istället för destruktivt? Hur ”fasas” ett samtal av utan att det 
blir intetsägande? Ges möjligheten för elev och vårdnadshavare att ställa övriga 
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frågor? Det finns en uppsjö av potentiella frågor och faror för lärare, elever och 
vårdnadshavare. Hofvendahl använde sig av ljudupptagningar från sammanlagt 80 
samtal, 45 kvartssamtal och 35 utvecklingssamtal för att utföra sin forskning. Han 
menar här att det är mer som förenar än som skiljer de olika samtalsformerna åt. 

Författaren utgår i sitt arbete från en samtalsanalys, ”conversation analysis”, 
introducerad av Harvey Sacks under 1960-talet (Silverman, 1998, refererad i 
Hofvendahl, 2006). Denna innebär bland annat att man studerar interaktionen 
mellan samtalsdeltagarna (här; lärare-elev-förälder) i s.k. ”turer”. Varje tur är of-
tast beroende av den föregående turen och bidrar på ett eller annat sätt till en ny 
samtalskontext. Den studerar också vilka vägar samtalet tar genom att deltagarna 
projicerar på olika saker. I dessa samtal förekommer, från alla samtalsdeltagarna, 
kommunikativa strategier i bemärkelsen återkommande tillvägagångssätt för att nå 
vissa mål i samtalen, både vad man eftersträvar och vad man försöker undvika. 
Samtidigt kan strategin vara av den arten att den utförs för den gemensamma 
trevnadens skull eller för att ”ställa upp” för den andres skull. I det sistnämnda 
fallet närmar Hofvendahl sig också Goffmans tidigare nämnda tankar om ”face-
work”, risken för någon att ”förlora ansiktet” och strategier för att rädda situatio-
nen – eller låta situationen gå samtalsdeltagarna ur händerna. Hofvendahls analy-
ser av dessa tre riskabla moment innehåller några intressanta slutsatser. Han me-
nar att inledningsfasen av samtalet oftast är till för att dämpa eventuell oro och 
ångest hos eleven, och även om den i första hand är riktad till eleven så avdrama-
tiseras också situationen för föräldern. Läraren använder sig i denna fas av igen-
kännande hälsningsord, man talar om andra saker än skolan etc. Problemmo-
mentet bjuder på olika typer av introduktioner; långsammare tempo i samtalet, 
förmildrande uttryck, ”eh”-yttrande – olika varsel som talar om att man närmar 
sig ett problem. Strategier som då används, exempelvis garderingar och förmild-
rande uttryck förringar ofta problemets omfattning, menar författaren, och visar 
på att relationen mellan lärare, elev och förälder är en skör relation. Samtidigt 
visar lärarna på ett varsamt sätt att behandla språket i dessa problemsituationer 
och genom detta språkbruk förbereder man också elev och förälder på vad som 
skall komma. Avslutningen av samtalen ser Hofvendahl som ett moment där elev 
och förälder oftast ej ges tillfullo tillfälle att framföra egna frågor. Lärarens sätt att 
”föravsluta” samtalen respektive att ge (eg. inte ge) förlängningserbjudande gör att 
frågor av vikt försvinner. Samtidigt kan föräldern känna press att ställa frågor som 
man egentligen inte har, ”har jag inget att fråga om – tror läraren att jag inte bryr 
mig om mitt barn, eller?” ( Hofvendahl 2006).  

Vi har också studerat en forskning av Gunnel Oldbring från 2001, ”Möj-
ligheternas möte? En studie av utvecklingssamtalet”. Hon tar upp utvecklingssam-
talet utifrån tre parters perspektiv, eleven, föräldern och läraren. Oldbring ställer 
frågan om det över huvudtaget är möjligt att mötas i ett jämbördigt möte. Vidare 
skriver hon, att för henne är det viktigt att elevens roll blir betydelsefull och att 
även föräldrarnas roll behöver lyftas upp och tydliggöras. Här fyller skolan en 
viktig funktion när det gäller föräldrastöd och att samarbetet mellan föräldrar och 
lärare utvecklas och tar form. Oldbring menar att många lärare saknar utbildning 
i samtalsmetodik, gruppdynamik och föräldrasamarbete. Lärare så väl erfarna 
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som nyutbildade frågar efter fortbildning och kunskap om hur de ska förhålla sig 
till bl.a utvecklingssamtalet (Oldbring 2001). 

Utöver dessa tre forskningar har vi också använt oss av mindre studier, i 
form av examensarbeten från olika högskolor i Sverige för att få en vidare insikt 
om vad som sker i interaktionen mellan lärare, elever och föräldrar i olika faser 
av skoltiden. Två av dessa är skrivna under 2006, varav den ena tar upp föräldrars 
upplevelse av utvecklingssamtalet (Rhodin 2006) och den andra belyser lärande-
processen under utvecklingssamtalet (Blom 2006). En tredje författare har gjort 
en historisk studie av föräldrars deltagande i den allmänna debatten om fostran, 
under åren 1947-1962. Det var under dessa år som tanken på samtal mellan hem 
och skola fick fäste (Holmberg 2000). 

Det är i övrigt sparsamt med svensk forskning gällande föräldraperspektivet 
i utvecklingssamtalet. Samma problem har vi haft när vi sökt närliggande arbeten i 
våra grannländer. Det finns en nordisk forskning på området, dock utan att vi 
funnit material som ligger i linje med det vi undersökt. 
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Syfte och frågeställning  
Syftet är att undersöka, beskriva och förstå förälderns uppfattningar och erfaren-
heter av utvecklingssamtalet, samtalet mellan lärare, elev och förälder. För att 
göra detta samtal till en än mer bärande del i kontakten mellan hem och skola ser 
vi det som nödvändigt att utöka vår kunskap om föräldrarnas syn på samtalet. 

Vår frågeställning är: Hur uppfattar och erfar föräldrarna företeelsen ut-
vecklingssamtal?  

Vi har valt att koncentrera vår undersökning på föräldrar till barn i grund-
skolans år tre respektive år åtta. Vi får på detta sätt ett underlag, gällande utveck-
lingssamtal, som möjliggör en stor bredd. Vi får föräldrar med olika lång erfaren-
het av utvecklingssamtal, men också möjligheter att få del av olika typer av erfa-
renheter genom att föräldrarna relaterar sina upplevelser av utvecklingssamtalets 
innebörd och sociala samspel till olika faser av barnens skolgång.  
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Teoretiska ansatser  

Fenomenografi 

Vi utgår från ett fenomenografiskt perspektiv i vår undersökning. Ansatsen är att 
undersöka uppfattningen av utvecklingssamtalet, och i nästa steg erfarenheterna 
av utvecklingssamtalet, enligt deltagande föräldrar. Fenomenografin utgår från att 
söka uppfattningar och dess variationer i en population, i vårt fall föräldrar till 
elever i år tre och år åtta. 

Forskningsfrågor inom den fenomenografiska ansatsen handlar om hur 
och vad människor uppfattar eller erfar om en företeelse. Det som utmärker 
verkligheten är vad något är och vad något uppfattas vara. Denna distinktion blev 
grunden för den fenomenografiska forskningsansatsen. Ansatsen formulerades av 
Ference Marton som första ordningens perspektiv och andra ordningens per-
spektiv. Fenomenografin beskriver det som visar sig dvs. det centrala är det som 
visar sig för våra sinnen. Huvudsyftet för fenomenografiska ansatsen är att beskri-
va hur fenomen eller företeelser i omvärlden erfars av människor (Marton och 
Booth, 2000).  

Fenomenografin är kritisk till teorier som t. ex utgår från allmänna och ge-
nerella principer för inlärning och tänkandet. Den betonar istället tänkandet, 
lärandet, kunskapsbildningen, och språkutvecklingen som en förändring i relatio-
nen mellan människan och hennes omvärld. Det är intentionen, den menings-
skapande naturen hos människan som utgör den grundläggande faktorn för att 
relationen skall förändras. När individens relation till omvärlden förändras är det 
förändringen i denna relation som är inlärning. Den fenomenografiska forskning-
en kom att rikta in sig på uppfattningar och dess huvudsakliga innehåll – uppfatt-
ningsbegreppet. Begreppet uppfattning är det ena av de två centrala begrepp som 
fenomenografin utgår ifrån. Alexandersson beskriver begreppet på följande sätt: 

 
”Den grundläggande enheten som gäller människans kunskap om omvärlden utgörs 
enligt fenomenografin av ”uppfattningen”, det vill säga vilket innehåll människan ger åt 
relationen mellan sig själv och något i omvärlden” (Alexandersson 1994 s. 117).  

 
Sedan kan detta begrepp ses ur två aspekter: vad-aspekten, där man söker själva 
innehållet i uppfattningen, och hur-aspekten där man söker hur innehållet i upp-
fattningen är strukturerad. Vad-aspekten och hur-aspekten, är enligt fenomeno-
grafin beroende av varandra, det uppträder en dynamik dem emellan. Man måste 
ha en uppfattning om vad en företeelse är innan man kan diskutera hur den är 
skapt eller beskaffad. Uppfattningsbegreppet har kompletterats av erfarenhetsbe-
greppet dvs. individen erfar något som en erfarenhet.  

Erfarenhetsbegreppet har sitt ursprung i det tyska språkets erfahren. Pre-
fixet ”er” är en förstärkning och bestämning av den andra delen av ordet, ”fah-
ren”, som betyder förflyttning på ett eller annat sätt. Det finns alltså en grundton i 
det att förflyttandet i sig har inneburit någon form av förändring för den som gjort 
förflyttningen, en utveckling. Om ”erfar” ses som processen är erfarenheten bli-
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vandet av densamma, förflyttningen har givits en innebörd (Hesslefors Arktoft, 
2006).  

Begreppet upplevelse ställs ofta bredvid begreppet erfarenhet. Upplevelsen 
är också något som tillförs under ”förflyttning”, man tar in något som är av bety-
delse. Det som dock skiljer begreppen åt är att det i upplevelsen finns en mer 
känslobaserad grund, medan det i erfarenheten är innebörden, intentionen som 
lämnar spår (Hesslefors Arktoft 2006). 

Vid den fenomenografiska analysen ser man på vilka uppfattningar eller er-
farenheter människan har tillägnat sig. Inom fenomenografin sker ofta en åtskill-
nad mellan uppfattningar och åsikter dvs. den utgår från att individen har olika 
uppfattningar av företeelser och objekt i världen. Alexandersson skriver: 

 
”Olikheter i uppfattning förklaras av att olika människor gör olika erfarenheter genom 
att de har olika relationer till världen. Människor gör sedan olika analyser och erhåller 
olika kunskaper om dessa företeelser och objekt. Fenomenografins forskningsintresset 
är att beskriva dessa olikheter –dvs. variationer i uppfattningar som resultat” (Alexan-
dersson 1994 s.120). 

 
Variationen i sättet att förstå kan generaliseras även om detta inte är möjligt när 
det gäller hur individen förstår. Forskningsintresset inom fenomenografin är en-
ligt Marton och Booth: 

 
”…de kvalitativt skilda sätten varpå människor är förmögna att erfara skilda fenomen”  
(Marton & Booth 2000s.176). 

 
Detta innebär att det finns kvalitativa skillnader i synen på fenomen. Ett utveck-
lingssamtal exempelvis kan upplevas helt olika beroende på vem som utför det; 
utvecklingssamtalet är den objektiva verkligheten, föräldern är subjektet och den 
kvalitativa variationen består i hur samtalet uppfattas; vilka som för det och vilken 
roll man har i det. Den fenomenografiska forskningsansatsen ligger i att beskriva 
hur någon upplever verkligheten kvalitativt, att kartlägga kvalitativa skillnader i det 
som vi erfar. 

Vilka är då orsakerna till att vi upplever verkligheten kvalitativt olika? Det 
finns en mängd olika utgångspunkter; kön, ålder, intelligens, kultur, ekonomi, 
utbildning, nummer i syskonskaran, miljö, stad/landsbygd m.m. Vi är olika män-
niskor och dessa faktorer blir då grundläggande för hur vi upplever en situation.  

Skillnaderna talar då om för oss om vi ”tar in” utvecklingssamtalet, vad vi 
”tar in” i utvecklingssamtalet och när vi ”tar in” utvecklingssamtalet. 

Inom fenomenografin är det inte intressant vem som har en uppfattning, 
utan det är uppfattningens innehåll som är intressant; att uppfatta så många kvali-
tativa skillnader som möjligt i studien. (Kroksmark, videoföreläsning om fenome-
nografi, HLK april 2006). 
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I vår forskning är företeelsen ”utvecklingssamtal” ett planerat och professionellt 
fört samtal mellan lärare, elev och föräldrar – om elevens sociala och kunskaps-
mässiga utveckling. Genom att vi intervjuar vårdnadshavare om vad de uppfattar 
och erfar under utvecklingssamtalet, förväntar vi oss att få en variation i föräldrars 
uppfattningar av utvecklingssamtalet. 
 

Sociokulturell ansats 

Utvecklingssamtalet kan också ses från ett sociokulturellt perspektiv. De sociokul-
turella teorierna om lärandet lägger stor vikt vid den verbala kommunikationen 
och utgår från individens totala livssituation. Säljö menar att kommunikationen 
mellan människor och inom människan, är individens sätt att förstå världen runt 
omkring och handla utifrån den och att den har ett nära samband med sociala 
och kulturella mönster i vår omgivning (Säljö 2000).  

Grunden i Vygotskijs teori om människans utveckling är den som står att 
finna mellan individplanet och samhällsplanet. ”Teorin omfattar både mänsklig-
hetens, samhällets och historiens utveckling, den enskilda individens utveckling 
och individens utveckling av de enskilda psykologiska processerna” (Bråten m.fl. 
1998, s.104).  

Han anser att lärandet är en sociokulturell process och att det viktigaste för 
individens lärande är tillgång till ett språk och att det är individens samspel med 
omgivningen, både socialt och kulturellt, som bildar grunden för människans 
utveckling. Lärarens roll är att identifiera var eleven befinner sig både kunskaps-
mässigt och som individ, i det som Vygotskij benämner utvecklingszon. Vidare 
ser man till elevens förmåga att utvecklas från utgångsläget med rätt stöd och hjälp 
av kunniga pedagoger, till framtida erfarenheter (Bråten 1998). 

För att beskriva individens livssituation och identitet används begreppen 
kontext, kultur och livsvärld. Vygotskij talar, som tidigare nämnts, om processen; 
att individen alltid befinner sig i förändring. I varje situation har vi möjligheten att 
se och utveckla kunskaper och erfarenheter från andra personer. (Kroksmark 
2003 ). Det sociala betydelsefulla samspelet mellan barn – vuxna, ses i den socio-

 88 



kulturella teorin som utgångspunkt för utvecklig av lärandet och betonar samtidigt 
språkets roll i denna process.  

Tre delar kan lyftas fram för förståelsen av Vygotskijs teorier om utveck-
lingszonen: Holistisk undervisning – lärandet ingår som en del av en helhet, kun-
skapen kan inte lyftas ur sitt sammanhang. Medierat lärande – genom socialt sam-
spel överförs olika tillvägagångssätt för lärandet som sedan används i nya sam-
manhang. Förändringen – genom individens egen kapacitet att lära och utvecklas 
finns det kraft att förändra sina livsvillkor genom samhällsförändring (Bråten m.fl. 
1998). 

Vi ser här en liknande situation gällande lärandet under ett utvecklingssam-
tal, där lärare, elev och föräldrar kan lära och erfara i samspelet med varandra vid 
samtalet, se figur 2.  

Hofvendahl (2006) menar att det enskilda elevsamtalet (Hofvendahls ut-
tryck) befinner sig i en ”dialog” med tidigare samtal och delar av tidigare samtal 
kan komma att ha en betydande roll i det samtal som just nu pågår:  

 
”Varje elevsamtal är både ett unikt elevsamtal, produkten av ett lokalt ”här och nu”, 
samtidigt som det ingår i ett längre tidsperspektiv, en sociokulturell praktik med en 
trögrörlig (om än föränderlig) struktur” (Hofvendahl 2006, s.34).  

 
Øzerk beskriver den språkliga kommunikationen som ett sätt att förmedla och 
införskaffa sig erfarenheter och att den även ger uttryck för värderingar och käns-
lor. Språket är alltså ett kommunikativt redskap då den förmedlar budskap både 
av intellektuell och känslomässig karaktär (Øzerk, 1992, refererad i Bråten,1998). 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Fig. 2 Utvecklingssamtalet sett från 1. fenomenografiskt perspektiv, 2. sociokulturellt perspektiv. 
 
 
Figuren ovan visar de två teoretiska perspektiven som vi har använt oss av i un-
dersökningen. De visar hur det sker en samverkan mellan teorierna under ett 
utvecklingssamtal. 
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Metod 
Vid genomförandet av undersökningen valde vi den kvalitativa forskningsinter-
vjun. Det gjordes för att nå den djupare dimensionen i förälders erfarenheter och 
tankar om utvecklingssamtalen. Det är lätt att tappa nyanser i svaren vid alltför 
ytligt ställda frågor och därmed också viktiga beståndsdelar i uppfattningar och 
erfarenheter. Den fenomenografiska intervjun utgår från tematiska och öppna 
frågeställningar, inte för att hitta ett ”rätt” svar utanför att avtäcka hur en företeelse 
uppfattas (Kvale 1997 ).  

Vi gjorde tolv intervjuer. Intervjuerna delades mellan oss och vi valde att 
göra intervjuerna, sex stycken var, med föräldrar till barn i den åldersgrupp som 
vi själv arbetar med. Detta för att vi på ett enklare sätt skulle kunna leda samtalet 
vidare med tanke på deras svar och den ”skolkontext” som de lever i. 

