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SAMMANFATTNING 

 

 
Att försöka stärka elevens roll i utvecklingssamtalet är ett sätt att hjälpa eleven till vuxenhet. 

Att eleven tränas i att nå ett ”större språk” är angeläget inte minst för en svensklärare som 

skall verka som elevhandledare. Språk ger eleven plats på arenan, det vill säga möjlighet att 

bli ett subjekt. Aktionen har detta som sitt huvudsyfte, då jag upplevt att elever under 

utvecklingssamtalen ofta är mottagare/ objekt för information från skolan och kommentarer 

från föräldrar och inte är aktivt deltagande. 

Gymnasieskolan har möjligheten att erbjuda elever något annorlunda i kraft av att skolformen 

är ny för eleven och åtminstone på pappret frivillig. Att elever tränas i självvärdering och 

reflektion är två ingångar till ett sådant utvecklingsarbete. Genom att starta detta i den klass 

jag för närvarande är elevhandledare i tror jag mig om att upptäcka en del, som mitt arbetslag 

kan diskutera och eventuellt vidareutveckla. Genom att välja videofilmning av gruppsamtal 

ville jag inleda ett kollektivt reflektionsarbete . 

 Jag har också försökt ringa in upplevelser av utvecklingssamtal från årskurs 3 elever och 

några kollegor, för att få stoff till mina samtal med eleverna i åk 1. De självskattningar som 

mina elever gjort utgår från deras individuella studieplaner och det skoldokument som slår 

fast vad vi handledare skall ta upp under samtalet.  

 Jag har använt mig av frågeformulär, skattnings/värderingsblanketter och videoinspelningar 

Studien är kvalitativ och jag har utöver ovannämnda arbetsmetoder fört kontinuerliga 

loggboksanteckningar. 

 Eleverna är positiva till samtalen, men förväntar sig i stor utsträckning att deras olika ämnes 

lärare skall ha rapporterat studieresultaten till handledaren. De är färgade av tidigare 

skoltraditioner och osäkra över var betygsribborna ligger, vilket försvårar deras försök att 

sätta mål . Språket är knapphändigt och i huvudsak koncentrerat kring betygssteg. Det är de 

som har de bästa studieresultaten som lyckas värdera sina studieinsatser på ett realistiskt sätt.  

De elever som har svårt med studiemotivation och/eller valet av program har svårast att 

värdera sin studiesituation . 

 Det reflektionsarbete som inletts genom aktionen behöver kopplas till lärarlagsarbetet för att 

ge tydligare effekter på utvecklingssamtalet. Samtalet behöver också sättas i centrum för 

lagets kvalitetsredovisning.  
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1   INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
 
Möten och samtal har alltid varit intressant att fundera över och förmodligen en av orsakerna 

till varför jag valde att bli svensklärare. På den gymnasieskola där jag arbetar sedan tjugo år 

tillbaka finns oändliga möjligheter att studera detta. Skolan har cirka 1800 elever och omkring 

170 lärare verksamma inom olika program 

 Från 1994 gjordes utvecklingssamtalen till ett obligatoriskt inslag i grundskolan Sedan år 

2000 är samtalen också obligatoriska på gymnasiet. Eleverna har stor erfarenhet av kvarts-

/utvecklingssamtal i förskola, låg, mellan och högstadium och på grund av detta också 

förhoppningsvis mycket åsikter om vad de förväntar sig av samtalen och vad de redan tror sig 

veta om sig själva. Jag brukar fråga elever och föräldrar vid det första utvecklingssamtalet i åk 

1 hur många liknande samtal de hittills deltagit i och får då svar. -Att det måste vara någon 

gång på förskolan det började och att det tillsammans varit runt tjugo stycken? Det har ofta 

slagit mig att de underförstådda reglerna för samtalet på något vis redan är förutbestämda och 

som det verkar också rollerna för elever, föräldrar och lärare. 

 Att läraren är ordförande, föräldrarna frågeställare och eleven ett slags svarande objekt. 

I skolans dokument slås fast att samtalet skall innehålla ”frågor om elevens kunskapsmässiga 

utveckling” (skolans dokument 2004-10-14, rev 2006-01-12) Något försök till definition vad 

detta innebär görs inte. Elevhandledaren skall inför genomförandet av samtal ta ställning till 

vad en kunskapsmässig utveckling egentligen innebär, samt bestämma sig för hur mötet med 

föräldrarna skall genomföras. Detta är till någon del genomtänkt, men sker efter lång 

lärargärning intuitivt och utgår både från vad som är praxis inom den skolkultur man verkar 

och vad den enskilde läraren kan ha för personliga utgångspunkter, vilken pedagogisk filosofi 

han/hon omfattar och en mängd andra faktorer. 

 Situationen är på många sätt utsatt för eleven. Hon skall kunna stå till svars för det hon 

gör eller inte gör på skolan och kanske i det sammanhanget inte alltid kan förvänta sig stöd 

från handledaren. Den dialog i hemmet som sker eller inte sker mellan föräldrar och 

ungdomar inverkar naturligtvis också på hela situationen. Hur gymnasieelever alltmer på allt 

fler områden skall kunna ta tag i sig själva och stå för sig själva är förmodligen något som 

många av oss pedagoger på 2000-talet har för ögonen. Om vi erbjuder detta i samverkan med 

eleverna är något mera oklart. 