Intervjudata transkriberas, analyseras och kategoriseras. Detta innebär att 
en kategorisering genomförs där det insamlade materialet ställs i relation till fråge-
ställningarna. I det kategoriserade materialet sökte vi efter variationer av uppfatt-
ningar, likheter och skillnader i uppfattningar, bland de intervjuade föräldrarna. 

Intervjun inleds med en ”öppen” fråga, som ger svar av beskrivningskarak-
tär. Det är viktigt att ”lyssna in” svaren och de uppföljande frågorna måste ske på 
den intervjuades villkor. Man bör utgå från två-tre temafrågor, som sedan utveck-
las tills dess man känner att svaret är uttömt. Det handlar om att i dessa intervjuer 
hitta en ordning, detta för att få samma arbetsgång i de olika intervjuerna. Följd-
frågorna måste vara av den karaktären att den intervjuades svar klarläggs, det är 
fullt ut en djupintervju som bör göras för att få ett fullgott forskningsresultat 
(Kroksmark, videoföreläsning om fenomenografi, HLK april 2006). Vi har utgått 
från en intervjuguide med fyra teman (se bilaga 2). 

Forskningen är alltid offentlig för forskarsamhället och måste då kunna 
vara ”etikvarumärkt”, vilket innebär att intervjustudien bör omges av en forsk-
ningsetiskt genomtänkt ram. Det handlar om att i vår undersökning ge vårdnads-
havarna det individskydd som de är berättigade till. Vetenskapsrådet tar upp de 
fyra krav som den utbildningsvetenskapliga forskningen skall följa för att ge detta 
individskydd. Information skall ges till varje deltagare om vad som kommer att tas 
upp och vilka villkor som gäller för deltagandet. Samtycke skall finnas av den som 
medverkar i studien, vilket också bl.a. innebär att deltagare har rätt att stiga av 
studien när hon så önskar. Konfidentialiteten i detta sammanhang innebär att alla 
de som är inblandade i studien bör skriva på en förbindelse om tystnadsplikt 
gällande känsliga uppgifter, men också att de uppgifter som lämnas av enskild 
deltagare ej skall kunna identifieras av utomstående vid rapportskrivande. Nytt-
jande av det material som används i studien får endast användas för de ändamål 
som de är tänkta, nämligen forskarändamål (Stensmo 2002). Vi informerade de 
intervjuade både skriftligt och muntligt om vad som efterfrågades i intervjun och 
vilka villkor som gällde för att deltaga i undersökningen. Vi efterfrågade också om 
deras samtycke till att medverka i undersökningen (se bilaga 1). De intervjuade 
har inte skrivit på någon tystnadspliktsförbindelse, däremot har de muntligen fått 
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detta löfte till dels. Användandet av materialet kommer endast att användas i de 
sammanhang som är intressanta för forskning kring ämnet. 
 

Urvalsgrupp 

Totalt tolv intervjuer genomfördes på två skolor i en större kommun. Urvals-
gruppen är föräldrar till barn i grundskolans år tre och år åtta, sex intervjuer per 
årsgrupp, detta för att få en bredd och variation i aktuella uppfattningar om ut-
vecklingssamtalet. Detta innebär att vi har med föräldrar med erfarenhet av olika 
mängd utvecklingssamtal. En förälder kan ha flera erfarenheter från andra utveck-
lingssamtal än just de som föreligger under året, en del av dem kan till och med 
varit med om kvartssamtal (se bilaga 3).  

Föräldrarna har valts ut genom ett tillgänglighetsurval (Cohen, Manion & 
Morrison, 2000). Vi har tillfrågat förtroendelärare, i respektive skolår och på 
respektive skola, om att ge oss förslag på föräldrar som kunde tänka sig att delta i 
undersökningen. De föreslagna föräldrarna har vid våra kontakter varit mycket 
positiva till deltagandet. Urvalen har som tidigare nämnts gjorts på två skolor med 
ett s.k. 1 – 16-perspektiv, dvs. skolenheten innefattar barn från förskolan till år 
nio. Intervjuerna har förts med föräldrar som inte har någon relation till oss och 
vår arbetssituation. Det har varit viktigt för oss att vår förkunskap gällande föräl-
dern är minimal, detta för att lyfta fram tydligheten i deras berättelse. Inga speciel-
la förutsättningar har gällt för föräldrarna, de har varit kvalificerade genom att de 
har barn i skolan och genom att de varit med om utvecklingssamtal.  

Kvale tar upp problematiken med antalet intervjuer i den kvalitativa studi-
en. Det är vanligt med kritik då man menar att ett fåtal intervjuer ej kan ge ett 
generaliserbart resultat. Å andra sidan pekar han på psykologins historia där ett 
fåtal intensiva fallstudier är att föredra för att nå generell kunskap (Kvale 1997).  

När det gäller att hitta rätt antal intervjuer för att nå ett fullgott forsknings-
resultat så finns det inom fenomenografin inget facit. Det är frågans komplexitet 
som avgör hur många intervjuer som behövs innan materialet är mättat. Ju smala-
re fråga – ju färre intervjuer och vice versa. Mättnaden i materialet sker då svaren 
i intervjuerna ej tillför materialet mer. I normalfallet används sex till tio intervjuer. 
Om det blir flera bör kanske forskarfrågan omvärderas. I detta resonemang ingår 
automatiskt en begränsning; generaliserbarheten i forskningsmaterialet. Enligt 
Kroksmark nås dock en ”förbluffande” stor generaliserbarhet med storleken sex 
till tio intervjuer (Kroksmark, videoföreläsning om fenomenografi, HLK april 
2006).  
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Analys 

Fenomenografisk analys 

Den fenomenografiska analysen har i denna undersökning som mål att finna och 
studera de olika uppfattningar som föräldrar har gällande innebörden i utveck-
lingssamtalet och beskriva dem. Marton och Booth uttrycker det på följande vis: 

 
”Forskarens/den lärandes centrala uppgift blir därför att urskilja forskningsobjektets 
interna struktur och den därmed sammanflätade meningen” (Marton och Booth, 2000 
s.173). 

 
Analysens arbete ligger i att hitta så många olikheter i uppfattningarna som möjligt 
och det är genom att hitta kontraster i uppfattningarna som det specifika för varje 
uppfattning blottläggs. Det handlar alltså om att finna kvalitetsskillnader, likhe-
ter/olikheter i intervjumaterialet. Det är viktigt att finna dessa i ”gråskalan”, mel-
lan ytterligheterna. I den fenomenografiska analysen sker tolkningen genom att 
man delar upp utsagorna och gör ett urval av de i sammanhanget mest relevanta 
mot syftet i undersökningen. Alexandersson (1994a) talar om att identifiera utsa-
gornas innebörder, alltså inte att finna redan bestämda uppfattningar. Man söker 
efter meningen i uppfattningarna med det insamlade intervjumaterialet som 
grund. Alexandersson (1994a) menar vidare att man redan i intervjusituationen 
gör en första tolkning, en intuitiv tolkning, som sedan följer med när materialet 
bearbetas. 

Marton och Booth (2000) säger att när forskare beskriver skilda sätt att er-
fara ett fenomen ger han/hon också en ofullständig beskrivning av fenomenet, 
med respondenternas utsagor som grund. Men det är också denna ofullständiga 
konstituering av fenomenet som är forskarens beskrivning.  

I vår analys av intervjuerna har vi delat in dessa i fyra faser, alla med olika 
syften, efter ett mönster från Alexandersson (1994b). 

Fas 1: I den första fasen handlar det om att bekanta sig med materialet, ge-
nom att göra genomläsningar av det transkriberade intervjuerna och på så sätt 
skaffa sig ett helhetsintryck av de intervjuades sätt att ta sig an utvecklingssamtalet. 
Vi söker viktiga utsagor för att utröna de kvalitativa skillnader som finns mellan 
föräldrarnas sätt att uttrycka sig om innehållet, vilka viktiga aspekter som ”lyfter” 
sig ur helheten. Utsagorna markeras sedan med olika färger beroende på vilken 
typ av aspekt som utsagan visar. 

Fas 2: Här går vi vidare med att söka likheter och skillnader i utsagorna. 
De sorteras efter vilken grupp de tillhör och de utsagor som inte längre är väsent-
liga för innehållet av undersökningen sorteras bort. Det som blir den ”nya” helhe-
ten måste på nytt läsas in, därefter de enskilda delarna. För att få ett sammanhang 
måste utsagorna gång på gång ställas mot varandra, de måste ”sköljas” igenom. 
Man söker ett gemensamt mönster där likartade utsagor passar in och ställer des-
sa mot de enskilda utsagorna, helheten måste kontrasteras mot delarna. Någon 
gång framträder nya tolkningar och vi får gå igenom materialet på nytt, de gamla 
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beskrivningarna får omprövas. Tolkningsmöjligheterna minimeras efterhand, 
efter varje genomläsning. Nu framträder konturer av kategorier. 

Fas 3: Kategorifasen. När det inte framkommer fler tolkningar når man en 
form av mättnadseffekt. Alexandersson uttrycker det med Themans ord, att tex-
ten, utsagan har stannat (Theman, 1983, citerad i Alexandersson, (1994a). 

Här ”transformeras” den hittills beskrivna verkligheten till abstrakt katego-
rinivå. Då fenomenografi står för en vardagsnära beskrivning får ej denna abstrak-
tionsnivå ej bli alltför markant. Det gäller alltså att beskriva verkligheten ”så nära” 
som möjligt. Marton och Booth (2000) menar att dessa kategorier bör ha en tyd-
lig relation till undersökningens fenomen, så att de säger oss något tydligt om 
sättet att erfara ett fenomen. 

Utsagorna kategoriseras efter de olika uppfattningar som föräldrarna har 
om innehållet i utvecklingssamtalet. Dessa tillsammans utgör det totala utfalls-
rummet av de kvalitativa skillnaderna i sättet hos föräldrarna att erfara samtalets 
innehåll.  

Fas 4: Utfallsrummet utgör nu huvudresultatet. I denna sista fas gäller det 
att hitta en underliggande struktur bland uppfattningarna, hur de förhåller sig till 
varandra. Ingen uppfattning är viktigare än någon annan (Alexandersson 1994b). 
Utfallsrummet beskrivs på följande sätt: 

 
”Sammanställningen av beskrivningskategorierna, som är relaterade till varandra ge-
nom att de innefattar olika uppfattningar om samma innehåll, sker i en helhet vilken 
uttrycker det totala s.k. utfallsrummet. Detta innebär att den innebörd en undersök-
ningsperson gett en bestämd företeelse (uppfattning) nu åtrges i en abstrakt form (be-
skrivningskategori) viken sedan samordnas i en gemensam struktur (utfallsrum)” 
(Alexandersson 1994 b s.127). 
 

Kroksmark menar att fenomenografin gör generella anspråk genom att uttala sig 
om hur människor i generell mening uppfattar ett speciellt innehåll (Kroksmark, 
1987, refererad i Alexandersson, 1994a). 

När väl kategorierna är gjorda är det viktigt att ”ställa” tillbaka dem varifrån 
de kom, och än viktigare; att i detta fall föräldrarna känner igen sig från intervju-
tillfället. Om de gör detta har man lyckats strukturera verkligheten på ett veten-
skapligt sätt, verkligheten sedd ur deras synvinkel (Kroksmark videoföreläsning 
om fenomenografi, HLK april 2006). 

 
Sociokulturell analys 

Resultatet som framkommit i vår undersökning gällande föräldrars upplevda erfa-
renheter av formerna för utvecklingssamtalet, kan ses från en sociokulturell ut-
gångspunkt. Vid intervjutillfällena har vi ställt lika frågor till alla föräldrar, om hur 
de upplever utvecklingssamtalets inledning, samtalsklimat, jämbördighet och av-
slutning. Vi har i resultatet med hjälp av föräldrars utsagor, beskrivit olika kom-
munikationsfaser som förekommer i samtalet. Det sociala samspelet mellan del-
tagarna, lärare, barn och föräldrar, har enligt vår tolkning en avgörande betydelse 
för hur samtalets kommer att utvecklas, även innehållsmässigt. De resultat vi fick, 
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har vi analyserat utifrån det sociokulturella perspektivet, som lägger stor vikt vid 
den verbala kommunikationen. Den utgår också från att individens utveckling är 
historisk, kulturell, social och att samspelet med omgivningen bildar grunden för 
människans hela varande. När vi kommunicerar med ord är det en språklig hand-
ling, språket ser vi som ett socialt redskap för att förmedla och ta till oss kunskap, 
ideer, värderingar och känslor.  

När utvecklingssamtalet inleds mellan de berörda parterna, läraren, barnet 
och föräldern, startar det sociala samspelet och kommunikationen mellan delta-
garna. Detta är ett möte som sker på flera nivåer, den emotionella nivån, den 
fysiska nivån och den psykosociala nivån.  

Vi har studerat intervjusvaren gällande den emotionella relationen mellan 
parterna under ett samtal och hur den kan upplevas, i inledning och avslutning 
men också under samtalets gång. Vi söker föräldrars upplevelse av deltagarnas 
inkännande i kontextuella situationer som kan uppstå under samtalets gång, där 
samtalsklimat och jämbördighet spelar en viktig roll. Den fysiska miljön har tagits 
upp - var utvecklingssamtalet äger rum och hur barnets dagliga skolmiljö upplevs. 
Vi har också berört den psykosociala planet där omsorgen för barnet och förstå-
elsen för barnets lärandemiljö diskuteras. Den sociokulturella analysen innefattas 
av många aspekter genom att den tar upp hela människans sociala existens. Ana-
lysen i vår undersökning handlar om att finna samspelet mellan samtalsdeltagarna 
och i förlängningen lärandet som följer, genom föräldrarnas upplevelser och erfa-
renheter av utvecklingssamtalets olika delar mot bakgrund av tidigare erfarenheter 
och social praktik. 

 

Reliabilitet och validitet 

Den kvalitativa intervjun innebär att det finns några risker gällande tillförlitlighe-
ten. 

Det kan handla om intervjuarens tillförlitlighet då risken för ledande frågor 
finns och att detta då oavsiktligt kan inverka på svaren (Kvale 1997). Det har alltså 
varit viktigt att hålla frågan öppen och be om tydliggöranden av svar för att undvi-
ka missförstånd. Det kan också uppstå problem gällande tillförlitligheten genom 
det som Davidsson och Patel (1989) kallar ”intervjueffekten”. Den innebär att 
forskarenen påverkar den intervjuade med kroppsspråk och antagningar till att 
medvetet eller omedvetet svara som man tror förväntas av en.  

När det gäller tillförlitlighet och trovärdighet inom fenomenografin har 
några tillvägagångssätt utvecklats för att kraven på trovärdighet, noggrannhet och 
giltighet ska uppnås på ett bra sätt. Primärt är dock att man har stöd av texter ur 
intervjuerna i form av citat. Det finns då en möjlighet att följa forskarens ställ-
ningstaganden och värdera dess rimlighet (Alexandersson 1994a). Detta tillväga-
gångssätt ser vi som tillämpbart även i det sociokulturella perspektivet, då det 
handlar om att följa de utsagor som beskriver det sociala samspelet. 

Alexandersson hänvisar också till Kroksmark som menar att tillförlitlighet 
och trovärdighet inom fenomenografiska studier främst handlar om forskarens 
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tolkningsföreträde och att valideringen av data sker i själva intervjusituationen 
(Kroksmark, 1987, refererad i Alexandersson, 1994a). 

Vid utformande av intervjuguiden utgick vi från olika teman för att på detta 
sätt ej vara alltför bundna till detaljerade frågor. Vi har vid intervjutillfällena för-
sökt vara noga med att hålla dessa temafrågor öppna och också gett tillfälle för 
tydliggöranden då vi känt osäkerhet över om frågan varit rätt uppfattad eller om vi 
missuppfattat svaren. Vi har tagit del av varandras intervjuer och läst dessa nog-
grant för att kunna hålla en bra diskussion om utsagorna, oberoende vilken års-
grupp som barnet tillhör. För att visa på tillförlitligheten i det resultat som vi kom-
mer fram till i undersökningen använder vi oss av citat från respondenterna.  
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Resultat 
Vi kommer att visa undersökningens resultat i två delar, med utgångspunkt i re-
spektive ansats, en fenomenografisk del och en sociokulturell del (se nedan). De 
två resultatdelarna kommer att delges i samma form, genom resonemangstext och 
med stöd av utsagor från de intervjuade. Citathänvisning finns vid varje utsaga, 
föräldrar till barn i år åtta skrivs A1-A6 och föräldrar till barn i år tre skrivs B1-
B6. Det fenomenografiska resultatet utgår från föräldrarnas erfarenheter av ut-
vecklingssamtalets innebörd och mening och visar sig i beskrivningskategorier. 
Dessa i sin tur är uppdelade i underkategorier för att visa på delarna i helheten. 
Det sociokulturella resultatet utgår från föräldrarnas upplevelser av det sociala 
samspelet i utvecklingssamtalet och den erfarenhet som föräldrarna bär med sig 
till dessa. Resultatet visar sig i föräldrarnas utsagor om viktiga faser i samtalet, 
samt om viktiga delar av det sociala samspelet.  

 
Resultat  Fenomenografisk utgångspunkt  

- föräldrars erfarenheter av utvecklingssamtalets innebörd och me-
ning 

 
Kategori A. ”Hur det går i skolan” 

- Kunskapsdel 
- Sociala relationer 
- Helhetssyn på barnets skolgång 

 
Kategori B. ”Hur det framåtsyftande skolarbetet planeras ” 

- Barnets ansvar 
- Föräldrars ansvar 
- Föräldrars tvekan inför ansvaret 

 
Resultat  Sociokulturell utgångspunkt  

- föräldrars upplevelser av det sociala samspelet i utvecklingssamta-
let 
- Samtalets inledning 
- Samtalets avslutning 
- Samtalsklimatet 
- Jämbördigheten i samtalet 
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Fenomenografisk utgångspunkt – föräldrars 
erfarenhet av utvecklingssamtalets innebörd och me-
ning 

Det ligger en mängd upplevda erfarenheter i varje föräldrars inre efter varje ut-
vecklingssamtal. Dessa erfarenheter ackumuleras allt efter det att samtalen blir 
fler och att barnen blir äldre. Dessa erfarenheter ligger på många olika plan; olika 
typer av möten och förberedelser, samtalsdeltagarnas sammansättning, lokal, 
innehållet i samtalet, former för samtalet men också erfarenheter från den egna 
skolgången formar samtalen. Innehållet i samtalen är dock det som lyser igenom i 
intervjusvaren, det är vad man upplever som samtalens innebörd och mening, 
barnets dagliga skolgång med allt vad det innebär. Här kan man urskönja två hu-
vudfåror, två kategorier, i föräldrars erfarenheter. Den ena är: ”Hur går det i sko-
lan?”, den andra är: ”Hur kan vi, jag och mitt barn, gå vidare, hur kan jag hjälpa 
till?” 

Föräldrar går oftast till skolan och till utvecklingssamtalet i akt och mening 
för att få reda på ”hur det går ” för barnet i skolan. Detta är ett allmänt hållet 
uttryck som till största delen innehåller två grundtankar. Den ena utgår från hur 
det går ämnesmässigt för barnet och hur detta bedöms, det andra är hur det går 
för barnet i dess relationer till andra människor på skolan, kamrater och vuxna. 
Det finns också en hel del som flätar samman dessa och ser den sammansatta 
skolgången för barnet, man uttrycker inte någon ordning av dessa grundtankar. 

 
Kategori A. ”Hur det går i skolan” 

Kunskapsdel 

Att få ta del av barnets framsteg gällande ämneskunskaper kan ses som en själv-
klar del av föräldrars upplevelse av utvecklingssamtalet. Man får ta del av material 
redan innan samtalet, oftast i form av IUP (Individuell Utvecklingsplan), där elev 
och lärare fyllt i tankar om arbete i enskilda ämnen och där framgång och besvi-
kelse redovisas. IUP:n har en relativt kort historia bland de äldre barnen, där 
förekom tidigare andra modeller som grund för samtalen, där ämnesarbetet har 
varit mer eller mindre framträdande. IUP:n bland de yngre barnen har dock 
funnits med under hela deras skolgång. Detta gör att det finns ett samtalsunderlag 
lagt redan från början, men det kan se olika ut på vilket sätt man närmar sig detta 
material. Som en följd av detta kommer också bedömningen av barnet i olika 
ämnen, eller allmänt hållet, in i bilden. Allt från muntliga utsagor om insatsen, till 
vikten av att få betyg, för de äldre barnen, finns med. 

I materialet kan utläsas föräldrars förväntan på samtalet, gällande skolarbe-
tet, det tar sig i uttryck på många olika sätt. Det ger en slags försiktig indikering av 
att man vill veta hur det går för barnet kunskapsmässigt, utan att det blir alltför 
starkt markerat. En förälder använder uttrycket ”att stämma av”, en annan föräl-
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der tycker att det är viktigt ”att få inblick i sina barns skola” och ”vill känna delak-
tighet i kunskapsutvecklingen” medan ytterligare någon vill få ”bekräftelse” på 
skolframgångarna. De vill alla ha en form av verifiering över att det går bra för 
barnet i skolarbetet och uttrycker det på följande sätt: 

 
Ja, det är ju… för det första är det att stämma av hur det går för barnet i skolan. /A1 s.5 
 
Nej….jag tycker att det handlar om inblick i mina barns skola och det är väldigt viktigt 
att få vara delaktig i deras kunskapsutveckling. Även om inte jag är där personligt så 
vill jag veta vad som händer under deras skoldag, deras arbetstid. /B1 s.10 
 
…på så sätt är det bara roligt eller man får bekräftelse på att det går bra. /B6 s.2-3 

 
Att skolan står för olika former av stöd- och hjälpinsatser i barnens studier kan 
ses som en självklarhet. Alla föräldrarna använder sig dock inte av de tankegång-
arna när man ser deras erfarande av samtalen. En del av föräldrarna kommer in 
på stödmöjligheten i skolan, om barnets behov av hjälpinsatser av olika slag. Des-
sa kommer fram genom att de själva frågar efter det men också att man framhäver 
lärares erbjudande om det.  

 
… nu fick jag reda här på något jag inte visste om, det var nånting hon tyckte var svårt 
och då sa läraren här direkt att; ” det här skall jag ta, det här skall jag hjälpa dig med 
och…och då har man lite det här att man får som förälder får också kolla lite att allt 
fungerar också …alltså jag är där för att få svar om hur det fungerar för min flicka i sko-
lan. /A6 s.18 

 
… att kunna diskutera om det framkommer något, om det har uppstått några problem 
om hon behöver någon hjälp i skolan man kan diskutera det, fast man har ju kontakt 
annars också. /B1 s.2 
 

Det har framkommit i vissa utsagor att föräldrar vill ta del av barnets utveckling 
när det gäller ämnen. Man talar om ämnen som kollektiv utan att lyfta fram några 
exempel på specifika skolämnen. Detta blir tydligare bland de äldre barnens för-
äldrar. En förälder liknar utvecklingssamtalet vid det gamla kvartssamtalet, efter-
som man under samtalet är fokuserad på information om ämnena. Intressant i 
sammanhanget är att detta är en förälder till ett barn i år tre.  

 
…fungerar så…ämnesmässigt…eller ”det här kanske inte så bra”..rent skolmässigt, det 
här får du jobba vidare på och så…att man kan stötta upp där då liksom man har den 
nära kontakten att man får veta nå´t som inte är bra.. /A1 s.5 

 
…vi diskuterar mer ämnena det är huvuddelen. Hennes kunskapsutveckling. Det är 
som man är  mer fokuserad på ämnena och man som föräldrar kommer in i dom dis-
kussionerna också. Och det går mer och mer mot det där kvartssamtalsinformationen. 
Så upplever jag det, att det går mot ämnena. /B1 s.6 

 
Bedömningar och betygstankar kan för många ses som en stor del av ett utveck-
lingssamtals utrymme. Bland de intervjuade föräldrarna är det inte ett framträ-
dande drag, istället knappt synligt, i de kommentarer som föräldrarna ger gällan-
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de bedömning av barnets skolarbete. En förälder har en fundering om var på den 
gamla betygsskalan bedömningen ”det går bra” finns och en annan konstaterar 
just att det går bra. 

 
Då är väl utvecklingssamtalet istället för att veta …hur man ligger till, men man vet inte 
hur man ligger i en skala ..utan man vet bara om det går bra eller dåligt, inte skalaupp-
lagt, som en annan var van vid…/A5 s.11 

 
Jag är lyckligt lottad för jag har ett par ungar som har lätt för sig…alla utvecklingssamtal 
som man kommit till har man kommit dit och fått en skopa beröm och fått höra A-
barn och så går man leendes där ifrån…på så sätt är det bara roligt eller man får be-
kräftelse på att det går bra. /B6 s.2 

 
Som tidigare nämnts utmärks de utsagor som finns i intervjumaterialet till största 
delen av en ganska försiktig nyfikenhet gällande elevens resultat av skolarbetet. 
Man tycker det är viktigt, man är intresserad av det men skjuter inte fram det som 
”ett måste” för barnet. Detta kan ses som ett närmande av det som föräldrarna 
ändå ser som viktigt, barnens kunskapsinhämtande.  
 
Sociala relationer 

Under samtliga tolv intervjuer har det framkommit att föräldrar vid utvecklings-
samtalen spontant efterfrågat barnets sociala kompetens i skolan. Det är viktigt för 
föräldrarna att få den informationen vid utvecklingssamtalet om barnets beteende 
i grupp, samspelet individer emellan, bemötande och tillit till kamrater och vux-
na. Samtliga föräldrar anser att utvecklingssamtalet är ett av de mest betydelsefulla 
forum som skolan erbjuder föräldrar, för att få information om och ta del av bar-
nets sociala situation i skolan. Genom utvecklingssamtalet lär föräldrar hur barnet 
fungerar i skolan och får även en slags bekräftelse på att man som förälder har 
uppfattat sitt barns sociala beteende på ”rätt sätt”. 

Den övervägande delen av föräldrarna är intresserad av barnets sociala be-
teende under hela skoldagen, detta är på något sätt förutsättningen för att även 
skolarbetet skall fundera. Man ser vikten av att ha kamrater och goda vuxenkon-
takter för att må bra. De vill genom utvecklingssamtalet kunna skapa sig en bild 
av hur barnet har det, när det gäller kamratrelationer och bildandet av gruppkon-
stellationer, men också hur barnen ”skött” sig i samspelet med andra. Några för-
äldrar uttrycker det på följande vis: 

 
Resultatet i skolan kommer ändå fram, det vet man någorlunda, men det är mycket 
med det sociala som man nu på lågstadiet är mån om att det skall fungera bra och 
kännas bra. Den biten tycker jag är viktig att få stor del till under samtalet. /B5 s.3 

 
Det som är intressant för mig är lite och veta hur det funkar i gruppen för där är man 
inte med själv. Vad det är för konstellationer och hur samspelet är och hur det går till, 
att alla ungarna mår bra i gruppen. För det är ju alla ansvar att alla mår bra, inte bara 
mina egna ungar. Så det är väl det som jag är nyfiken på när jag går på utvecklingssam-
tal och hur ens egna unge uppför sig i olika situationer, de sociala bitarna. Hm…/B6 
s.2 
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…..och sen ska barnet till skolan  och sen ska det sköta sig där och. och sen ska läraren 
tala om för föräldrarna hur, hur eleven har skött sig …/A5 s.16 
 

När det gäller den sociala relationen för de yngre barnen är det ytterligare en 
aspekt i några utsagor som är framträdande gällande fritidsverksamheten. Föräld-
rar tycker att fritidspersonalen ska vara mer involverad i utvecklingssamtalen, 
eftersom lärare inte är insatt i hur barnet beter sig i den verksamheten. Det gäller 
framförallt de yngre barnen som vistas på ”fritids” under en stor del av skoldagen. 

 
För läraren vet inte så mycket om det eftersom de inte är ofta på fritids, men jag tycker 
nog att det vore bra om man tänkte på det, eftersom en skoldag för barnet då är näs-
tan  halva dagen fritidsdag i alla fall i små skolan. Det tycker jag nog att man skulle 
blanda in mer…Ja, det är ju även på fritids måste man bete sig riktigt och vara snäll och 
trevlig det får man aldrig reda på hur det går till där på fritids…./B2 s.2 
 

När man talar om de sociala relationerna är det för undersökningens föräldrar 
inte disciplinproblem som står i första rummet, utan i främsta hand det som tagits 
upp ovan.  

Disciplinfrågor kommer heller inte i övrigt fram i någon större skala hos 
föräldrarna. De som ändå tar upp det gör det kortfattat eller med något möjligt 
scenario som exempel. 

 
…och dom har varit dumma mot nå´n och sagt nå´t otrevligt och då, då; jaha, då blir 
man förvånad som förälder; ”vad är det här?” och  ja …barnet och läraren vet ju 
mer…men jag tycker nog att det varit ganska så rakt på sak. /A4 s.12 

 
Då vill jag veta om det har hänt något särskilt, om det har varit bråk eller vad det nu 
kan vara som är stökigt med mitt barn, för att kunna bearbeta hemma och kunna prata 
om det känner jag är viktigt. /B3 s.5 

 
Föräldrar lyfter fram att det är betydelsefullt att den läraren som ansvarar för ut-
vecklingssamtalet också ska känna till både barnets kunskapsmässiga nivå och 
sociala beteende, annars kan samtalet kännas ”lite meningslöst” och ”väldigt 
opersonligt”. 

 
….jag tyckte nog det sista vi hade jag hade med vår yngsta dotter har varit det bästa, 
därför att man kom in lite på mer personligt på henne och….eftersom lärare hade 
henne i fler ämnen, blev det mer som vi kom in på saker som hade hänt nå´n dag in-
nan och lite mer personligt..som dom tog upp då,  kändes det som det gav nånting då. 
/A2 s.6 

 
Ja, jag kommer ihåg ett samtal som var lite ovanligt och…då är det ju så att den läraren 
har ju dom här nationella proven och ta hand om och blir det ju, jag tror det var slöjd-
lärarna, textil- och träslöjdslärarna som hade det utvecklingssamtalet…Det tycker jag 
inte var bra för att dom är ju också såna lärare som har alla barn och dom vet inte 
kanske ens vet vad mitt barn heter, eller vem det är i mängden …så det blir väldigt 
opersonligt…så´na samtal kan man nog klara sig utan, ja. då var jag besviken på samta-
let…det blev inte riktigt bra…/A4 s.7 
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Helhetssyn på barnets skolgång 

Det finns föräldrar till barn i skolan vars tankar redovisats ovan i form av separata 
tankegångar gällande kunskapsinhämtandet respektive det sociala varandet. Men 
det finns också de som talar om sina barns skolgång utan att göra någon skillnad 
på dessa två delar, man väver samman sitt barns skolgång med hjälp av båda dessa 
trådar, medvetet eller omedvetet. Det finns inte heller någon uttalad hierarki 
mellan dessa två delar gällande vad som ses som viktigast i barnens skolgång. Man 
lyfter helt enkelt fram helheten i skolgången, man talar om skolan med allt vad 
den innefattar utan att göra några distinktioner och kvalitetsskillnader på innehål-
let. Här är fokus inställt på barnets hela varande i skolan. Det finns å andra sidan 
de som separat nämner de båda delarna men de poängterar just att man inte bara 
kan se till den ena utan måste se till bägge delarna för att få en bra bild av sitt 
barns skolgång. I sammanhanget finns en aspekt av helhetssynen som några för-
äldrar nämner och som inte alltid kommer fram, den att barnet hemma inte så 
gärna talar om sin skola och vad som händer där. Föräldrarna blir på detta sätt 
”utestängda” från skoldagen, både från skolarbete och sociala relationer. 

Här lyfter föräldrarna fram erfarenheterna av samtalet gällande sitt barns 
hela liv i skolvardagen, innehållande händelserna i skolan utan att gå in på dem 
närmare. De ser utvecklingssamtalet som dörren till det rum som på ett eller 
annat sätt inte hålls helt öppen. Den information de får av sina barn upplever de 
som relativt torftig och därför blir det material de efterfrågar av mer allmän art, de 
vill helt enkelt veta hur barnet har det i skolan, utan att specificera detta. Man 
utrycker intresset i termer som ”att få någon slags indikation”, ”enda chansen att 
få en bild” och ”man vet ju inte så mycket om vad som händer i skolan”. Dessa 
relativt defensiva utsagor kommer från samma undersökningsgrupp och visar på 
att de äldre barnens föräldrar har en vagare uppfattning om skollivet än de yngre. 
Faktumet att föräldrarna ej är i skolan under arbetstid/skoltid får några föräldrar 
att reflektera över vikten av utvecklingssamtalet som ersättning för att få en ”rätt” 
beskrivning av skollivet. Några av de äldre barnens föräldrar uttrycker det på föl-
jande sätt. 

 
Ja, för mig har det blivit så att jag får någon slags indikation på hur mitt barn har det i 
skolan, även om mitt barn säger det hemma också så du vet…..men det blir en bekräf-
telse på det då, att det man tror stämmer överens…/A2 s.5 

 
Nämen jag tycker det är, det är viktigt, det är egentligen den enda chansen och få en 
bild av hur barnet har det i skolan, det är inte så att …eh… föräldrarna är i skolan så 
där väldigt mycket eller kanske ingenting alls just för tillfället, så att det är tycker jag är, 
det är en viktig sak, det är inte bara nå´nting man går dit och sitter utan där får man ju 
höra  hur barnet fungerar. /A4 s.6 

 
…man vet ju inte så mycket, vad som händer i skolan och hur dom har det i skolan, 
man vet väldigt lite egentligen så…men utvecklingssamtalen, då vet man hur det går för 
barna, man får mer kött på benen…./A5 s.12 

Det finns de föräldrar som har en uttalad utgångspunkt i sättet att se på barnets 
hela skolsituation. En förälder ger uttryck för detta när man talar om förståelse. 
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En annan förälder talar om att allt knyts samman i tid, det som hänt och det som 
ligger framöver. 

 
Det handlar om att jag får en förståelse för mitt barn. Det ökar förståelsen för mitt 
barns skolsituation. /B3 s.7 

 
Det blir då att då knyts allt samman på något vis, allt som har hänt och allt som ligger 
framför dom. /B4 s.6 

 
Det finns också de föräldrar som speciellt lyfter fram helhetssynen när det gäller 
att se på barnet under utvecklingssamtalet, genom att tydligt nämna båda delarna 
av skollivet.  

 
Här är det hela mitt barns skolbeteende, det är inte ämnesvis utan det är helheten 
man ser på. Det sociala beteendet och allt som berör henne i skolan. /B1 s.2 

 
Och det är ju inte bara skolarbetet det är ju också den sociala biten, relationer och all-
ting är som ett samspel, det ena leder till det andra känner man det som. /B3 s.2 

 
Att uttrycka belåtenhet över utvecklingssamtalet som företeelse, och som ett bra 
verktyg för kontakten mellan hem och skola framkommer på flera ställen. Man 
ser formen som viktig grund för arbetet med elevens hela skolvardag. Detta hand-
lar inte minst om dem som saknar barnets egen berättelse om dagarna i skolan. 
Barn är liksom vuxna väldigt olika när det gäller att delge sina tankar om varda-
gen. Skillnaden blir dock mer påtaglig under skolåren då det oftast finns en föräl-
der som ofta följer upp och ställer frågan om barnets vardag. Viljan eller oviljan 
blir mer synlig. Man märker i resonemangen från föräldrarna att framför allt de 
äldre barnen har en benägenhet att hålla mer för sig själv än de yngre barnen, 
även om tendenser kan märkas även där. Detta gör att föräldrarna känner sig 
vilsna i skoldagen och frågar efter mer underlag till sitt hanterande av barnet och 
barnets skolarbete. 