Eleven som subjekt det vill säga, handhavare av sina dokument och sin egen lärande historia 

hos oss på gymnasiet är inte särskilt synlig, däremot står ju eleven i centrum på ett helt annat 

 1



sätt i programmålen. I programmålen för samhällsvetenskapsprogrammet läser vi ”I 

utbildningen övas förmågan att finna och analysera samband, att formulera problem och 

föreslå lösningar”. Att tolka, förstå och förklara är viktiga aktiviteter i utbildningen. 

(Samhällsvetenskapsprogrammet. Gy2000:16, Skolverket) 

     Fenomenet ”utvecklingssamtalet” ser jag som ett lärande hjälpmedel. Om själen i 

programmet utgörs av vetenskaplighet och kommunikation, då är det detta eleven bör få syn 

på i så många sammanhang som möjligt. Genom att elever skattar och funderar över sina egna 

studieinsatser, kompetenser och sin socialisering på skolan kan de bli ägare av kunskap som 

till någon del gör dem skickade att bidra aktivt i de utvecklingssamtal de har kvar att 

genomföra med föräldrar och elevhandledare. Att de kommer med synpunkter på själva 

upplägget av samtalet med föräldrarna är en annan del i detta. Genom att försöka hitta olika 

vägar att hjälpa eleven reflektera över sin situation kan förhoppningsvis eleven utveckla sitt 

språk samtidigt som den sociala kompetensen förbättras. 

Hur kan eleven bli en aktiv medverkande?  

På ett sätt har ju både elever, föräldrar och lärare stor förförståelse för utvecklingssamtalet. Ur 

kvantitativ synpunkt är naturligtvis läraren den mest erfarne, men man får inte glömma bort 

att de flesta föräldrar har goda kunskaper om diverse samtal i yrkessammanhang och i andra 

situationer och det är inte givet att läraren har den bästa samtalsmetodiken, men det är givet 

att eleven är den som är mest orutinerad och behöver ges plats av vuxna just därför. Men hur 

skall eleven alltmer bli ägare av ”kunskapen om sig själv” och på vilket sätt han/hon kan 

utveckla och förändra. Det är rimligt att tänka att gymnasieeleven erövrar detta mer och mer, 

men självklart måste vi alla som arbetar med ungdomarna hitta verktyg som stimulerar detta 

arbete. 

     Det tycks bara vara de modigaste eleverna som redan i åk 1 frågar: Hur ligger jag till i ditt 

ämne? De flesta gör det inte, utan inväntar läraromdömen efter olika prov och uppgifter. 

Många elever från grundskolan tycks också länge bära på en betygsidentitet de tror också 

gäller för gymnasiekurserna. ”Jag har alltid haft ett VG i svenska ” ”Jag är ett knappt G i 

matte”. ”Jag är kass i engelska” osv. Att elever görs medvetna om sina val på programmet och 

om sina framgångar och möjligheter är en stor pedagogisk uppgift för oss skolarbetare. 

Självskattningar, återkommande reflektioner kring arbeten av olika slag och ett ökat antal 

utvecklande samtal med de olika ämneslärarna kan vara vägar att nå detta.  

1.2 Problemformulering 
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 Då jag på nytt har en etta i svenska på samhällsprogrammet har jag nu möjlighet att med 

elevernas synpunkter försöka utveckla utvecklingssamtalet. Jag är elevhandledare för tio 

elever och är skyldig att genomföra två utvecklingssamtal per läsår med dem fram till 

myndighetsdagen, vilket ger både dem och mig mängder med möjligheter att dokumentera det 

som händer dem i skolvärlden och pröva oss fram till något som eleverna kanske kommer att 

uppleva som utvecklande samtal. Mot denna bakgrund blir min problemställning: 

 

Hur kan eleven blir en aktiv medverkande i utvecklingssamtalet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

. 
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2     AKTION 

 

2.1     Inledning 
Jag känner mig ofta otillfredsställd inför att utvecklingssamtalen tycks bli en mötesplats, då 

jag som elevhandledare skall rapportera vad andra kollegor säger om eleverna. Att mötena 

tenderar att handla mycket om betyg och uppförande och alltför lite om vägar och metoder för 

utveckling. Att eleverna ofta intar en passiv, mottagande roll och är de som minst deltar med 

sitt eget språk om det som händer dem i skolan. 

Varför jag vill göra det jag gör? (ur loggbok september, 2006) 

”Som språklärare ser jag språket som en viktig väg till insikt som sig själv och sitt lärande och 

sin förmåga att relatera till andra Att lära sig självvärdera som elev/ människa och samtidigt 

med milda händer vägledas i det som sker inom olika ämnen. Att eleven gör sig till subjekt i 

sitt liv(tar kommandot över sitt eget liv) genom att tillsammans med sina lärare få ord på sin 

utveckling är också en utgångspunkt för ett väl fungerande arbetslag” 

2.2 Syfte 
Med aktionen vill jag att eleverna skall få större plats i samtalet samtidigt som de lär sig 

artikulera sin egen utveckling i förhållande till de mål de sätter upp 

         Inledningsvis vill jag ta reda på vilka erfarenheter eleverna har av utvecklingssamtal på 

högstadiet och hur de vill ha det nu.? Hur de äldre eleverna ser på sin egen roll i samtalen och 

hur några kollegor uppfattar sina uppdrag och hur de vill beskriva det som händer? För mig är 

det också viktigt att utfallet av aktionen tas upp i mitt eget arbetslag och leder till en 

diskussion 

          -om hur värderingar av elevers insatser kan göras  

          -om hur elever kan ges fler redskap för att kunna värdera sina egna insatser , 

           kunskapsmässigt och socialt. 

 

2.3     Metoder 
I uppsatsen kallas min elevhandledningsgrupp för grupp 1, (namnen är ändrade) min grupp i 

pedagogiskt ledarskap i åk 3 för grupp 2 och den grupp av elever jag inte känner i åk 3 för 

grupp 3.(eleverna är numrerade)  Studien är kvalitativ då jag i första hand har för avsikt att 

ringa in ett fenomen = ”utvecklingssamtalet” med hjälp av några olika metoder.. Genom att 

använda olika inspelnings- och frågetekniker  försöker jag brottas med problemet  att 
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upprätthålla distans och opartiskhet. Jag är medveten om att det finns en risk ” att bedöma 

snarare än att utifrån aktörens horisont ge precisa beskrivningar av det som sker ” (Repstad 

1999,s.27)”Under vissa förhållanden kan man lättare få tag i verkliga förhållningssätt i grupp, 

där respondenterna kan känna sig tryggare än i individuella intervjuer” (Ibid, s.83) är ett 

uttalande jag hade i tankarna inför upplägget med gruppsamtal. Att videoinspelning blev 

aktuellt var bland annat för att jag på detta sätt trodde mig kunna utveckla distans både till det 

som  eleverna förmedlade genom tal och kroppsspråk och till min egen roll. Tekniken i sig 

skulle kanske visa sig riskabel men jag utgick från att ”ju mer avspänd forskaren är i 

förhållande till bandspelaren, desto mindre bryr sig respondenten om den (Ibid,s.71) 

2.3.1     Gruppsamtal-inspelningar 

Den första inspelningen  är ett försök för mig som handledare att ta reda på vilka erfarenheter 

eleverna kommer med från grundskolan . Hur utfördes samtalen där, vilka roller intog de och 

hur skulle de vilja ha det under sitt  första samtal hos oss? 

Jag ser det första gruppsamtalet som en uppvärmning. Eleverna är delvis nya för varandra , 

dvs.kommer från olika klasser i grundskolan .De är också nya för mig och vet inget om mina 

eller skolans avsikter med utvecklingssamtal.  Som samtalsledare/moderator behöver jag 

förbereda mötet med några frågor, men hoppas att svaren från eleverna ger både dem och mig 

möjlighet att utveckla ett samtal. Inspelningen sker i ett grupprum. . 

Den andra  inspelningen har som huvudsyfte att sätta en dagordning för utvecklingssamtalet 

med föräldrarna. En del från den första inspelningen sammanfattas av samtalsledaren och 

olika förslag från eleverna fångas upp på whiteboard. Inspelningen sker i ett klassrum. 

Den tredje inspelningen  har det genomförda utvecklingssamtalet som utgångspunkt.. Hur 

blev det ? Följde vi dagordningen. Hur gör vi nu då? 

2.3.2     Självskattning/Självvärdering 

Självskattning är mitt eget uttryck för den process som jag vill att eleverna skall inleda. Skatta 

= beräkna , värdera (Svenska Akademins Ordlista, s. 786)  Skaalvik använder uttrycket 

”självvärdering” och menar att det handlar om elevens värderingar av egen duktighet och 

egna prestationer. (Skaalvik 1996) I självskattningarna vill jag upptäcka något om hur elever 

uttrycker sig om sina studieinsatser.(se bilagor) 

inför samtal 1: Här vill jag att varje elev i grupp 1 försöker säga något om sin närvaro, sitt 

intresse för ämne, resultat hittills i ämnet och egen målsättning i ämnet. Dessa svar bildar 
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underlag för samtalet , på så sätt att eleverna rapporterar inför sina föräldrar och att jag 

fösöker fånga upp föräldrarnas reaktioner på detta.  

inför samtal 2: Här får eleverna i Grupp 1 ut en blankett med de kurser de läser samt några 

frågor att förhålla sig till. De uppmuntras att uttrycka sig på flera sätt inte enbart i 

betygstermer. Nu är självskattning ändrat till självvärdering. Avsikten är densamma som 

tidigare. Eleverna är föredragande inför föräldrarna. Inför detta samtal har jag genom en 

klasskonferens med några av de lärare som undervisar i klassen försökt få så många 

”värderingar” av elevernas kunskapsmässiga utveckling som möjligt 

 

2.3.3 Frågeformulär 

Grupp 2 och 3 

I frågeformulären tycker jag det är viktigt att få syn på hur de äldre eleverna uttrycker sig 

språkligt om samtalen , det vill säga hur de beskriver samtalsinnehåll, samt hur de väljer att 

beskriva sina roller. Exempelvis i termer av aktiv-passiv , lyssnare-pratarare osv. Detta gör 

jag för att få material till de frågor jag vill ställa  grupp 1  

Lärargrupp Här vill jag veta något om  hur några kollegor beskriver samtalen och sina roller 

samt vilka hinder de upplever i arbetet med samtal. Detta kan ha betydelse för hur jag kan 

jobba med aktionens resultat tillsammans med kollegor. 

2.3.4     Loggbok 

Under arbetets gång använder jag mig av loggboksanteckningar, dels för att hålla ordning på 

det som faktiskt sker, men också som en slags känslodagbok inför det som händer: Jag inser 

att jag frångått den traditionella betydelsen av loggbok, vilket inneburit att anteckningarna blir 

en kombination av beskrivande, inkännande och reflekterande text. 
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3     TEORI  

 
3.1    Läroplanen Lpf 94 

 

I de mål som skolan skall sträva mot ger verben i texten de tydligaste anvisningarna. Tillägna 

sig(goda kunskaper) använda (kunskaper som redskap) formulera, pröva ,tro på (sin egen 

förmåga) utveckla (en insikt om eget lärande) utveckla (arbeta tillsammans ) Strävansmålen 

sätts före uppnåendemålen i dokumentet . I de senare målen ligger tyngdpunkten på aktiviteter 

som färdighetsträning, informationssökning, språk, problematisering och samarbete, kritisk 

granskning och observation. I planen anges det övergripande arbete som varje lärare skall 

ägna sig åt, vilket inkluderar arbetet med normer och värden samtidigt som elever skall läras 

att ta ansvar och att påverka sina villkor. Under 2.5 kommenteras arbetet med bedömning och 

betyg. Här uttrycks riktlinjerna för lärarens arbete på följande sätt. Läraren skall fortlöpande 

ge varje elev information om elevens utvecklingsbehov och framgångar i studierna. 