 
Jag tycker absolut att det har det……dom har så svårt att berätta, så man hör sig för lite 
om skolan – ibland berättar dom mycket, ibland ingenting, man får ju ingen bild av 
hur dom egentligen har det i skolan och ämnena, dom säger; ” den läraren är så och i 
dag fick vi gör det…”, det blir väldigt…Ja, så här får man ju faktiskt en bild av  hur bar-
nets vardag ser ut…/A4 s.14 

 
Jag tycker det är en bra termometer hur det funkar i skolan för att jag tror idag att barn 
…eh… säger mindre och mindre hemma hur liksom allting är i skolan utan det 
…många barn…; ”det är bra, det är bra…”, allting är bra, så att säga, där man får, så att 
säga, på nå´t sätt komma in lite på djupet på när man har ett utvecklingssamtal …/A6 
s.7 

 
Det är jätteviktigt. När barnen kommer hem och jag frågar: Hur har det varit idag? 
Bra säger dom. Jag förstår ju att det kan ha varit både si och så. De kanske inte orkar 
att prata om det då, men sen ser ju fröken annorlunda på det än vad barnen gör. Jag är 
jätte intresserad av vad fröken säger, och …jag frågar mycket …… för ibland kan man 
ha sina funderingar, hur saker och ting har gått till. Där kan jag känna att utvecklings-
samtalet fungerar bra./B4 s.2 
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Kategori B. ”Hur det framåtsyftande skolarbetet  
planeras” 

Begreppet ”utvecklingssamtal” innehåller implicit syftet att någon/något skall ut-
vecklas. Detta gör att samtalen per automatik bör ha en del där parterna blickar 
framåt; vad skall göras för att eleven skall nå uppsatta mål, både kunskapsmässiga 
och sociala, och med vilka medel skall man nå dessa mål. Båda dessa delar är 
intressanta för både barn och föräldrar genom att de tillsammans med lärarna är 
delaktiga i processen för att nå de individuellt uppsatta målen. Ett återkommande 
tema i utvecklingssamtal är ofta vad ansvaret ligger i lärandeprocessen, vad förvän-
tas av eleven, vad förväntas av läraren och i vilken mån kan föräldern göras till en 
aktiv del i denna process. 

Bland de intervjuade föräldrarna är det en klar majoritet som kommer in 
på sin egen roll i arbetet med barnen och viljan att vara med på ”skolresan”. Där-
emot är det en mindre del som kommenterar barnets roll i det framåtsyftande 
arbetet, kanske är deras roll alltför självklar för att lyftas fram. Ett framåtsyftande 
mål kräver oftast en uppföljning för att det skall bli värdefullt. Detta är något som 
föräldrar lyfter fram i sina tankar och som sätter målbeskrivningar i fokus. 

 
Barnets ansvar 

En viktig del i ett utvecklingssamtal är förstås vad eleven själv bör göra föra att nå 
framåt, gå vidare i lärandet och det sociala varandet. I den Individuella utveck-
lingsplanen (IUP) finns ofta momentet med om vad som bör göras till nästa sam-
tal och vem som ansvarar för detta. Eftersom samtalet oftast leder till någon form 
av avstamp eller överenskommelse ser kanske föräldrarna barnens del i detta som 
självklar. Som en möjlig följd blir därför kommentarerna kring detta ej så mång-
facetterade bland föräldrarna. Några föräldrar lyfter dock fram barnens roll i ar-
betet med det som skall utvecklas. En förälder tar upp glädjen över barnets an-
svarskänsla gällande att utföra vissa uppgifter utan föräldrainblandning, medan en 
annan mer pekar på ansvaruppdelningen i arbetet. Intressant är att se att de som 
tar upp detta specifikt är föräldrar till barn i år tre. Tydligheten i vad som skall 
göras och vem som skall utföra uppgiften pekar mot att ansvarsprocessen betonas 
mer i lägre åldrar, även om motsvarande ansvarsunderlag finns att tillgå hos de 
äldre barnen. 

 
….sen är positivt va´ att, det va´ att när vi gjorde utvecklingsplaner då och vi hade mål 
som vi satte tillsammans... där vi liksom i detalj satte…/A6 s. 8-9 

 
Innan vi avslutar tar vi upp mål som hon, vi och läraren ska ta ansvar för, om det är 
något som hon vill förbättra någonting inom något område i skolan, det kan vara soci-
alt eller i ett ämne./B1 s.3 

 
Sedan är det ett papper där man funderar tillsammans på vad barnet tycker de behö-
ver träna mer på eller bli bättre på. Och till nästa samtal följer vi upp det om hon har 
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blivit bättre och nått dit man har velat. Också sätter man nya mål då, till nästa peri-
od./B5 s.3 

 
…och läraren frågor vem ansvara för att det blir gjort…det gör jag, sa mitt barn. 
Wow..liksom…och barnet skrev sitt namn under där. Så då är han verkligen delaktig, 
han är den huvudperson som han ska vara i detta fallet då. Det blev jag imponerad 
över. Och sen nästa gång man kommer åker det här papperet fram igen och så kollar 
man hur det gått med dehär sakerna och så. Och sen är det samma sak med vad du 
behöver jobba mer med eller är det andra grejer och man utgår från det barnen sä-
ger…ja…/B6 s. 2-3 

 
En osäkerhet antyds från en förälder till en elev i år åtta som vagt lyfter fram vad 
dottern kanske kan och bör göra. Försiktigheten blir påtaglig. 

 
…det går bra och det kanske man behöver göra mer och…/A5 s.11 

 
Föräldrars ansvar 

Utöver viljan att ta emot information om sitt barns framsteg i skolan så är föräld-
rarnas vilja att försöka hjälpa sitt barn i skolarbetet ett av de mest påtagliga insla-
gen i deras utsagor om utvecklingssamtalet. Kopplingen mellan ”hur det går” i 
skolan och viljan att bidra med hjälpinsatser tonar på detta sätt fram. Däremot 
kan sättet att vilja hjälpa till se olika ut hos föräldrarna. Några blir mycket påtagli-
ga när det gäller vad man bör eller ska hjälpa till med, man talar exempelvis om 
läxhjälp och speciella ansvarsområden.  

 
Nää, jag är mer faktamänniskan, jag vill veta hur det fungerar så att jag utifrån det kan 
agera som förälder …den andra biten, att få henne och läsa läxor, det är förälderns an-
svar, men alltså att skolan gör sin bit…/A6 s.18 

 
Så skriver vi under det i slutet, allihopa, vem som ska ansvara för det och då är det 
ofta hon och om det är i skolan så är det läraren också är det vi hemma då , läxläs-
ningen eller så.  
/B1 s.2-3 

 
Andra uttrycker sig mer allmänt om den hjälp som man vill tillföra sina barn i 
skolan. Här finns utrymme för både hjälp med skolarbetet och relationer. Det 
kan handla om att man vill stötta sitt barn, man vill veta vad man skall träna mer 
på eller hitta lösningar till något som inte fungerar.  
 

Man får ju reda på vad som går lätt och vad som går tyngre, vad man skall träna mer 
på eller påpeka hemma att man ska tänka på. Det är ju jätteviktigt, då man kan foku-
sera på sånt som har betydelse. /B2 s.2  

 
…rent skolmässigt, det här får du jobba vidare på och så…att man kan stötta upp där 
då liksom man har den nära kontakten att man får veta nå´t som inte är bra..för det är 
ju viktigt att stämma det. /A1 s.5 
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Vi ska ju inte sitta och tycka si eller så utan vi ska hitta någon slags lösning på där jag 
kan jobba hemma och där det ska funka drägligt i skolan då för alla. Då är det också 
en förutsättning att man får veta när det är någonting. /B3 s.5 

 
Någon menar att detta är en av de viktigaste delarna i hela utvecklingssamtalet, 
kommunikationen kring dessa frågor.  Här ser man tydligt förälderns önskan att 
se kopplingen mellan hur det går för barnet i skolan och vilken hjälpinsats föräl-
dern kan bistå med i det läget. 
 

Det är ju intressant och roligt att få höra hur det går för ungdomarna i sko-
lan…hm…hur det ligger till, om dom har svårt med någonting, om man behöver sätta 
in någon extra stöt och hjälpa till någonstans hemma och så… det är väl innebörden 
tycker jag att man får en kommunikation och att få reda på lite hur det går i  skolan. 
Det tycker jag är det viktigaste att få reda på hur det går för mina barn och vad jag kan 
hjälpa till med. Det ser jag som syftet med hela utvecklingssamtalet. /B3 s.2 
 

Föräldrars tvekan inför ansvaret 

Att samtalen i sig ger information av olika slag har föräldrarna konstaterat i före-
gående resultatavsnitt. Det finns dock hos några föräldrar en tvekan gällande det 
framåtsyftande arbetet, man menar att samtalen inte alltid har gett så mycket ur 
den aspekten. Det som skulle kunna tyckas vara en självklarhet, att samtalen per 
automatik leder till framåtsyftande arbete och utveckling, är i de här fallen inte så. 
Någon lutar sig mot att åtgärdsprogram ej följs upp i tillräckligt hög grad och där-
för i egentlig mening inte syftar framåt. En annan förälder lutar sig mot att infor-
mationen om barnens arbete egentligen inte ger ett framåtblickande perspektiv 
utan är mer ett konstaterande över läget. 

 
Kanske det inte gett så mycket från år till år att det man kommit fram till… Att det 
man kommer fram till, exempelvis; ”Du kan bli lite mer aktiv på lektionen” och så har 
hon skrivit; ”vill bli lite mer aktiv på lektionen” … då kan jag känna att den frågan står 
ju kvar alla år, och det finns inget egentligt åtgärdsprogram att just den skull bli bätt-
re…och där känns det inte så meningsfullt att, det är mera att få bekräftelse hur mitt 
barn mår i skolan, det stämmer det jag uppfattat hemma. /A2 s.5 

 
Så för min del ger det kanske inte så mycket utveckling att man måste jobba mer med 
det eller får veta saker eller så... Sedan är det roligt att komma till skolan och titta på 
vad barnen gör, och rota i pärmarna och få information.  /B6 s.2 

 
Vikten av att följa upp de mål som är satta tas upp av fler. En förälder trycker på 
nödvändigheten av uppföljningen och menar att utvecklingsplanen annars blir 
värdelös. 

 

kanske i det här fallet som vi pratade om, att hon är lite pratig då att, flickan skulle sät-
ta…vi kom överens om att hon skulle sätta sig lite längre fram och med dom som kan-
ske inte pratar så mycket och att vi då får...allt, alltså modern till allting, det är att upp-
följningen sen, annars är det värdelöst, följer man inte upp det så är det värdelöst. /A6 
s.8-9 
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Sociokulturell utgångspunkt - föräldrars upplevelser av 
det sociala samspelet i utvecklingssamtalet 

För att ett utvecklingssamtal skall få en betydelse för de inblandade krävs förstås 
ett innehåll som just ger en utveckling, men det fodras också former, verktyg, för 
att samtalet skall nå dithän, att man upplever en trygg jordmån att så dessa utveck-
lingsfrön i. Många gånger är det den personliga sammansättningen av de inblan-
dande, samtalsklimatet och jämbördigheten dem emellan som skapar grunden 
för det goda samtalet, men det finns också andra komponenter som påverkar 
samtalet, exempel på detta är hur inledningen och avslutningen av samtalet hante-
ras av lärare, barn, och förälder. Ett utvecklingssamtal står aldrig helt för sig själv. 
Tidigare möten och samtal bildar en kontext till det aktuella samtalet vilket gör att 
förutsättningarna för samtalet kan se väldigt olika ut. Ytterligare en del kan läggas 
till kontexten, vilket gör att samtalets utseende kan variera. Detta är förälderns 
egen erfarenhet, den egna skolgången och den uppfostran som de själva fått. I 
föräldrarnas utsagor finns exempel där de tydligt hänvisar just till den uppfostran 
de fått gällande skolgången och att detta påverkat dem i sättet att hantera barnens 
skolgång. Det finns någon som visar att de tagit över föräldrarnas sätt att se på 
skolan och någon som är mer reflekterande över sin och föräldrarnas skolsyn. 
Dessa erfarenheter kan eventuellt ha betydelse för föräldrarnas positionering i 
samtalet och på så sätt påverka samtalsklimat och jämbördighet.  

 
Nämen, jag har ju en positiv bild av min skoltid…och det här med och sköta skolan 
och …läxor och allt, det har ju min mamma fört över på mig och jag har säkert på 
mina egna barn, det tror jag ju, att skolan är viktig och att…man försöker sköta skolan 
så gott det går, sen  tycker jag att man kan ifrågasätta saker och sådär, man behöver 
inte bara gå som en lydig slav i skolan men det är viktigt och utbilda sig och …sen be-
höver man inte va´ betygshetsare eller sådär va, att man sköter det som man sköter ett 
jobb i framtiden och…ja, det är ju samma sak../A4 s.16 

 
…och när jag tänker på som mina föräldrar, de var väldigt noga med att man läste läx-
an och att man skötte sig när och  gick och sådär va…det för man vidare… och ja...man 
lyssnade på läraren och gjorde som han sa och…/A5 s.19 

 
Vi hade ett intresse för skolan och det tror jag har smittat av sig på mina barn. Det kan 
jag känna att det är viktigt…./B4 s.7 
 

Samtalets inledning 

Inledningen av ett samtal, vilket som helst, ses ofta som väldigt viktig för den fort-
satta konversationen. I ett utvecklingssamtal blir denna inledning än mer påtagligt 
viktig i och med att det handlar om att en persons tänkande, handlande och so-
ciala varande skall diskuteras. Barnet ställs i centrum, något som alla inblandade 
är medvetna om när man går in i samtalet. Inledningen av samtalet blir därför 
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många gånger avgörande för vilken grad av bekvämlighet och öppenhet som sam-
talsdeltagarna känner under samtalets gång.  

 
Vikten av socialt närmande i samtalets inledning 

Föräldrarna menar att den inledande stunden är viktig för att ge utvecklingssamta-
let en god början. Oftast hänvisar föräldrarna till hur läraren inleder mötet, det är 
de som anger tonen för samtalet. Det framhålls att det avslappnade talet och det 
avslappnande sättet ger samtalet en grogrund för ett bra innehåll. De alldagliga 
fraserna spelar en stor roll, frågor om hur man mår och hur man har det är till-
räckliga för att mjuka upp stämningen menar en förälder. En annan pekar på 
vikten av att ”ha en liten stund” med allmänt prat, men den får inte bli för lång. 
Utsagorna nedan pekar på vikten av en god inledning. 

 
… lite allmänt prat, så att säga, man känner av varann och lite så.. det gör det nog, sär-
skilt när det är första gången man träffar dom både i sjuan och i åttan, då har man väl 
några minuter ..man behöver nog den lilla stunden…det får inte svälla ut, men lite 
grann att man, innan man kommer in…/A1 s.9 

 
Ja, det är oftast lugnt och tillbakalutat …Hur tycker du? Hur mår du i skolan? Och… 
att man liksom mjukar upp lite, barnet, och… ”ja, det är väl bra”, säger barnet….och 
så…det räcker att man lite och sådär…….lite mjuk uppvärmning och sådär…./A3 s.8 

 
…läraren presenterar sig väldigt trevligt, sen tittar dom in i ögonen på flickan och 
ja…sen börjar man på och presentera det då som man ska h…jajamän, det är avslapp-
nat, det är avslappnat, det är det…jag tycker… väldigt proffsigt, jag tycker liksom jag ser 
liksom en styrka och liksom en känsla för det hon gör och allting sådär, det tyckte jag 
imponerar, jag tycker det känns jättebra… /A6 s.10 
 

Osäkerhet i det sociala närmandet i samtalets inledning 

Det finns också några exempel där föräldrar visar på hur osäkerhet smyger sig in i 
inledningen, av olika anledningar. En osäkerhet som skulle kunna ge ringar på 
vattnet under resten av samtalet. När man ser en del av de orsaker som föräldrar-
na anger för osäkerheten kan de tyckas vara relativt ”tunna” i sammanhanget men 
just faktumet att de tar upp dessa som osäkerhetsfaktorer är tillräckligt för att 
inledningen kan upplevas obekväm och därför sätta spår under resten av samtalet 
Det kan handla om placering i samtalsrummet eller trycket från barnet på föräl-
dern för vad denne skall säga, man upplevs pinsam, men också oro över att rätt 
stämning inte skall infinna sig i samtalets början. Så här säger tre föräldrar. 