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan skall samverka med hemmen och informera om 

elevernas skolsituation och kunskapsutveckling samt  redovisa för eleverna på vilka grunder 

betygssättning. (Lpf, s. 16) 

Är läraren skyldig att kunna förklara för varje elev vad han eller hon ska kunna för ett visst 

betyg i gymnasieskolan ?  Under rubriken ”elevers rätt till information” varnar Skolverket för 

att betyg och betygssättning får en alltför dominerande roll. Kunskap som något man kan byta 

till sig genom betyg har inget direkt stöd i läroplanen . Elevens eget ansvar för att planera och 

genomföra sina studier är en viktig princip för den enskilde läraren. Här formuleras texten på 

följande sätt. Läraren skall Utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin 

inlärning och sitt arbete i skolan. (Lpf, s. 19) Dokumenten fokuserar tydligt på elevens 

medagerande, även om läraren är skyldig att hjälpa eleven genom att diskutera resultaten och 

hur betygssättningen sker. 

3.2     Skolans dokument 

I min gymnasieskolas elevhandledardokument ( 2004-10-14, rev 2006-01-12) framgår det att 

elevhandledaren har ansvar för arbetet att skapa självständiga och ansvarstagande ungdomar 

och att också försöka visa på det positiva hos varje elev. Det fastslås att eleven har rätt till ett 

utvecklingssamtal per termin och att föräldrar /vårdnadshavare alltid skall kallas till detta. För 

de myndiga eleverna skall föräldrar/vårdnadshavare inbjudas . Tre dokument skall hanteras 
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vid mötena.. Ett som är officiellt för både föräldrar, elev och skola, ett inofficiellt som handlar 

om elevhandledarens egna anteckningar och ett som skall ta upp elevens målsättning och 

framtidsplaner. 

3.3 Skolkulturen 

I samband med införande av arbetslag på gymnasieskolan  fördes många diskussioner på 

skolan. Arbetslag formades runt de elevgrupper som ingick i lärarnas tjänstefördelningar. I 

någon mån kunde vi själva vara med och forma dessa lag. Jag hade förmånen att från 1997 

själv välja samarbetspartners. Vi (två lärare i historia,samhällskunskap och två i svenska, 

engelska) kunde arbeta ämnesövergripande i två klasser med PBL-(problembaserat lärande) 

inspirerad undervisning. En kulturanalys som genomfördes 1995 hade visat  att ”utifrån 

intervjuer med skolans skolledare, elever, lärare och presidiet, enkäter riktade till 

elever och lärare samt läroplan och kommunal skolplan blir min slutsats att det 

ämnesämnesövergripande lärarlaget bör utgöra den grundläggande enhet utifrån vilken 

organisation och ledningsorganistion ska byggas ” (Scherp1995, s.38)  Oldroyd/Tiller 

konstaterar i en artikel (1987) att “School-based change, action research, self-evaluation, 

management development and the fruits of eduational research flourish with the support of the 

actors within individual schools who commit themselves to self and school improvement”. 

Och vårt lag hade också förtroende från skolledningen att utveckla ett arbetssätt  som syftade 

till att ge elever ”helhetskunskaper” Vi deltog under några år (1997-2004) i olika 

kompetensutvecklande aktiviteter (tillsammansprojektet, Tiller, samarbetsinlärning , 

distanskurs Åbo universitet)med ”helhetstänkande” för ögonen.  

     Många elever uppskattade projektmetoden , men inte alla . En del menade att 

projektkunskap skulle vara ett särskilt ämne som skulle finnas med i betygssättningen. Av 

olika anledningar klingade arbetslagets ambitioner av. Kollegor slutade , nya kom till, elever 

erbjöds många olika kurser. De individuella studieplaneran infördes  Det blev svårt att få 

gemensamma elever över tid och snart var vi  till stor del ensamma i våra klassrum igen. 

Under ”lagåren” som jag gärna vill kalla dem utgjorde en elevundersökning från Lunds 

utbildningsvetenskapliga institution en del av den kvalitetsredovisning som vårt lag bidrog 

med. 

     Vi kunde utläsa en del ur detta material som ledde till förnyade ansträngningar, nya 

samarbetsformer, nya elevvänligare arbetssätt..Vi var måna om att ha en kontinuerlig dialog 

med skolledaren, som ofta inbjöds till olika  projektredovisningar. Elevhandledningen under 

”lagåren” genomförde vi ofta tillsammans. Vi hade fakta,färdigheter, förståelse och 
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förtrogenhet i focus  för dessa elevhandledande samtal, parallellt arbetade vi flitigt med att få 

elever att leverera ”veckodagböcker” Genom dessa försökte vi inspirera elever att reflektera 

över sina arbetsinsatser. Ingen av oss hade då studerat reflektionsteori på något djupare sätt 

vilket säkert innebar att elevernas reflekterande låg kvar på en tämligen deskriptiv nivå och 

liknade eventuellt loggboksskrivande de genomfört under grundskoleåren. 

3.4     Vad lär sig eleven om sig själv i skolan ? 

I de nationella såväl som i de lokala dokumenten ges flera anvisningar om vad elever skall 

försöka uppnå under sin gymnasietid. Det är färdigheter och förmågor det åligger oss lärare 

att hjälpa våra elever att förvärva.Vad eleven egentligen lär sig om sig själv under sin skoltid i 

den frivilliga skolformen är svårfångat , men det hindrar inte att varje skola både bör och skall 

sträva efter att ge verktyg  för detta grannlaga arbete. Att elever erövrar språk om sig själv, det 

vill säga  både när det gäller deras mänskliga och de kunskapsmässiga kompetenserna  är ett 

angeläget uppdrag Att utveckla elevernas medvetenhet om det dom är och gör hos oss hänger 

samman med hur varje elevs yttre och inre källor är beskaffade Skaalvik (1996) 

Jag kan redan som skolelev ha en ganska välutvecklad inre källa , utifrån vilken jag fått de 

bilder av mig själv som berättar en del om det jag behärskar och det jag har svårare för. 

Kanske har jag under min grundskoletid lärt mig mycket om att uttrycka mig om mina 

arbetsprestationer, min förmåga att jobba i grupp, mina mål och önskningar, Skaalvik skiljer 

på en elevs 

-självuppfattning(inkluderar alla sidor hos elevens självupfattning, också  självvärderingar 

och förväntningar i skolsammanhang                                     

-självvärdering (handlar om elevens värderingar av egen duktighet och egna prestationer.) 

-”forventning om mestring”  vad är möjligt att uppnå, förmågan att klara av konkreta 

uppgifter 

-självacceptans (handlar om en persons värdesättande av sig själv, i vilken grad personen 

accepterar sig själv, eller personens generella positiva eller negativa förhållningssätt till sig 

själv (Ibid, s.25-26) När vi pratar om självuppfattning menar vi att det handlar om varje 

uppfattning, värdering, förväntning, tro eller vetande som en person har om sig själv. Det är 

den bilden jag som gymnasielärare skall försöka fånga upp och förhoppningsvis 

vidareutveckla. Skaalvik för också in begrepp som självvärderingstradition och 

förväntningstradition i sammanhanget. I Shavelson, Hubner och Stantons modell för 

självvärdering (1976)  finns i begreppet självacceptans med i en så kallad akademisk 
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självvärdering och social, emotionell och fysisk självvärderig med som icke-akademisk 

självuppfattning. När det handlar om ”forventning om mestring” säger Bandura  i Skaalvik 

(1996) att det handlar om en persons bedömning av hur bra han eller hon är i stånd att 

planlägga och utföra handlingar som behövs för att kunna klara vissa bestämda upgifter.I vårt 

fall på gymnasieskolan handlar det om att dels läsa av vad varje elev kan ha med sig av alla 

dessa fyra kvalitéer och samtidigt föra dem mot nya mål , uttryckta i progammål, kursmål 

m.m 

     ”Vurdering inngår som en innebygd del av skolen som system. Denne vurderingen er til 

dels formell og til dels uformell. Den formelle vurderingen varierer med elevenes alder. Den 

kan ha form av samtaler med elever och foreldre, skriftlige kommentarer og karakterer. Den 

uformelle vurderingen skjer kontinuerlig som en del av den pedagogiske prosessen. Dette kan 

dreie seg om retting av boker med kommentarer, stjerner, smileansikt osv., eller som 

kommentarer, oppmuntringer, korrigeringer, hoderysting eller andre tegn som gis enten i 

klasseundervisning eller ved dindividuell veiledning. ” (Skaalvik 1996, s.65) I kapitlet om  

påverkan av självuppfattning sett utifrån självvärderingstradition och förväntningstradition 

nämns exempelvis vilka fyra principer som påverkar självvärderingen. Rosenberg i Skaalvik 

(1996) 

-andras värderingar 

-social jämförelse 

-självattribuering 

-psykologisk centralitet 

Rosenberg hävdar att värderingen är inbyggd i skolan och att den kan variera beroende på hur 

starkt den fokuserar på eleven och hans produkt. Kunskapen om hur elevers ”produkter” 

behandlas är svår att nå . Viktigt för oss i en frivillig skolform är att visa på hur vi följer upp 

det elever gör. En svensklärarkollega visar i sin undersökning av ämneshandledningssamtal 

att  eleverna har en positiv inställning till denna typ av samtal. ”De allra flesta ser dem som ett 

slags betygssamtal, att få veta hur de ”ligger till” men tycker också att de har en stödjande och 

uppmuntrande funktion. De tycker också att samtalen i viss mån påverkar deras intresse för 

ämnet och kan ge inspiration” (Engström, 2001) 

3.5     Aktionsforskning 

 Tom Tiller konstaterar (1999) att den deltagande aktionsforskningen å ena sidan ”har som 

mål att hjälpa människor att utforska sin egen situation för att kunna förändra den samtidigt 

som målet är att hjälpa människor att förändra sin situation för att kunna utforska den” ( 
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Tiller, 1999, s.52) Han stöder sig därvid lag på Kemmis och Wilkinson (1998) tankar om 

människors frigörelse.Tiller menar att den som deltar i ett aktionsforskningsprojekt har tagit 

ställning och att aktionsforskaren ofta har ett starkt socialt engagemang.Han hävdar vidare att 