 
Jaa, ofta så blir man välkomnad där i dörren, stiger på…ja… och sen ska man sätta sig 
då runt det här bordet…i klassrummet…ja, det kan väl vara lite sådär…jaha, vad skall 
man sitta? …får man nästan lista ut hur det skall gå till… /A4 s.9 

 
Kan nog va´ lite prat kanske, inte så mycket…barn är ju barn, så det är ju så…dom 
tycker föräldrar är pinsamma och man ska inte prata så mycket, dom tycker väl lika 
bra att dom börjar på direkt så är det klart…/A5 s. 13-14 
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Ja det kan det väl vara, så att det blir rätt stämning från början, så att det inte blir tokigt. 
Men det kan ju vara från båda håll och det inleds fel också blir någon mer eller mind-
re … arg och så blir det ingen ordning med det. /B2 s.4 

 
Samtalets avslutning 

När utvecklingssamtalet närmar sig slutfasen sker en avrundning, en sammanfatt-
ning görs om det som samtalet har handlat om. Det är under den senare delen 
eller i slutet av samtalet som den individuella utvecklingsplanen och målen för 
barnets fortsatta skolarbete tas upp. Planen skrivs under av barnet som är den 
ansvarige och de som är delaktiga i barnets fortsatta skolutveckling. Hur avslut-
ningen fortgår är helt och hållet beroende på om samtalet har varit i positiv anda 
eller tvärtom, att avsluta ett samtal kan vara en väl så komplicerad akt. Avslut-
ningen sker i flera delar i ett samspel mellan parterna. Läraren ger ett förslag om 
avslutning som sedan måste uppfattas av de övriga deltagarna, som i sin tur ser 
över sina frågor och funderingar och när inga fler ärenden initieras är det dags att 
avsluta samtalet. Många faktorer spelar in som vi tidigare har nämnt; hur inled-
ningen, samtalsklimatet, jämbördigheten och till sist hur avslutningen hanteras. 
Föräldrar känner att avslutningen är en viktig del av utvecklingssamtalet och att 
det påverkar den fortsatta relationen mellan lärare, barn och föräldrar i kom-
mande möten.  

Några föräldrar tar upp problemet om tidspressen, att det känns stressigt 
om tiden är begränsad. Det som känns angeläget hinns inte med och föräldrar 
väljer att undvika vissa samtalsämnen. Detta främjar inte barnets skolutveckling, 
föräldrar beskriver det på följande vis.  

 
…man kanske sammanfattar lite så…och om det är nå´t mer man vill tillägga då… of-
tast är så att det kommer en annan förälder och står precis utanför dörren… man har 
ju en halvtimme…och sen är det ju nästa så, får man bryta upp oavsett om man är klar 
eller inte…/A2 s.11 
 
…den erfarenheten jag har.. är när man har gjort sin handlingsplan…i många fall har 
avslutningen varit på det sättet att nu kommer nästa… jag undrar mycket när jag är på 
utvecklingssamtal och… jag frågar hur det funkar…men att man på nåt sätt kan få ett 
kvitto på att föräldrarna är nöjda och barnet självklart, ”tycker du att har fått säga det 
du skall ha sagt”…om man kunde avsluta med det…och är det så att man tycker att 
man inte har tid då kan man ju faktiskt göra såsom så här att; ”jag skriver ned det här 
så tar vi upp det nästa år – kan vi börja med det”…man ser tiden rinner iväg…/A6 s.16 
 
Ja, dom kan väl variera väldigt mycket…det är lite svårt och avrunda professionellt ett 
samtal faktiskt…sätta punkt på ett sätt som är trevligt…an får liksom hålla koll på 
klockan då som lärare och se att nu så har vi så här…femte föräldern, det kan bli väl-
digt mycket försening…så man hinner summera ihop och få fram om…man sitter och 
trycker på då i det sista.  /A4 s.13 
 

En förälder tycker det är viktigt att lämna utvecklingssamtalet med en positiv 
känsla av det som har gått bra och att föräldrar och barn känner sig nöjda. 
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Ja, oftast är det..några punkter liksom sådana här kanske förbättringsmöjligheter 
...man ger en liten push åt det ena eller andra hållet…tror jag kan vara en lagom nivå 
…och sen får man ta med sig det hem och…liksom…sen har man det och man kom-
mer ihåg sist… om man går därifrån med en positiv approach, det här är faktiskt bra, 
men det kan bli ännu lite bättre … det måste ju va´ målet…att man har en positiv käns-
la när man går därifrån …Att man inte kommer ut slokörad…/A3 s.13 
 

I föräldrarnas utsagor kan man utläsa, att de förväntar sig att läraren är den som 
tar ansvar för att samtalet avslutas på ett lämpligt sätt. Läraren är den som även 
summerar informationen utifrån de gemensamma resonemang som förts, vad 
som har kommit överens om att arbeta vidare med och vems ansvar för vad och 
när uppföljning kommer att ske. 
 

Avslutningen kommer man in på … puffa på eleven föra framåt så att säga, lite 
mål…det är väl lite det som ett avstamp…ja, då pratar vi om det gemensamt... lite sats-
ningar och vad dom skall tänka på.. /A1 s.11 

 
…..läraren sammanfattar eller en avslutande fråga: Är det något mer du vill ta upp? El-
ler fundera över…/B5 s.9 

 
…när man tar fram dendär lappen…det här var det vi kom överens om och så skriver 
man på …Sedan är det klart med utvecklingssamtalet och sedan får vi en kopia som vi 
sedan tar hem… /B6 s.5 

 
Det brukar bli naturligt så. Vi frågar om det är något mer som ska tas upp, och tvärt-
om. Sedan går vi och tittar i klassrummet, vad som har hänt den senaste månaden, ja 
man känner när det är klart. /B2 s.5 
 

Föräldrarna ser det som angeläget att man inte går ifrån samtalet med en känsla 
av att inte ha fått reda på någonting, utan att man i samförstånd hittar den bästa 
lösningen för barnet och att alla parter i samtalet känner delaktighet. Betydelse-
fullt är att avslutningen som några föräldrar uttrycker det, ”ger en positiv känsla”, 
sätta punkt på ett trevligt sätt”. Någon förälder utrycker att det kan vara svårt att 
avsluta samtalet på ett professionellt sätt.  
 
Samtalsklimatet 

Samtalsklimatet är oftast det som blir utmärkande om det byggs upp ett förtroen-
de eller inte mellan de tre parterna; lärare, eleven och föräldern. Det kan vara allt 
från det som ger de riktigt goda förutsättningarna i det fortsatta arbetet, till det 
som raserar detsamma. Detta genomsyrar hela samtalet. Föräldrarna lägger olika 
stor vikt av vad detta klimat innebär, men det stora flertalet ser det som en viktig 
del av förhållandet i relationen mellan läraren, eleven och föräldern.  
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Det goda samtalsklimatet  

I de kommentarer som givits finns en genomgående belåtenhet med samtalskli-
matet, man känner sig nöjd med hur förhållandet med läraren är; ord som ”trev-
ligt”, ”lättsamt”, ”gott”, ”bra” finns med för att beskriva samtalsklimatet. 

 
Ja, ett trevligt och behagligt samtalsklimat, jag har inte varit med om något annat…/A1 
s.9 

 
Ja, där har jag inget att klaga på där…det har varit bra…inga som har varit, så att säga, 
plumpa eller liksom….utan dom har skött det bra…genom åren. /A3 s.11  
 
Samtalsklimatet är mycket bra och vet inte om det beror på min ålder, jag är ju äld-
re,… jag tycker att det är proffsigt. /A6 s.11  
 

En förälder lyfter fram sin egen roll för att samtalsklimatet skall bli gott, och på-
pekar att det är av vikt att man själv är engagerad och delaktig i samtalet. 

 
Jag tycker att det är ett gott…där tycker jag också att det hänger på mig själv…att man är 
öppen, man pratar igenom det och säger vad man känner… man får inte glömma bort 
om det är jobbiga saker att vi ska ju samarbeta för barnets skull.  /B3 s.5  
 

En annan förälder ser till det praktiska, det är viktigt att allt är framplockat och 
förberett och upplever samtalsklimatet gott. 

 
Jo…jag…tycker dom är så noga med att det ska vara lugn och ro. Allt är för-
berett och allt är framplockat. Vi stänger alla dörrar och det ska vara tyst. 
Skolan är jättenoga med detta och det är ju jättebra och skönt. Och sam-
talsklimatet är gott.  /B4 s.5  
 

Det ansträngda samtalsklimatet 

Några av föräldrarnas utsagor kommer in på svårigheten att tala naturligt om det 
som ses som känsligt; bedömningar, förhållandet elev – lärare, sociala problem. 
De talar om att eleverna upplever föräldern som generande och att hela samtalet 
blir en besvärande situation. Så här resonerar några av föräldrarna kring dessa 
erfarenheter av samtalsklimat. 

 
… pressad situation alltså, och det kan man tänka sig som vuxen om det satt tre styck-
en och skulle tala om för mig hur jag uppförde mig eller vad jag sa…men man kanske 
som förälder inte vill visa på barnets dåliga sidor heller utan man låtsas för förtroende-
lärarna; ”det är så bra allting”… det kan nog va´, kanske lite med klimatet, hur man sit-
ter... dom sitter där uppradade i klassrummet på en stol och fröken har en massa 
papper om en..det blir lite prestationsångest tror jag för barnen…/A4 s10 
 
Det är..nog lite stelt… tror jag… kanske gentemot att där sitter läraren …och dömer kan 
man säga… sen sitter eleven där och tycker att föräldern är fruktansvärt pinsam och 
skall helst inte säga så mycket och föräldern skall sitta där och försöka och va´ nå´n  
bra mellanting…det blir lite laddat  /A5 s.16  
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Det handlar om att bli bedömd av flera vuxna på plats, det handlar om presta-
tionsångest, men också om barnet som kan tycka att föräldern är ”pinsam” i 
sammanhanget. Dessa föräldrar har sina barn i år åtta och kan då hänföras till att 
detta år får de sina första betyg, men också att de står i en brytningstid mellan 
barn och vuxen vilket kan förklara ord som ”pinsam” hos en förälder; tonåringen 
”lyser” igenom. 

 
Jämbördigheten i samtalet  

En av de punkter som tydligt lyfts fram i samband med LPO 94 var att utveck-
lingssamtalet skulle vara jämbördigt. Den tidigare kvartssamtalet, som var av ren 
informationskaraktär, ersattes av ett resonerande samtal mellan tre jämbördiga 
parter; elev, förälder och förtroendelärare. Det är med denna utgångspunkt som 
man går till utvecklingssamtalet idag, teoretiskt sett. I verkligheten visar det sig att 
ambitionerna inte slagit igenom fullt ut. Orsakerna till detta är flera; lärare låter 
inte, medvetet eller omedvetet, elev och föräldrar komma till tals i full utsträck-
ning, elever känner sig inte fullt ut bekväma i samtalssituationen, lärare och för-
äldrar tar tillsammans för stor del av utrymmet eller kanske är det så att föräldrar 
lever kvar i rollen som ”mottagare” av information från skolan. En intressant 
tankegång i det sammanhanget är att det bara är barnet, eleven, som inte har nå-
gon annan skolsamtals-erfarenhet än utvecklingssamtalet, i motsats till både för-
äldrar och lärare. Jämbördigheten kan visa sig på flera plan, utöver samtalsut-
rymmet; i språket och i samtalsmiljön men också i känslan av delaktighet i det 
vardagliga skolarbetet.  
 
Allas delaktighet i samtalet. 

Diskussionen om det centrala i detta sammanhang, jämbördigheten, lyfts av några 
föräldrar fram som en positiv självklarhet, där barnet får vara i centrum. Några 
föräldrar pekar på att läraren ofta aktivt arbetar för att låta eleven komma till tals, 
man ger eleven utrymme, någon annan trycker på den goda kontakten för att det 
skall fungera väl. Här följer några av uttrycken gällande allas delaktighet i samta-
let. 

 
Det upplever jag att vi har lika mycket alla tre. Dottern pratar om vad hon behöver ar-
beta med, jag tycker hon är medveten om det. Hon frågar ofta om vi tycker att hon 
har blivit bättre på exempelvis att inte prata så mycket. Sedan tar läraren upp mer om 
kompisar och raster allmänt. Hon berättar bra. /B2 s.3 

 
Jo, det är bra och vi har väldigt bra kontakt med alla lärarna som vi har haft. Vi trivs 
jättebra med dom, så det funkar utan konstigheter…… Hon frågar hela tiden barnet 
vad det tycker. Nu får du säga vad du har gjort och vad du funderar på. Det finns alltid 
utrymme för barnet… men...det har vi ofta en dialog, det är en dialog hela tiden, så att 
det kommer spontant. Barnet är väldigt delaktigt i samtalet./B4 s.6 
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Jag känner ju att min dotter kommer till tals, att hon är en person som är viktig att ha 
där… Dom samtalen som barnet var med så är det barnet som är i centrum. Det 
känns aldrig som om att man pratar över huvudet. /B5 s.5  
 

En förälder menar att man som förälder själv måste ta ansvar för att bli en del av 
samtalet samtidigt som man sätter barnet i centrum, en annan förälder uttrycker 
det som så att lärarna insett vikten av föräldrar. 

 
...jag tycker med att lärarna har ju insett att föräldrarna är viktiga /A3 s.12 

 
Ja, det tycker jag att det är, det är lite upp till mig själv vad jag gör av situationen. Sitter 
jag och inget säger, så får jag skylla mig själv, kan jag tycka. Det är lite upp till mitt egna 
initiativ. Det är viktigt att man vänder sig till barnet i det här…De flesta lärarna försö-
ker vända sig till barnet. /B3 s.6  

 
Barnets delaktighet i samtalet 

Föräldrarna påvisar att barnet måste vara en del av samtalet och att de känner sig 
delaktiga i det som sägs och görs under samtalet, det måste ske på deras villkor. 
Barn kan vara olika i sätt och uttryckssätt men måste ändå känna att det är dem 
det handlar om. En förälder menar att delaktigheten kan visa sig i att man uttryck-
ligen vänder sig till barnet. En annan förälder menar att delaktigheten visar sig i 
att man ”talar tillsammans” även om inte barnet säger så mycket, man pratar inte 
bredvid honom/henne. En tredje förälder menar att det kanske måste till någon 
form av underlag för vad som barnet skall bidra med i samtalet. 

 
I alla fall att barnet känner att man pratar tillsammans, att dom är med, även om dom 
inte säger nå´nting så är dom med i dialogen, att man inte liksom sitter och pratar di-
rekt med lärarna hur man skall göra med ungen då. /A3 s.12  

 
Det är viktigt att man vänder sig till barnet i det här …….De flesta lärarna försöker 
vända sig till barnet. Men sen kan barnen vara lite svåra att få ur saker dom sitter 
ibland lite tysta. /B3 s.6 

 
…men att jag tror att barnet skulle få komma lite mer till tals…jag tror, jag tror det är 
svårt för läraren om man säger, så det är liksom ingen kritik för utan, eller liksom det 
blir lite mer utan…man kanske ska ha nåt underlag för vad man ska få ut av barnet i ett 
utvecklingssamtal…från barnets egna, egna ord /A6 s.13 
 

En förälder visar på vikten av samtalsutrymme, genom att eleven vågar prata mer 
närmar man sig en jämbördighet Detta trycker en av föräldrarna på när hon jäm-
för sina barns samtalsutrymme under utvecklingssamtalen: 
 

…. den yngsta som pratar lite mer, då tycker jag nog att det varit lite mer jämbördigt 
och så…..så det hänger lite på det…om man nu väl pratar, men vitsen måste ju ändå 
vara att eleven vågar så att man får …jag tror inte det är stor risk att eleven pratar för 
mycket, inte när de yngre i alla fall../A2 s.10 
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Vuxnas delaktighet i samtalet 

Några föräldrar menar att det är de äldre och då främst läraren som dominerar 
samtalet. Genom att det är information och bedömning som ges från skolan, här 
representerad av läraren, så är det en naturlig samtalsfördelning, enligt dessa. En 
intressant iakttagelse är att det är föräldrar till de äldre barnen som påtalar detta. 
Någon menar också att barnet kan vara tystlåtet och därför inbjuder det till mer 
tal från förälder och lärare. Så här uttrycker de det: 

 
Jag kan nog säga att lärare och föräldrar talar mer än vad eleven gör, det tror jag nog. 
Man får nog vända sig till eleven, åtminstone i det här fallet ..om eleven vill prata. 
Eleven kanske är lite i underläge, det kanske inte är så konstigt…kanske det några 
mer procent före läraren, men det tycker jag är naturligt för dom har ju mer informa-
tion att komma med….jag kanske vill veta lite mer också. Dom har mer att tala om, ja, 
så att i mitt, vårt fall är jag öppen för det… det är mitt tillfälle att få information. /A1 
s.9-10 

 
…nämen det är oftast läraren som, det är ju läraren som skall bedöma eleven, hurdan 
den är, men…visst ska eleven kunna ha åsikter om hur läraren lär ut också… Jaa…fast 
läraren frågar, eleven hur det går, och allt så här jag tycker...får en chans…jajamensan, 
utan det är mer en känsla man har att det är ju läraren som bedömer…/A5  s.17 

 
Egentligen gäller det väl att man vill att eleven skall prata mycket…..så tycker nog 
jag…och det är klart att har man då en elev som är tyst så blir det kanske läraren eller 
förtroendeläraren som pratar mest /A2 s.8 
 

Vuxnas ansvar i samtalet 

För att få ett jämbördigt samtal menar några föräldrar att det är viktigt att man 
som vuxen tar sitt ansvar för att ge barnen en riktig chans att komma till tals under 
samtalet. Det handlar alltså inte om automatisk jämbördighet i samtalet utan istäl-
let om att de vuxna måste styra samtalet mot detta mål. Man tar upp vikten av att 
tala samma språk, av att vända sig till barnet men också av att inta en mer passiv 
roll som förälder stundtals, just för att lyfta fram barnet i samtalet.   