”aktionsforskning är inte en metod eller speciell typ av data utan en enhetlig forskningsplan 

av konstruktiv karaktär, där forskaren aktivt deltar i ingrepp som förändrar det fält som 

studeras” (Ibid,s.53) Tiller refererar vid flera tillfällen till bland andra Carr och Kemmis och 

menar att dessa skiljer mellan teknisk, praktisk och frigörande forskning och han slår fast att 

det är den sistnämnda formen som bär prägel av äkta aktionsforskning. Tiller påpekar att ”den 

ensamme läraren i sitt klassrum är inte en god symbol för aktionslärande.Utvecklingen mot 

arbetslag ger en långt bättre kontext” (Ibid, s.63)  

     Då min uppsats bland annat uppehåller sig vid självvärdering som ett redskap för elever att 

nå ett större språk om sin personliga utveckling hos oss är det under detta avsnitt intressant att 

också ta med något om Tillers tankar om skolutvärderingen.Tiller ställer följande fråga ”Är 

aktionslärande och aktionsforskning ett farväl till skolutvärdering? Innefattar begrepp som 

forskande partnerskap det tankegods som tidigare fanns inom utvärderingsbegreppet? Han 

svarar själv.”Flera tecken tyder på att vi kan svara ja på dessa frågor” (s.73)  

Skolutvärderingsfältet är intressant att föra in i min studie av utvecklingssamtalet. Här menar 

Tiller att ”erfarenheterna visar att detta är ett område som kan utvecklas mycket mer och att 

den utvärdering som görs av elever, lärare,föräldrar och skolledare är viktig för utvecklingen 

av skolan och den pedagogiska professionalismen ” (s.74) ”Självutvärderingen är själva 

kärnan i en samlad skolutvärdering” (s.76) 

     Rönnerman (2004) konstaterar att aktionsforskning är ett begrepp knutet till flera 

forskningsområden och nämner exempel arbetsvetenskap som ett av dessa. En aktion i den 

egna praktiken är utgångspunkten för det forskningsarbete som skall bedrivas. Det är 

praktikern själv som väljer problemområde och försöker genom observation, reflektion och 

diskussion att se hur olika ting förhåller sig till varandra. Det praktiska arbetet skall sedan 

ställas i relation till teorier och på så sätt generera ny kunskap. Utöver det ”bottom-up” 

perspektiv som präglar det forskande arbetet handlar aktionsforskning också om att koppla 

ihop praktiker med forskare.”Ingen praktik är den andra lik vilket medför att de resultat som 

uppnås i en praktik inte heller är överförbara till en annan. För den skull är de inte oviktiga”  

(Ibid, s.15) 

     Mattsson (2004) talar om aktionsforskning som något som oftast ”rör sig om sociologi, 

socialt arbete, samhällsarbete,socialpedagogik, pedagogik, arbetslivsforskning och 
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folkhälsovetenskap Han menar vidare att forskningen vill medverka till att människors 

levnadsvillkor förändras genom att de engageras som deltagare i ett förändringsarbete. 

På detta sätt får forskaren både en kritisk och en pedagogisk position, vilket kan vara 

problematiskt att hantera för en aktionsforskare 

 Mattson definierar de olika forskarrollerna på följande sätt (Ibid, s.61) 

-universitetsforskaren som lojal med vetenskaplighet 

-uppdragsforskaren som lojal mot sin uppdragsgivare 

-aktionsforskaren som solidarisk med marginaliserade grupper. 

- amatörforskaren som en forskare på egen hand 

-praxisforskaren som skiljer på vetenskap och praxiskunskap 

-sanningssökaren som eftersträvar herreväldesfri kommunikation 

-fältforskaren som underordnar sig fältets vilkor för att vinna insikt 

-dialogforskaren som stimulerar andra att reflektera kritiskt 

-den deltagarorienterade forskaren som forskar tillsammans med deltagarna 

-FoU forskaren som understödjer den sjävförvalande forskningen 

-praktikerforskaren som utvecklar sin professionella kompetens 

-barfotaforskaren som söker levnadsvisdom 

 

3.6 Känslor i forskning 

 

Empati är ett begrepp som oftast är närvarande för en elevhandledare under ett 

utvecklingssamtal och skulle jag vilja påstå under många möten med elever. 

När Anders Engquist diskuterar detta (2006) är han mån om att klargöra att empati inte 

handlar om värdering utan han definierar empati som ”förmågan att intellektuellt men även 

känslomässigt leva sig in i en annan persons föreställningar och känslor” (Engquist 2006, 

s.53) vilket kan innebära sympati och medkänsla men inte behöver göra det. 

Han menar vidare ”Att helt sätta sig in i hur andra människor tänker, känner och hur de i 

övrigt reagerar på och uppfattar omvärlden är inte möjligt” Han refererar till Ulla Holm 

(1995) som forskat inom detta fält och konstaterar ”att en del människor av naturen har 

tillräckligt god empatisk förmåga för att kunna möta andra människor där de är ” och att det 

hos de flesta går att uppöva denna förmåga.(Ibid, s.54) Om känslor kan ingå som 

kunskapskälla i ett vetenskapligt sammanhang diskuterar bland andra Eli Moksnes Furu 

 (2007 )”Several researchers write about the uncertainty they feel when they are to write about 

emotional expressions they have encountered during field work (Dahlgren & Starrin 2004) 
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When shifting from field work to scientific texts, there are many examples of researchers 

´removing words that express feelings” (Ibid, s.186) 

      Den forskande praktikern befinner sig i ett hav av egna erfarenheter, inlästa teorier från 

olika vetenskapliga fält samt alla möten med elever i och utanför klassrum. Det är 

ofrånkomligt att känslor som väcks i dessa olika sammanhang på ett sätt kan sägas vara 

kunskaper om det som pågår, även om det är ett riskabelt fält att dra slutsatser ifrån. Känslan 

av ett bra samtal , ett bra möte, en god lektion borde kunna användas på ett konstruktivt sätt 

om detta ventileras med kollegor och elever. Känslointryck kan behöva bekräftas med språk. 

Exempelvis genom att bjuda in till en diskussion med frågor som – vad menar du, vad var det 

som du tyckte var bra under det andra mötet ? Hur kommer det säger att du uppfattar den här 

lektionen som dålig osv.  

3.7    Reflektionsverktyg 

Under det senaste decenniet har reflektionsundervisning, aktionsforskning och 

undersökningsorienterad lärarutbildning varit på modet för lärarutbildare hävdar Zeichner hos 

(Brusling, Strömkvist ,1996) Jan Bengtsson  försöker  i samma bok ringa in ordet reflektion 

och pekar på några olika användningsområden 
reflektion som självreflektion 

reflektion som tänkande 

reflektion som självförståelse 

I sin sammanfattning nämner han begreppet självkunskap. Att man funderar och frågar sig 

själv olika saker under tiden som man undervisar eller samtalar med elever är ett fenomen 

som en praktiker ( i vårt sammanhang en person som verkar i en professionell situation) är 

van vid och något som är vanligt hos människan i allmänhet. (Ibid, s.26) Under ”lagåren” 

(1997-2004) försökte vi införa reflektionsbegreppet i form av veckodagböcker (tidigare 

nämnt) men på ett sätt var det inte förrän vi började studera reflektionsteori som ett led i den 

egna kompetensutvecklingen som ett egentligt reflektionsarbete med eleverna påbörjades. Vi 

försökte tillämpa olika reflektions-nivåer i samband med ett projektarbete vi genomförde. Vi 

skrev personligt om det vi hade varit med om och hur vi uppfattade de andra kollegornas 

medverkan. Försiktigt påbörjades ett arbete mot bättre självförståelse och medvetenhet om 

mina egna och kollegornas förmågor.”  Det finns handlingar, igenkännanden och 

bedömningar som vi kan göra spontant. Vi behöver inte tänka på dem före eller under själva 

utförandet. Vi är ofta omedvetna om att vi lärt oss att utföra dessa saker. Vi bara gör dem helt 
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enkelt ” (Brusling, Strömkvist, 1996, s. 30) Det är detta som Schön kallar reflektion – i -

handling, (1982)  I sammanhanget nämns också begreppet intuition. Schön menar att den 

bästa läraren är den ” som har en intuitiv känsla för vad som är svårt för eleven. Denna 

intution ger läraren kunskaper om största möjliga antal metoder, förmågan att hitta på nya 

metoder och framför allt att inte blint lita till en enda metod .Det sistnämnda  är en byggsten i 

det arbete som en elevhandledare har med sina elever. Att hjälpa dem hjälpa sig själva handlar 

om att som lärare uppöva sin intuitionsförmåga , men också att finna nya praktiska lösningar 

till elevens eventuella problem i skolvärlden, som eleven kan vara beredd att pröva. Handal 

beskriver hos (Brusling Strömkvist, 1996) att reflektion i sig kan delas upp i tre faser. 

1. Vad skedde? 

2. Vad kände deltagarna i förhållande till det som skedde? 

3.  Vad innebär detta 

Detta resonemang går att direkt tillämpa i samband med den aktion som skall göras. Frågorna 

kan tjäna som igångsättare av en slags reflekterande process. För Kemmis hos (Brusling, 

Strömkvist) känntecknas reflektion av att den är handlingsinriktad och att vi genom den får en  

inblick i vår mentala värld, samt att den är social på samma sätt som språk och tjänar 

människors intresse. Jag uppfattar att reflekterandet är ett slags samtal med sig själv och att 

detta går att uppöva genom flitigt användande både på ett privat plan och i arbetet med 

eleverna. 

     En praktisk form för reflektion kring yrkeskunnande presenteras av KTH (Kungliga 

Tekniska Högskolan) i samarbete med Försvarshögskolan och föreningen Dialoger. (Tillberg 

mfl,2002) Den så kallade dialogseminariemetoden visar på människor från olika 

arbetskulturer kan mötas i ett reflektionsarbete runt texter och fenomen. Tilläggas bör att 

KTH utvecklat detta samarbete med Dramaten och Musikhögskolan, dvs olika estetiska 

uttrycksformer inkluderas i ett tankearbete om de egna arbetsförhållandena. Dialogen mellan 

skolan och social,  kultur,miljö och omsorgssektorerna i närsamhället kom vi till någon del i 

kontakt med, när vi som mest intensivt arbetade med de ämnesöverskridande projekten i 

arbetslaget. Vi diskuterade ofta hur öppna seminarier i anslutning till elevernas temastudier 

var ett sätt att ha verklig kontakt med föräldrar och olika företrädare från de kommunala 

förvaltningarna och vi lyckades ibland att genom utställningsverksamhet och teaterprojekt 

finna vägar för detta. 

 

3.8     Gruppsamtal som verktyg för aktionsforskning 
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Genom att använda sig av en fokusgrupp kan man som lärare under en begränsad tid diskutera 

ett särskilt ämne. Huvudsyftet för gruppen är att deltagarna skall diskutera fritt med varandra 

(Wibeck 2000, s.9) Hur mycket gruppsamtalet struktureras kan hänga ihop med flera faktorer. 