 
… båda vuxna får ju försöka att…så att säga få jämbördig relation, man får inte prata 
över huvudet på barnen, barnet skall ju vara i centrum…/A3 s.12 

 
Det är viktigt att man vänder sig till barnet i det här …….De flesta lärarna försöker 
vända sig till barnet. Men sen kan barnen vara lite svåra att få ur saker dom sitter 
ibland lite tysta. Men dom ges ju chansen, tycker jag, att få säga…/B3 s.6 

 
…det jag tror att barn måste komma fram mycket mer i ett utvecklingssamtal… att för-
äldrar blir lite mer passiva, så det vill säga att vi får lyssna…att läraren styr lite mer från 
att… prata med föräldrarna till att prata med barnen och vi, så att säga, blir passiva 
lyssnare. /A6 s.14 
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Det icke jämbördiga samtalet 

När några påtalar att samtalet har en jämbördig prägel finns det också de som 
menar att så inte är fallet. De pekar på situationer, och relationer, i samtalet som 
gör att man får en obalans mellan de som deltar. Bland de yngre barnen ser vi en 
förälder som menar att barnet känner att det redan sagt sitt, varför säga det igen? 
Barnet ”lyfts” därför in i samtalet först efter en halvtimme. Bland de äldre barnen 
ser vi en förälder som menar att auktoritetssituationen stänger ute det jämbördiga 
samtalet. Det finns också en utsaga som menar att föräldern känner sig utanför på 
grund av att lärare och barn talar sitt ”vardagsspråk”, det som händer på skolan är 
deras värld, ej föräldrarnas. En jämbördighet som inte handlar om samtalsut-
rymmet utan om känslan av delaktighet i det som sägs, en nog så viktig del av 
samtalet. 

 
Egentligen är det ju faktiskt inte det om man ser det ur barnets, där sitter alla auktori-
teter på en gång och skall liksom…ja…inte döma ut, det behöver det ju inte va´ men 
man skall bedöma i alla fall och väga hur värdefullt det här barnets prestationer är och 
det är klart att det kan vara jobbigt…/A4  s.11 

 
Barnet kommer inte fram så mycket, inte alls skulle jag säga. Det är så svårt, jag tror att 
de kanske känner att de redan har diskuterat det här. De har fyllt i sitt papper. Varför 
prata om det igen? Jag kan tänka att det är så… Det är då som min dotter…kommer in 
i samtalet…efter trettio minuter…lyfts hon in i samtalet /B1 s.6-7 

 
Ja, det är väl lite olika, vissa lärare är väldigt rakt på sak och ofta vet ju barnet och lära-
ren mer vad det handlar om än föräldrarna, dom kan ju prata liksom sitt språk och 
säga; ja, dom vet precis…/A4 s.12 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Vi använde oss av den kvalitativa forskningsintervjun för att som Kvale uttrycker 
det, få del av kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka 
deras mening (Kvale 1997). Det handlar om att hitta de nyanser i uttryck och 
uttryckssätt som gör att den intervjuades svar blir klarlagda och på så sätt får en 
tolkningsbar mening. Intervjun som verktyg ger alltså en ytterligare dimension i 
det att man tar del av uttryckssätt och kroppsspråk vilket kan ge förklarande ljus 
över det som sägs i samtalet. 

Vi valde att intervjua tolv föräldrar, sex föräldrar till barn i år tre och sex 
föräldrar till barn i år åtta. Tanken var att få en spridning i erfarenhet gällande 
tidigare antal samtal men också en spridning i tankegångarna kring sitt barns skol-
gång. Självklart kunde det finnas föräldrar i respektive grupp som hade barn i 
andra åldrar men eftersom intervjun gällde deras erfarenheter av utvecklingssam-
talet generellt fanns det inga hinder för den möjligheten. 

Intervjuerna utgick ifrån fyra teman, områden som på olika sätt tog upp 
föräldrars tankar och erfarenheter av utvecklingssamtalet. Dessa områden tog 
upp: 

 
• utvecklingssamtalets yttre förutsättningar; frekvens, mötesplats, andra 

träffar 
• utvecklingssamtalets kontakter och innehåll; innebörd och mening  
• utvecklingssamtalets genomförande; från inledning till avslutning  
• utvecklingssamtalet ur perspektiv från förälderns egen skolgång 

 
För att närma oss de mer väsentliga tankegångarna gällande erfarenheterna kring 
utvecklingssamtalet och för att få en trygg samtalston inledde vi med att ställa 
frågor kring det tema där alla utan undantag kunde svara direkt, de yttre förutsätt-
ningarna för utvecklingssamtalet såsom samtalsfrekvens, mötesplatser och andra 
former av möten.  

Genom dessa frågor öppnades också möjligheten till en fortsättning av dju-
pare karaktär, det gavs läge att tala om de kontakter som ett utvecklingssamtal 
innefattar och på detta sätt kom vi också in på innebörden av samtalet. Denna del 
låg till grund för den fenomenografiska diskussionen där beskrivningskategorier 
visar sig i föräldrarnas utsagor. 

Denna del följdes av en mer riktad del gällande det sociala samspelet un-
der utvecklingssamtalet. Här möttes föräldrarna av raka frågor om faser i samtalet 
och hur samtalet utförts. Dessa har sedan legat till grund för den sociokulturella 
diskussionen. 

För att få ett helhetsperspektiv på föräldrarnas syn på utvecklingssamtalet 
avslutades vårt samtal med tankar om deras egen skolgång och eventuella 
kopplingar till barnens sätt att se på skolan. Denna del av intervjun gav en ram åt 
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föräldrarnas sätt att läsa av utvecklingssamtalen, utan att vara en del av huvudte-
mat för vår forskning, erfarenheten och upplevelsen av utvecklingssamtalet här 
och nu. Vi har dock med utsagor som visar på att det hos en del föräldrar finns 
en uttalad koppling mellan den egna skolgången, den uppfostran man själv fått 
och det sätt man nu uppfostrar sina egna barn. Intervjuerna spelades in på band. 
Detta faktum, att samtalen spelades in, verkade inte påverka föräldrarnas sätt att 
svara eller uppträda under intervjuerna. Detta kan vi dock inte verifiera, frågan 
ställdes aldrig, men upplevelsen hos oss var att de kände sig bekväma i samtalssi-
tuationen. Kvale (1997) pekar på vikten av att få en atmosfär där den intervjuade 
känner sig trygg nog för att tala fritt om upplevelser och känslor. 

Vid transkribering och efterarbete av materialet möter vi ett stort antal ut-
sagor att bearbeta. Detta är enligt Alexandersson (1994a) en kritik som fenome-
nografin får möta, den att man fokuserar på innehållet i uppfattningarna på den 
kollektiva nivån, ej den individuella, och att deltagarna då frikopplas från sitt soci-
ala sammanhang. Detta har för oss i den delen ej varit något problem då alla del-
tagarna hade samma grundförutsättning, de hade varit med om utvecklingssamtal, 
fast med olika erfarenheter därifrån. Intresset var riktat att se skillnaderna i dessa 
uppfattningar.  

Gällande den sociokulturella undersökningsdelen fann vi ingen typ av lik-
nande diskussion, utan utgick från samtliga samtalsdeltagares syn på de kommu-
nikationsbärande delarna i samtalet, för att på så sätt få en heltäckande bild av 
samspelet deltagarna emellan. Genom att använda oss av föräldrar från två olika 
åldersgrupper i utvecklingssamtalet fick vi däremot ytterligare en dimension i de 
utsagor som gavs, utöver det jämförande perspektivet, en form av generationsdi-
mension, där olika sätt att tänka skola kom fram. 

Vi har upplevt att den metod som vi använt för att nå svar på den fråge-
ställning vi ställde har fungerat bra. Intervjuformen har passat syftet väl, med 
öppna frågeställningar som grund. Den har också fungerat väl med tanke på att vi 
har haft två olika utgångspunkter, den fenomenografiska respektive den sociokul-
turella teorin. Vi har haft material att utgå från för båda analyserna. Genom att 
söka i två olika årsgrupper har vi fått en bred bas att utgå ifrån när det handlar om 
erfarenheter och upplevelser av samtalet. 

En svaghet i materialet kan vara att urvalet har skett genom att förtroende-
lärare och mentorer valt föräldrar som de vet är intresserade av barnets skolgång 
och detta gör att man kan anta att det finns en viss social obalans i materialet. 

 
 

Resultatdiskussion 

Helhetsbilden av resultatet är de i intervjuerna framkomna tankarna om erfaren-
heterna och upplevelserna av utvecklingssamtalet. Det finns två huvudlinjer, be-
skrivningskategorier som formar dessa tankar. Den ena linjen är den som tar upp 
det som man ser som grunden för samtalet, hur det går för barnet, kunskapsmäs-
sigt och socialt medan den andra berättar om hur samtalet har genomförts i form 
av skapande av relationer och samtalsuppbyggnad. Båda dessa linjer är under-
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byggda av föräldrarnas egna erfarenheter. Linjerna går parallellt med varandra 
och vi ser att innehållet och formen påverkar varandra i den meningen att tankar, 
ord och handling i samtalet inte står ensamma, det finns en interaktion dem i 
mellan Genom att vi sett detta material ur två perspektiv, det fenomenografiska 
och det sociokulturella, kommer också diskussionen genomföras med dessa ut-
gångspunkter.  

I den del som presenteras utifrån en fenomenografisk grund, utvecklings-
samtalets innehåll, utgår vi från de två tidigare beskrivna kategorierna som i sin tur 
genererar ett antal fortsatta utgångspunkter i samtalen. I den del som presenteras 
utifrån en sociokulturell grund, utvecklingssamtalets sociala samspel, diskuterar vi 
inlednings- och avslutningsfas av samtalet samt samtalsklimat och jämbördighet. 

 
 

Fenomenografisk utgångspunkt - samtalets innebörd och me-
ning  

I resultatet har vi sökt efter de underliggande mönster som bär föräldrars erfa-
renheter och uppfattningar av utvecklingssamtalet. Två beskrivnings-kategorier 
blev tydliggjorda under intervjuanalysen, där innebörd och mening i utvecklings-
samtalet söktes. Den ena riktade in sig på hur det går för barnen i skolan medan 
den andra riktade in sig på hur det framåtsyftade skolarbetet skall bedrivas. Vi 
avläser, föga överraskande kan tyckas, att det är barnets nuvarande skolsituation 
och sättet att föra skolarbetet vidare som ligger till grund för föräldrars erfarenhet 
och uppfattning av samtalet. Det intressanta är dock att finna i den variation som 
visar sig i underkategorierna, och att man där kan ta del av de kvalitativa skillna-
der i form av hur samtalet uppfattas. Samma beskrivningskategorier bygger på 
olika underlag i det som föräldrarna lyfter fram som viktiga delar i sitt barns ut-
vecklingssamtal. 

 
”Hur det går i skolan” 

Sammanfattningsvis kan sägas att det är relativt få som under intervjun tar upp 
förväntningar av samtalen gällande sina barns skolarbete. Däremot är det vanliga-
re att de talar i termer av att få kunskap om hur det går i skolan, man frågar efter 
en slags allmänorientering om skolarbetets framgångar och bakslag och om det 
behövs några hjälpinsatser i skolan. Uttryck som indikering, avstämning och be-
kräftelse håller på något sätt en avvaktande hållning till själva huvudfrågan, den 
om barnens skolarbete. Man vill vara en del av barnens skolarbete men man 
uttrycker den på ett försiktigt sätt. 

En fråga man kan ställa sig i sammanhanget är om föräldrarna i intervjun, 
medvetet eller omedvetet, inte ville framställa sig som representant för kunskaps-
krävande mammor och pappor i den negativa bemärkelsen utan istället höll en 
låg profil genom att visa ett mer allmänt riktat skolintresse. Vårt intryck är att inte 
så var fallet men frågan kan ändå vara berättigad att ställa. 
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I Oldbrings forskning kring utvecklingssamtalet visar en enkätundersök-
ning att näst intill nio av tio föräldrar ser det som mycket viktigt att få information 
om hur eleven ligger till kunskapsmässigt (Oldbring 2001). Märk dock att detta 
var svar på en direkt ställd enkätfråga, i vår undersökning har närmandet sig av 
föräldrarnas förväntningar gällande elevernas kunskaper växt fram under inter-
vjun. 

Man ser en tydlig linje mellan de föräldrar som har sina barn i år tre kontra 
de som har barn i år åtta. Föräldrarna till den förstnämnda gruppen talar och 
frågar mer om det faktiska studiematerialet. Man vill, och får se på det mer hand-
gripligen. Det finns självklart en praktisk förklaring till detta, man har det samlat i 
en och samma sal och man har en närmare kontakt med en och samma lärare, 
men man ser också att detta blir en slags bekräftelsehandling tillsammans med 
barnet, att få del av det som barnet åstadkommit. Denna efterfrågan, på den for-
men av bekräftelse, saknas hos de äldre barnens föräldrar. Bekräftelsen borde 
hos dessa ligga mer i uppföljning av tidigare individuella utvecklingsplaner, men 
då IUP:n har en mycket kort historia på den undersökta skolan finns inte det inte 
heller något att falla tillbaka på i den formen av bekräftelse ännu. 

Några av de äldre barnens föräldrar kommer istället in på frågan om hur 
det fungerar ämnesmässigt, inte specifikt utan kollektivt uttryckt. Ämnena blir fler 
och mer åtskilda genom att man får ett större antal lärare och genom att man 
arbetar i flera gruppformationer. Detta kan vara en orsak till att föräldrarna kän-
ner sig vilsna och talar om ämnen som ett pluralisbegrepp. Man talar om vikten 
av att ha en förtroendelärare som också undervisar barnet i något eller flera äm-
nen. En sådan utsaga pekar på att man kan sakna den direkta ”bollningen” man 
hade under tidigare år, med lärare som levde närmre barnet. Det är alltså närhe-
ten till någon som känner till innehållet i arbetet som ger samtalet tyngd och till-
förlitlighet. 

Intressant är att se att en förälder till ett barn i år tre känner att samtalet 
liknar det ”gamla kvartssamtalet”, att det redan här går mot en ökad ämnesinfor-
mation. Den utsagan kan läggas in som en del av kontexten kring den dagsaktuel-
la debatten om tidigarelagd betygsättning. 

Vi tog i problemområdet upp Buckhöj-Lagos (2005) tankar om måluppfyl-
lelse där hon menar att det i dagens skola mer handlar om värdering av elevers 
kunskaper än om utvärdering av de kunskapsmål som är satta. Intressant är att 
det bland föräldrarnas utsagor inte var någon prioritet att ta upp just värderingar 
av insatser i form av bedömningsdiskussioner. Däremot togs målbeskrivningar 
upp och där såg vi hur IUP:n uppfattades som en bra modell att arbeta efter, den 
innefattar både dagsaktuellt läge och ett framåtsyftande mål. Att föräldrarna inte 
tar upp bedömning och betygstänkandet i någon större omfattning kan förstås ha 
många förklaringar. Detta kan ha sin grund i att man har en god erfarenhet av 
bedömningssystemet och därför blir det inte heller aktuellt att diskutera på sam-
ma sätt som andra delar av kunskapsinhämtandet. En annan förklaringsgrund kan 
vara att de äldre eleverna vid intervjutillfället just fått ta del av sina första betyg och 
därför fanns det ingen betygserfarenhet att ställa dessa mot. Man kan förstås vän-
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da på den förklaringen och tycka att det skulle finnas mängder av funderingar 
kring det första betyget. 

Oldbring (2001) tar upp föräldrars farhågor genom att tala om de frågor 
som ofta ställs till skolan ”Lär de sig nåt? Vad lär de sig? Vad gör de egentligen?” 
På samma sätt möter vi de tankegångarna genom att man talar om att man vill 
veta ”hur det går” i skolan, en allmänt hållen frågeställning, åtföljt av försiktiga 
närmanden till barnets kunskapsmässiga utveckling genom uttryck som ”inblick i 
” och ”stämma av”. Det är viktigt att vi som arbetar med barnen och föräldrarna 
visar på de styrdokument som finns, och vad de innehåller, och på så sätt ger 
föräldrarna de verktyg som gör att de, vid sidan av sin föräldraroll, känner sig 
delaktiga i barnens skolutveckling.  

Det stora antalet sociala relationer som en elev bygger upp i skolans värld 
ligger på flera olika plan genom att det är både barn/ungdomar och vuxna som 
ingår i denna värld, men också i det att de går från att kunna vara mycket ytliga 
relationer till mycket nära relationer. Samtidigt som den mängd av sociala nätverk 
som finns tillgängliga är en styrka så är de också granne med en stor oro, sårbar-
heten i de sociala relationerna. Detta gör att denna underkategori, samtal om de 
sociala relationerna, är av stor betydelse för föräldrarna när de kommer till ut-
vecklingssamtalet. Detta får också genomslag i undersökningen i det att alla för-
äldrar själva tar upp detta som en viktig samtalspunkt under utvecklingssamtalet. 
Här får man en möjlighet att få klarhet i det som kanske inte blir fullt uttalat i 
hemmet, man får ett vuxenperspektiv på barnets sociala relationer genom lära-
rens syn på dem. Samtidigt är det så att förhållandet mellan barn, förälder och 
lärare ofta blottläggs vid den här typen av diskussioner i och med att det handlar 
om sociala relationer och som kan vara känsliga att diskutera. Det krävs ett mod 
från deltagarna att tala i klartext i dessa frågor och möjligheten/risken finns då att 
man vill rädda ansiktet på varandra genom känsliga delar av samtalet, man an-
vänder sig av ”kommunikativa strategier” (Hofvendahl 2006). Adelswärd 
m.fl.(1997) menar att läraren oftast står för de samhälleliga värderingarna i samta-
len och på så sätt blir någon form av vägvisare genom samtalet, de övriga delta-
garna nickar oftast med vid påståenden och förslag. De efterlyser mer djupgående 
studier av samtalen för att ringa in skolornas värdesystem: 

 
En analys av hur deltagarna talar om sociala relationer kan därför synliggöra delar av 
skolans värdesystem, dvs. hur man i skolans värld värderar barns vänskap. (Adelswärd 
m.fl. 1997) 
 

Föräldrar i vår undersökning tar upp olika delar av det sociala varandet i skolan, 
man är intresserad av hur konstellationsbildandet i gruppen går till, hur samspelet 
fungerar men också om hur barnet mår och hur de sköter sig. Det är alltså en 
stor variation i orsakerna till intresset över barnets sociala relationer. Frågan som 
kan ställas är om detta återspeglar föräldrarnas eventuella säkerhet eller osäkerhet 
över barnet i det sociala samspelet. När man talar om att man vill veta hur grup-
per bildas finns möjligheten att det funnits en oro sedan tidigare över barnets 
sociala kontakter. På samma sätt kan man se tankarna om att barnet bör sköta sig 
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i skolan, för läraren kommer att tala om detta sedan. Är det en oro inlagd eller ett 
rent konstaterande från förälderns sida?  

Diciplinfrågan för i övrigt en undanskymd roll i föräldrarnas tankar om det 
sociala samspelet. Där det finns med är det i rollen av att föräldern är orolig för 
att barnet uppfört sig på ett sätt som inte var helt tillfredsställande och att man då 
vill ha vetskap om detta och se en förändring. Föräldrarna till dessa barn var i 
övrigt inte oroliga för sina barn, tvärtom trygga i sitt att se på dem. Att diciplinut-
sagorna blev så få kan möjligen ha sin grund i att de föräldrar som enskilda för-
troendelärare och mentorer valt ut är föräldrar till barn som normal lärare inte 
har några större ordningsproblem med, detta har vi dock inget belägg för.  

En del som lyfts fram är kopplingen mellan barnet och dess lärare, föräld-
rarna är måna om att tala med en förtroendelärare eller mentor som på något sätt 
följer barnets liv i skolan. Detta blir förstås ett mer naturligt inslag i de yngre bar-
nens liv till skillnad mot de äldre barnen som lever ett mer självgående liv på hög-
stadiet. Föräldrars ovisshet gällande barnets skolgång och vad som händer där blir 
också tydligare under de senare åren. De söker någon som kan relatera till den 
vardag och de händelser som barnet är med om. Här är det viktigt att skolan tar 
till sig de signalerna och låter lärare och elever finnas i varandras närhet, för att 
just i utvecklingssamtalets form kunna dela med sig av det vardagliga livet, här 
finns  ett ömsesidigt utbyte mellan hem och skola som måste vårdas. Samtidigt 
bör man betänka att de äldre eleverna lever i en brytningstid och att skolan också 
kan vara en form av ”frirum” under tonårstiden, deras integritet måste respekte-
ras. Oldbring hänvisar till Barbro Goldinger (1980, refererad i Oldbring 2001) 
som talar om vikten av att respektera skolan som ett friområde för barnen, där de 
kan slippa föräldrarna.  

Spännvidden av olika sätt att erfara innehållet i utvecklingssamtalet innefat-
tas i det som ges tydligare konturer under intervjun. Här visar sig ytterligare en 
kontur genom att föräldrar talar om sitt barns skolgång i ett slags kollektivt tema, 
som en helhet. Några talar om att genom utvecklingssamtalet få information om 
hur livet i skolan är utan att precisera sig närmre, medan några tar upp både kun-
skapsdel och social del men påpekar just att det är kopplingen dem emellan man 
vill ta upp. Föräldrarna talar om att utvecklingssamtalet ger en hel del svar just när 
det gäller barnets hela skolvardag. Intressant är att även en av de yngre barnens 
föräldrar lyfter fram fritids del av vardagen, man vill ha mer information kring 
hela dagen. 

Även i denna underkategori ser vi en skillnad mellan de yngre och äldre 
barnens föräldrar. De yngre barnens föräldrar talar om vikten av att väva ihop de 
båda delarna medan de äldre barnens föräldrar mer talar om att få en inblick i 
barnets skola. Sättet att leva närma sitt barns skolgång blir här påtaglig i och med 
att man muntligen uttrycker vad man förväntar sig av utvecklingssamtalet, en för-
älder till ett av de yngre barnen uttrycker det som att man i utvecklingssamtalet 
”ser samspelet mellan skolarbete och sociala relationer” medan en förälder till ett 
av de äldre barnen ser det som sin chans att få en ”bild av hur det är i skolan”, en 
ganska stor skillnad i sättet att uttrycka sig kan man konstatera. Här har det skett 
en ”utfasning” som blir mycket tydlig i sättet att erfara innebörden i utvecklings-
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samtalet. De äldre barnen lever, som vi tidigare varit inne på, ett mer ”eget” liv på 
högstadiet, därför blir också de föräldrarna mer osäkra på hela deras skolvardag. 
Det visar sig också i det faktum att många tonåringar hemma inte säger så mycket 
om skolan och vad som händer där, och det lyfter också en del föräldrar fram. 
Det händer förstås även bland de yngre barnen, men konturerna blir tydligare 
hos de äldre.  

En fråga som både skola och föräldrar kanske borde ställa sig är just var 
och när denna ”utfasning” tar fart, när under skolgången blir avståndet mellan 
barn, skola och föräldrar för stort för att hanteras på ett praktiskt bra sätt. Är det 
genom tätare utvecklingssamtal, högre frekvens av föräldramöten, ett större an-
vändande av telefon, dator och skriftlig information mellan de inblandade? För-
slagen används säkert på många håll, men måste i alla lägen var underbyggt av ett 
genuint och äkta intresse för att kopplingen mellan hem och skola skall utvecklas, 
det är annars lätt att det blir ett merarbete för alla inblandade istället för en rela-
tionsvinst. 

 
”Hur det framåtsyftande skolarbetet planeras” 

Begreppet utvecklingssamtal bär, som tidigare sagts, med sig en självklar förväntan 
över att barnets skolgång skall utvecklas, detta ses som ett primärt mål med samta-
let.  

De flesta av de föräldrar som tar upp barnens delaktighet hänvisar till de 
planer som skolorna i undersökningen grundar utvecklingssamtalet på, den indi-
viduella utvecklingsplanen (IUP). De pekar på moment i samtalet, främst i av-
slutningsdelen, då ansvarsbiten för det framtida arbetet skall läggas upp och bar-
net deltar aktivt i diskussionen över vad som skall göras. Man kan från dessa för-
äldrar avläsa att just strukturen i framtidsarbetet tas upp som ett positivt och viktigt 
inslag. Man har något tydligt att återknyta till, både som barn och förälder. IUP:n 
har som vi tidigare nämnt olika lång historia i kommunens olika skolor men visar 
ändå att de tagits emot positivt av föräldrar gällande det framåtsyftande arbetet för 
barnet. Här får man anse att Jönköpings kommuns målsättning i skolplanen 
(1999) har nått en bra bit på väg. IUP:n infördes, som nämnts, som en kvalitets-
kontroll för att följa upp elevers förmåga att nå uppsatta mål (Myndigheten för 
skolutveckling 2006). Det finns alltså här tidiga spår av att det är ett verktyg som 
tagits emot väl. 

Detta gäller också till stor del föräldrarnas del av arbetet. I intervjumateria-
let finns det en slags inneboende medvetenhet hos föräldrarna, om förälderns roll 
i det framåtsyftande sammanhanget. Man vill finnas där för sina barn, för att hjäl-
pa och stötta. Det är dock mer påtagligt bland de yngre barnens föräldrar att ut-
trycka att de vill hjälpa till med arbetet. Där ligger den praktiska hjälpen med 
arbetet närmre, kanske beroende på att man också har en större kontroll på vad 
barnet gör i skolan. Bland de äldre barnens föräldrar kan man se en försiktigare 
hållning i samtalet till vad hjälpinsatsen bör innehålla. Det finns ytterligare en 
orsaksförklaring till varför hjälpen inte blir så tydlig senare i skolgången, den att 
man som förälder känner att man inte alltid kan hjälpa barnen med skolarbetet. 
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Det kan exempelvis handla om språkkunskaper, sätt att räkna eller ämnen som 
man som förälder inte var speciellt intresserad av i skolan. Denna förklaringsmo-
dell finns dock inte uttalad bland föräldrarna till de äldre barnen, kanske det är 
att ”förlora ansiktet” i intervjusituationen (Adelswärd m.fl.1997) eller så är den 
helt enkelt inte aktuell. Vi tog tidigare upp frågan om när ”utfasningen” i arbetet 
mellan hem och skola inleds. En förälder till ett av de yngre barnen tycker sig se 
spår av den relativt tidigt, speciellt gällande hjälpinsatser till barnet. Föräldern 
uttrycker sig på detta viset: 

 
Jag blandas mer in som förälder och är mer involverad i hon som går i trean i hennes 
kunskapsutveckling än hon som går i fyran, femman. Det är bra att jag är inblandad 
för då vet jag hur jag ska hjälpa henne. I fyran o femman kan man känna sig lite makt-
lös, om man inte vet hur man skall lösa läxorna. Detta är nog den största förändringen 
att man inte är lika mycket delaktig i barnets skolarbete och skolutveckling. Det är 
svårt att ringa till läraren och säga att man inte kan hjälpa barnet att inte förstå. /B1 
s.10  
 

Det förkommer också tankar från föräldrar som tar fram det framåtsyftande arbe-
te som meningen med hela samtalet, genom att man här får veta hur det går och 
genom att man tillsammans diskuterar hur man skall gå vidare. Dessa tankar in-
nefattar en slags helhetssyn på samtalet som är uppfriskande och som ligger nära 
skolverkets tankar om ömsesidigheten mellan hem och skola som en del av lä-
randet (Skolverket 2001b). 

Något som kommer fram hos några av föräldrarna, i båda intervjugrupper-
na, är att framåtsyftande initiativ inte alltid ”ger någonting”. Detta kan, enligt för-
äldrarna, bero på att barnen fungerar så bra att hjälpinsatser eller dylikt ej behövs 
eller det att tidigare samtalsmål ej har följts upp, målen blir betydelselösa. Moti-
ven till tvekan hos föräldrarna är således helt olika men ger samma effekt, ett 
slags tveksamhet till verkan av det framåtsyftande arbetet. Vi får ett slags motsatt 
förhållande till de tankar som beskrevs ovan, ett framåtsyftande som kommer av 
sig, där för- och efterarbetet blir eftersatt. Risken för att förtroendet mellan hem 
och skola i stället tar skada är här uppenbar genom att föräldrar inte ser detta 
arbete som fullt ut genomtänkt och man tappar därför tempo i samarbetet. 

Sammanfattningsvis kan dock sägas att föräldrarnas förväntningar av samta-
let gällande det arbete som skall ge resultat på sikt är positivt och inbjuder till ett 
fortsatt fördjupat samarbete mellan hemmet och skolan. 

 
Resultatdiskussion - Sociokulturell utgångspunkt - samtalets 
sociala samspel 

Inledning 

I föräldrars utsagor kan vi tolka att de ser den inledande akten i utvecklingssamta-
let som mycket betydelsefull och att lärarens början av mötet påverkar till stor del 
hur genomförande av samtalet fortgår. Här kan vi från föräldrahåll se en viss för-
väntan på att läraren ska ta ansvar och leda samtalet framåt. Föräldrarna tycker att 
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inledningen bör ha ett avdramatiserat sätt, innehålla de vanliga hälsningsfraserna 
om hur man mår, hur man har det och lite allmänt prat, de bjuder vidare till en 
öppnare och mera avslappnade fortsättning av samtalet. Det här stämmer överens 
med Hofvendahls forskning som delar upp inledningen i två steg, ”ankomstfa-
sen”, där samtalet handlar mer allmänt om barnets sociala varande under fritiden 
och ”inledningsfasen”, där deltagarna börjar ägna sig åt samtalets formella syfte. 
Han visar på att samtalet inledningsfas ska kännas trygg för barnet och denna 
trygghet skapas genom att man hålla sig till de vanliga orden och de allmänna 
uttrycken. Där det räcker att svara ett kort, ”det är bra”. Inledningsfasen är en 
”passage” mellan ”välkommen hit och ”samtal på riktigt” (Hofvendahl 2006).  

Inledningen ska öppna upp för en fortsättning av utvecklingssamtalet, un-
der den sätts även barnets hela sociala beteende i fokus. I vår studie kan vi utläsa 
att föräldrar känner olust och osäkerhet inför det fortsatta samtalet. Någon kän-
ner sig osäker på placeringen i samtalsrummet och att läraren samtidigt är otydlig 
om hur samtalet ska fortgå, en annan nämner barnen som tycker att föräldern är 
”pinsam”. Det här gör att inledningen i samtalet kan ta en vändning som inte var 
tänkt. En av föräldrarna tar upp sin egen roll, sitt eget ansvar för att samtalet ska 
bli bra. Vi ser i vår undersökning att föräldrar är medvetna om vikten av en bra 
inledning och blir på så sätt involverad i arbetet att göra den så bra som möjligt, 
tillsammans med lärare och barn. 

För att skapa goda förutsättningar för ett bra möte är viktigt att föräldrar 
och barn känner delaktighet, får ett trevligt bemötande, att det finns ett fram-
plockat arbetsmaterial och en tydligt anvisad plats där samtalet är tänkt att äga 
rum. Buckhöj-Lago anser att inledningen är ett kort samtal om något neutralt 
innan man kommer in på det som är kärnan i utvecklingssamtalet och har som 
mål att skapa trygghet i samtalet skriver Buckhöj-Lago (2005). Det här stämmer in 
på de föräldrar som vi har med i undersökningen, de vill känna sig sedda och 
trygga i samtalsmiljön. 
 
Avslutning 

Utvecklingssamtalet är en del av ett större sammanhang, ett samtal står, som vi 
nämnde i resultatdelen, aldrig för sig själv. Hur samtalet fortskrider och hur det 
utvecklas till något nytt är beroende av erfarenheter från tidigare samtal. Hofven-
dahl menar att resultatet av föregående samtal spelar en viktig roll hur mötet 
kommer att gestalta sig ”här och nu”. Vad som sades och vad som kom överens 
om eller fördes på tal avspeglas i det näst kommande möte Hofvendahl(2006). 

Föräldrarna upplever avslutningen som en viktig del, den är dock beroen-
de av hur det enskilda samtalet har utvecklats, om den förts i en positiv anda eller 
ej. En del upplever en tidspress vid avslutningen genom att allt inte hinns med 
och känner sig stressade av nästa förälder som står på tur för att komma in. Tids-
längden för samtalet tycker några är för knapp och de har en önskan om mer tid 
att tillgå. Några föräldrar ser det viktiga att alla lämnar mötet med en positiv käns-
la att det har gått bra och speciellt barnet. Alla de faktorer som tagits upp med-
verkar till hur avslutningen blir; inledning av samtalet, samtalsklimatet och jäm-

 123 



bördighet. Tillsammans kommer de påverka den fortsatta kommunikationen och 
relationen mellan lärare, barn och föräldrar i kommande utvecklingssamtal. Be-
roende på samtalsdeltagarnas förväntningar och tolkningar av vad som sägs under 
samtalets gång, så genererar det tillsammans en kontext av samtalet, som även 
innefattar hur samtalet avslutas vilka svar som har givits och vad barnet ska vida-
reutveckla.  

Avslutningen sker i flera faser. Hofvendahl tar upp avslutningen som ett 
riskabelt moment: ”Möjligheten finns att elev och förälder har något som de vill 
ta upp till behandling, något som de vill att läraren ska kommentera, värdera eller 
uttala sig om på något sätt. Inte sällan handlar ”nägot” om ett tillfälle att ifrågasätta 
eller att framföra kritik ”(Hofvendahl s.231). 

Vidare anser Hofvendahl att det kan vara riskabelt för läraren att erbjuda 
en förlängning av samtalet och samtidigt påbjuda en avslutning. Om föräldern och 
barn får en känsla att något hoppats över kan läraren enligt Hofvendahl uppfattas 
som nonchalant och samtalet som ett uttryck för en skendemokrati.  

I resultatet som vi förfogar över kan vi se att föräldrar förväntar sig att lära-
ren tar ansvar för avslutningsfasen. Det framkommer också att läraren är den som 
bör sammanfatta utvecklingssamtalet; vad som har bestämts, om vilka mål som 
gäller för barnet och när det ska ske en uppföljning. 

 
Samtalsklimat 

Vi har i vår undersökning sett att samtalsklimatet upplevs ”gott” för det mesta och 
att föräldrar betonar vikten av detta. Det inbjuder till en fortsatt god relation och 
kommunikation mellan alla parter i kommande möten med skolan. Det finns de 
förälder som ser det som en självklarhet att om samtalsklimatet ska bli bra, beror 
det på föräldrarna själva och deras engagemang. Några av föräldrarna kommer in 
på att samtalsklimatet kan uppfattas som pressande. Det uppstår enligt föräldrar-
na en situation under samtalet där de kommer i trångmål, ett läge som kan ses 
som känsligt och där föräldern inte vill avslöja barnets eventuella sämre sidor utan 
istället ”håller masken” eller där barnet upplever föräldern som besvärande. 
”Hålla masken” eller ”face-work” handlar om Goffmans teorier, det innebär som 
tidigare nämnts att vi tar hänsyn till varandras behov av respekt och aktar oss noga 
för att såra eller förolämpa varandra och att vi individer i samspel med varandra 
samarbetar och noga iakttar så att ingen i onödan ska behöva ”förlora ansiktet” 
(Goffman,1982, refererad i Adelswärd m.fl.1997).  

De här föräldrarna som upplever samtalen lite ångestladdade har barn i år 
åtta. Det kan ha sin förklaring i att barnen här står i den brytningstid vi tidigare 
talat om och där olika uppfattningar om saker råder. Hur samtalsklimatet upplevs 
av alla parter är en följd av hur vi är i det sociala samspelet med varandra, de 
olika situationer som kan uppstå under utvecklingssamtalet påverkar vårt sätt att 
uttrycka oss emotionellt och verbalt. Man kan säga att vi tar över varandras sätt att 
tala och vara. Säljö beskriver kommunikationen mellan människor att det är indi-
videns sätt att förstå världen runt omkring oss. De olika sätten att tala, lösa och 
precisera problem som vi möter i vår omvärld, tar vi över och använder för eget 
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bruk, detta förs vidare genom kommunikation mellan människor (Säljö2000).  I 
detta sammanhang är det intressant att reflektera över de föräldrar som tog in sina 
föräldrars syn på skolan och hur det har påverkat dem i synen på skola och upp-
fostran av de egna barnen. Exempel finns i undersökningen på en förälder som 
tydligt tagit över sina egna föräldrars skolsyn och som menar att det är läraren 
som man lyssnar på, man intar en mottagande, defensiv position gentemot sko-
lan. Det fanns också ett exempel där föräldern menade att hon tagit emot föräl-
dern syn gällande skolarbetet och att hon givit denna vidare till sina barn, men 
där hon kritiskt reflekterade över detsamma. Föräldern menade på att det måste 
finnas utrymme för eleven att ifrågasätta saker i skolan. Dessa utsagor, om föräld-
rarnas eget skolarv, ser vi som exempel på att föräldrarna, medvetet eller omedve-
tet, intar olika positioner i utvecklingssamtalet. Detta bidrar då till att både sam-
talsklimat och jämbördighet påverkas. 

 
Jämbördighet 

Jämbördighet i samtalet är ett område som går mot det håll som läroplanen öns-
kar –”att lyssna på varandra som jämbördiga parter” (Skolverket Lpo-94). Det är 
dock en lång väg fram till att jämbördigheten är standard i samtalet. Föräldrar till 
de flesta barnen ser nyttan och nödvändigheten av att alla deltager mer aktivt i 
samtalet. Föräldrar visar i studien på barnets roll i samtalet när det gäller jämbör-
digheten och att den lyfts fram som något positivt i utvecklingssamtalet. Många 
menar att deras barn får en god plats i samtalet, främst de föräldrar som har barn 
i de yngre åldrarna. Kanske är det ytterligare tecken på ett mer ”praktisk” tillväga-
gångssätt vid de yngre barnens utvecklingssamtal, man är oftast i klassrummet och 
barnets arbetsmaterial finns där. Bland föräldrar finns det några som tar fram 
vikten av att ej prata över barnets huvud utan att det blir ett samtal som alla tar del 
av och förstår. En förälder tycker att samtalet inte sätter barnet i fokus, det blir ett 
samtal mellan föräldrar och lärare. Lärarens uppgift är att identifiera var barnet 
befinner sig i sin utveckling både socialt och kunskapsmässigt och på så sätt få 
med föräldrar och barn i samtalet. Barnets IUP (individuella utvecklingsplan) 
som vi tidigare har beskrivit i vårt arbeta, underlättar denna process då alla barn 
idag inom skolans värld är bärare av den. Följaktligen är det viktigt att alla känner 
delaktighet i barnets lärande och sociala beteende. Delaktighet och jämbördighet 
är två viktiga komponenter i utvecklingssamtalet. Tanken med utvecklingssamta-
let är att det ska ses som en del av lärandet och att det ska ges chans till alla in-
blandade parter att lyssna på varandra som jämbördiga individer och att alla ska 
ges möjlighet att komma till tals under samtalet.  

Intressant är att någon förälder tar upp en situation när man hamnar utan-
för i samtalet, där barn och lärare känner till vardagshändelser som diskuteras 
men inte föräldern, -föräldern känner sig då utestängd från samtalet. I skolans 
kultur menar Buckhöj-Lago (2005) ingår det fortfarande att läraren är i en över-
ordnad position. För att vinna barnets tillit måste läraren lämna den positionen 
och våga se samspelet i lärandet.  

 125 



Några av de äldre barnens föräldrar tar upp att barnen inte säger någonting 
om skolan och sin skolgång, vilket gör att samtalet får en viss slagsida gällande 
jämbördigheten. Detta kan förstås har sin grund i de orsaker som nämnts under 
samtalsklimat; bedömning, otrygghet, pinsamt att tala, som några exempel. 
Genomgående i vår studie visar föräldrarna en medvetenhet över att alla deltagare 
skall ha jämnare fördelning i samtalsutrymmet. 

Sammanfattningsvis har vi genom att analysera delar av vår undersökning 
ifrån det sociokulturella perspektivet fått svar på hur föräldrar upplever själva 
samtalsprocessen, och att föräldrar lär om sitt barn genom den kommunikation 
och det sociala samspel som sker under utvecklingssamtalet. Den sociokulturella 
teorin talar om att individen alltid befinner sig i förändring och att vi i varje situa-
tion har möjligheten att se och utveckla kunskaper och erfarenheter från andra 
personer. Liknande situationer har vi iakttagit i vårt intervjumaterial, när det gäller 
lärandet under ett utvecklingssamtal, där lärare, barn och förälder lär och erfar av 
varandra. Genom att föräldrar aktivt deltar i utvecklingssamtalet lär de sig om 
barnets lärandemiljö och genom att de tillsammans med barnet, tar en större plats 
i samtalsprocessen når de en större jämbördighet. Vi ser här exempel på lärande 
som påverkar både innehåll och form. 
 

Slutdiskussion 

Det har varit mycket intressant att ta del av föräldrarnas synpunkter om sina erfa-
renheter och uppfattningar av utvecklingssamtalet. Det har funnits ett genuint 
intresse hos dessa av att diskutera kontakten mellan hemmet och skolan. Det har 
gett perspektiv på hur dagens utvecklingssamtal ser ut och också ställt Hofvendals 
(2006) tankar om ”formuleringsarena”, samtalet i teorin och ”realiseringsarena”, 
samtalet i praktiken, i fokus. Frågan som bör ställas är om verklighetens samtal 
närmat sig de samtal som myndigheterna önskar sig. Det finns självklart inget 
entydigt svar på den frågan men vi tycker oss se tendenser genom att föräldrarna 
säger sig känna bekvämlighet i samtalet, både innehålls- och kommunikations-
mässigt. 

När man ser till den innehållsmässiga delen av föräldrarnas erfarenheter så 
får vi en tydlig signal om det allmänna intresset av barnets skolgång, man är in-
tresserad av hela livet i skolan, både kunskap och relationer. Det finns de som 
uttalar intresse för båda bitarna och också talar om dem, både separat och sam-
manhängande. Det gör dock inte alla, en del föräldrar talar om ”skolan” som ett 
slags helhetsbegrepp. Helhetstanken är ju god men i detta fall tror vi oss se att det 
inte alltid inbegriper kopplingen mellan de två delarna. Det uppstår ett slags glapp 
som måste överbryggas, delarna och helheten måste till i diskussionen. Frågan är 
om det är skolan eller föräldrarna som måste ta ett större informationsansvar i 
vad som händer i skolan.  

I den kunskapsrelaterade diskussionen märker vi att bedömningar och be-
tyg inte är det som föräldrar med automatik tar upp. Intresset finns men det är 
inget som dominerar deras tankar i kunskapsdiskussionen.  Uppföljningen i form 
av satta mål är i stället mer frekvent och detta gör att IUP:n här får en tydligare 
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roll, en signal om att den håller på att få en plattform bland barn och föräldrar, 
något som borde glädja både skola och kommun. Den struktur som IUP:n ger 
samtalets uppläggning har också välkomnats av föräldrarna. 

De visar också på en stor vilja att vara en hjälp i barnets utveckling genom 
att stötta både socialt och kunskapsmässigt. I de utsagor som talar om hur föräld-
rar och barn kan hjälpa till ser vi också tydligt det som finns tendenser av på flera 
ställen i undersökningen, den att de äldre barnens föräldrar känner av en större 
osäkerhet gällande närheten till skolan och livet där. Även om det genom barnets 
ålder finns förklaringar till orsakerna till detta så bör detta vara en fråga att arbeta 
vidare med under de senare åren av skolan. När börjar man som barn, förälder 
och skola gå in i ”gråzonen”, gällande kontakter dem emellan och vilka verktyg 
finns att tillgå för att åtgärda detta? Här finns en uppgift som skola och föräldrar 
måste arbeta med. 

Sätten att kommunicera och samspelet mellan de berörda parterna ser vi 
som avgörande ingredienser under utvecklingssamtalet. Vid våra studier av inled-
ning och avslutning förstår vi att dessa delar kan vara avgörande om det aktuella 
samtalet, och även framtida samtal, kommer att utvecklas till en god fortsättning 
eller till en låsning i kommunikationen. Ur föräldrars perspektiv är det läraren 
som leder samtalet, för det framåt, sammanfattar och avslutar. Är det så att detta 
är ett givet faktum eller kan det se annorlunda ut med ett alternativt samtalsupp-
lägg? 

Under ett samtal ska jämbördighet och delaktighet råda mellan samtalsdel-
tagarna enligt Lpo94, alla ska få ta lika stor del av utrymmet. I verkligheten finns 
det flera orsaker till att det ser annorlunda ut. En bidragande orsak är, som 
Buckhöj-Lago (2005) skriver, att det fortfarande i skolans kultur ingår att läraren 
befinner sig i en överordnad position. Här menar vi att det är läraren själv som 
måste lämna positionen för att våga ge sig in i det jämbördiga samspelet mellan 
föräldrar, barn och sig själv. Samtidigt är det är en utmaning även för de andra 
deltagarna i utvecklingssamtalet att ta del av. Samtalsklimatets ton löper som en 
röd tråd genom hela mötet och flertalet av föräldrarna uttalar sig om att samtals-
klimatet är det som påverkar relationen mellan lärare, barn och föräldrar. Givet-
vis har alla parter ansvar för att samtalet ska bära sig, men då det är skolan som 
bjuder in till samtalet bör också den stå för en grundton som gör barn och föräld-
rar trygga och bekväma i det viktigaste mötet dem emellan. Hur mycket av sam-
talsmetodik ges lärare idag under sin utbildning? Det väntar några hundra samtal 
bakom knuten.  

Vi vill också ge några avslutande tankar kring föräldrarna och deras tankar, 
men som inte varit en del av det direkta resultatarbetet. 
En reflektion kring urvalet av föräldrar är den att de enligt vår mening tillhör en 
socialt trygg grupp. Det innebär också att utsagorna ger en bild av denna trygghet. 
Adelswärd m.fl. (1997) refererar till lärarerfarenheter som säger att elevens skol-
prestationer hör ihop med dennes sociala relationer. Ju bättre relationer till om-
givningen, ju bättre förutsättningar till bättre prestationer i skolan. Vår undersök-
ning gör inga jämförelser av det slaget men det är ändå av vikt att ha med det 
tankeresonemanget när vår undersöknings föräldrar frågar efter barnens sociala, 
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eller om man så vill, hela varande i skolan. Detta påverkar inte undersökningens 
generaliserbarhet men bör ändå beaktas. 

Det finns ytterligare en intressant iakttagelse av undersökningens föräldrar, 
i det faktumet att det skiljer cirka tio år i medelålder mellan den yngre respektive 
den äldre gruppens föräldrar. Det innebär också att det ligger en annan erfaren-
het i tänkandet kring sin egen skolgång, och i förlängningen deras föräldrars syn 
på skolan. Vi kan i föräldrarnas utsagor se en form av generationstänkande som 
vi dock inte behandlat här. 
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Bilaga 1 
 

Huskvarna 2007-01-10 
Hej! 
 
Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping bedriver på upp-
drag av Jönköpings kommun en magisterutbildning för VFU-ansvariga, dvs. de 
som har ansvar för lärarstudenter och deras praktik ute på respektive skolor. 
Detta innebär bland annat att en D-uppsats skall skrivas, med utgångspunkt i det 
arbete som bedrivs i skolan. 
Vi som skriver detta brev är två av dessa som arbetar med lärarstudenter och som 
nu står i begrepp att skriva denna uppsats. 
Den handlar om föräldrars uppfattning och erfarenhet av utvecklingssamtalet – 
inte det specifika samtalet utan utvecklingssamtalet i allmänhet. 
Under hösten har vi studerat och skrivit om utvecklingssamtalets historia och dess 
innehåll men också tittat närmare på tidigare forskning om utvecklingssamtal. Det 
är nu dags att gå vidare, att sätta ner foten i dagens verklighet och det är här du 
kommer in i bilden. 
Vår önskan är att du skulle vilja ställa upp på en intervju där din uppfattning och 
erfarenhet av utvecklingssamtal kommer att lyftas fram. Inga speciella förkunska-
per kommer att behövas, du är kvalificerad för intervjun just för att du är förälder. 
Du kommer att vara en av tio till tolv föräldrar som intervjuas. Hälften av dessa 
kommer att vara föräldrar till barn i grundskolans år tre, hälften föräldrar till barn 
i år åtta. Detta för att få en spridning i erfarenheter av utvecklingssamtalet. Föräld-
rar som intervjuas kommer från två av de skolområden som finns i kommunen. 
Intervjun kommer att ta högst en timme i anspråk. Du bestämmer tid för inter-
vjun och vi hoppas att vi kan tillmötesgå den.  
Du kommer att garanteras anonymitet, dina svar kommer att vara kodade, och 
inte på något ställe i undersökningen eller i uppsatsen kommer personer eller 
skola att vara nämnda. 
Du kommer självklart också att få läsa den färdiga uppsatsen.  
Med din medverkan hoppas vi att få en undersökning som talar om hur föräldrar 
uppfattar utvecklingssamtalet och på så sätt ger skolan tankar om i vilken riktning 
man skall gå vidare när det gäller kontakten mellan hem och skola. Med hopp 
om ett positivt svar från dig! 

 
Vänliga hälsningar, 
 
Irene Larsson                                                       Hasse Lann 
tel: 036 – 37 90 55                                                tel: 036 – 13 72 43 
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Bilaga 2 
Intervjuguide  
Syftet är att undersöka vad som sker i mötet mellan lärare-elev-vårdnadshavare, vi 
vill fokusera studien på vårdnadshavares uppfattning och erfarenheter av utveck-
lingssamtalet. Vår frågeställning är: 
- Hur uppfattar och erfar vårdnadshavaren företeelsen utvecklingssamtal? 

 
Intervjun är uppdelad i fyra huvudområden, se nedan. Dessa ringar in utveck-
lingssamtalet ur både inre och yttre perspektiv. För att få en öppenhet i intervjun 
med föräldrarna inleder vi med att informera oss om mer allmänna frågor gällan-
de utvecklingssamtalet, område A. 

 
Beskrivning av huvudområden  

 
A. Utvecklingssamtalets yttre förutsättningar. (ca.10 min.) 
B. Utvecklingssamtalets kontakter och innehåll-barn, föräldrar och lära-

re.(ca.15 min.) 
C. Utvecklingssamtalet genomförande - hur det faktiskt går till.(ca.15min.) 
D. Utvecklingssamtalet ur perspektiv från förälderns skolgång(ca.10 min) 

 
 A. Utvecklingssamtalets yttre förutsättningar 

- Berätta vilka olika slags träffar du haft med ditt barns lärare.  
- Vilken betydelse har informationen inför utvecklingssamtalet? 
- Vilka mötesplatser har ni haft genom åren och har detta haft någon betydel-

se för samtalet? berätta. 
 

B. Utvecklingssamtalets kontakt och innehåll 
- Vad innebär kontakten mellan ditt barn och läraren, ur din  

synvinkel? 
- Har deras kontakt påverkat din relation till läraren? På vilket sätt?  
- Vad har utvecklingssamtalet för betydelse och innebörd för dig? 
- Kan du beskriva ett el. flera samtal som du har varit med om? 
 
C. Utvecklingssamtalets genomförande 
- Hur förbereder du och ditt barn ett utvecklingssamtal? – berätta! 
- Vad läggs den mesta tiden på i samtalet? 

(Exempel; allmän skolsituation, social situation, bas/kärnämne, övriga äm-
nen, utvecklingsmöjligheter etc.) 

- Vad ser du för koppling mellan den individuella utvecklingsplanen och ut-
vecklingssamtalet 

- Hur upplever du oftast samtalsklimatet er emellan? 
- Berätta om hur du ser på jämbördigheten i samtalet. 
- Vad kännetecknar oftast avslutningen i samtalet? 
- Vilket värde har samtalet för dig och vad har samtalet gett dig? 

 

 133 



D. Utvecklingssamtalet ur perspektiv från förälderns skolgång 
- När du själv var barn, hur var kontakten då med din lärare? 
- På vilket sätt har din egen skolgång och erfarenheter därifrån fått  

betydelse för ditt nuvarande förhållningssätt till skolan? Berätta! 
- Vad tycker du om utvecklingssamtalet är det ett bra sätt att  

förmedla barnets individuella utveckling, socialt och  
kunskapsmässigt? 

- Hur var det att prata om utvecklingssamtalet? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervju nr: _________________ 
 

Man Kvinna Ålder:________ 
 

Antal barn:_________________ 
 

I klass/klasserna: 
 

F       1       2       3       4       5        6       7       8       9       Gym 
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Bilaga 3 
Respondenter 

 
 

Förälders ålder     F-år 2       år 3       år 4-år 7       år 8       år 9-gymn. 
 

34 år                             X           x 
 

37 år                             X           x 
 

37 år                             X           x 
 

37 år              x             X 
 

40 år              x             X 
 

42 år            x x                                             X            x 
 

43 år              x             X 
 

45 år                                                              X              x 
 

45 år                                                              X 
 

46 år                                                              X 
 

47 år                                              x              X 
 
52 år                                                              X 

 
 

Respondenternas ålder och antal barn i olika årskurser. Stora X representerar 
barn i årskurs 3 och barn i årskurs 8. 
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