I en grupp där deltagarna är tämligen obekanta för varandra spelar till exempelvis både 

utseende, klädsel , utbildningsbakgrund m.m  in (ibid, s.33) Ibland kan samhörigheten i 

gruppen utvecklas på ett sådant sätt att man kan prata om  sk ”group-think” (s.29) Att den 

fysiska omgivning där diskussionen genomförs kan vara av betydelse konstaterar Wibeck och 

hänvisar till Stewart & Shamdasani , dvs att gruppers interaktion är mer intensiv i små rum än 

i stora. Det finns sålunda rent fysiska omständigheter som kan verka begränsande på 

diskussionen. Moderatorn = diskussionsledaren kan då få för stor betydelse.Turtagning kan  

studeras i samband med en intervju eller  ett samtal. Turtagning kan ske på tre olika sätt i ett 

gruppsamtal hävdar Wibeck: 

- ta sin egen tur (dvs prata när man själv är adresserad) ta en fri tur (dvs prata när ingen 

speciell person utpekas som tilltalad)stjäla en tur (dvs tala när någon annan egentligen är 

adresserad) Att det ur gruppsamtalen kan följa sådan information som kan vara till nytta vid 

individuella intervjuer eller enkätfrågor (Ibid, s.59)”När ett samtal går mot sitt slut 

förekommer det ofta antingen mycket skratt och skämt eller många allt länge pauser och 

ibland också en kombination av båda fenomenen. Trots det kan det alltså vara lönt att ställa en 

slutfråga för att få veta om det finns någonting mer att säga” (Ibid, s. 65) Det är rimligt att 

anta att en del av eleverna är mer talföra än andra vid inspelningarna. En del har lätt för att ”ta 

fria turer” andra, kanske de flesta i inledningen av en årskurs ”tar sina egna turer” ”Stulna 

turer” förutsätter förtrogenhet hos gruppmedlemmarna, både med varandra och med själva 

inspelningssituationen. Att den som leder gruppsamtalet har en stor inverkan på utfallet det 

kan vi utgå ifrån. Samspelet mellan elever och moderator byggs upp på andra arenor som 

också kommer att  påverka diskussionen. Risken är att rollen som diskussionsledare blir 

överbetonad . I en strukturerad fokusgrupp blir moderatorn snarare en traditionell intervjuare. 

3.9     Samtalskultur 

Per Linnell skriver i essän ”Samhället som samtal”(2005) att samhället är uppbyggt av olika 

samtalskulturer. I artikeln ges referenser till en dialogisk teori om språk och kommunikation. 

Linnell förklarar sina utgångspunkter för forskning om samtalskulturer. 

”Vi vill exempelvis förstå hur språk och interaktion bidrar till att bygga upp samhället med 

dess expert-klient-relationer, skillnader i inflytande och kunskaper, strukturer som har med 

klass, genus och multikulturalitet att göra ”I  litteratur om skolutveckling finns begrepp som 
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skolkultur, kunskapskultur,samtalskultur osv. Det leder för långt att göra en inventering av 

varje ords betydelse genom olika forskarögon. Samtal i olika institutionella sammanhang 

utvecklar ofta rutiner, men dessa är inte helt fasta och orubbliga. När Linnell pratar om 

dialogteori (Anward 2005) nämner han det abstrakta begreppet dialogism och den ryske 

litteraturteoretikern Mikhail Bakhtin. Linnell tänker sig en dialogteoretisk ram som inkluderar 

språk,kognition och kommunikation och syftar då på en mängd olika teoretiska riktningar. 

Det som kan bringas in i min diskussion av resultatet är i första hand resonemanget kring 

situationsdialog och traditionsdialog. Det är givet att både vi lärare och eleverna på många sätt 

är präglade av tidigare händelser , liknande situationer som vi bär med oss in i en nya 

situation. Detta kan både vara en trygghet och ett slags hinder för nytänkande. 

     Linnell hävdar att situationsöverskridande praktiker är ”sega strukturer” och att 

förändringen av dessa sker långsamt och hänger ihop med många  mikrointeraktioner som 

samlats över tid (Anward 2005, s.238) Det är rimligt att tänka att det finns en mängd olika 

småhändelser i skolan som färgar av sig på själva utvecklingssamtalet.  

När det gäller studiet av situationsdialoger används ofta CA = Conversation Analysis som 

ägnar sig åt transkription av olika talakter (Norrby,1996 ) Inom det forskningsfält som arbetar 

med talspråk finns en riktning som lägger tyngdpunkten vid det dynamiska och dialogiska 

(Linnell nämner exempelvis Hopper (1998) och Du Bois (2000) Språkvetaren i mig känner en 

böjelse för detta arbetssätt samtidigt som jag ser svårigheten att över kort tid kvantifiera språk 

och kunna påstå något bestämt om elevers förmåga att ta plats i ett samtal. 

”Som forskare är jag en del av den historia jag berättar, och därför är det nödvändigt att det 

syns och hörs i forskningsrapporten vem jag är ” hävdar Olga Dysthe (1995, s.25) Det 

dialogiska sättet att söka sanning på står i motsats till den officiella monologismen, som 

menar sig äga en färdig sanning. Sanningen är inte född och den finns inte heller i huvudet på 

en enskild person, den skapas mellan människor som kollektivt söker sanningen, i den 

dialogiska samspelsprocess som de går in i (Ibid, s.69) ”Det viktigaste teoretiska och 

praktiska konsekvensen av min forskning är att skrivande och samtalande för att lära ska 

praktiseras inom ramen för det dialogiska eller flerstämmiga klassrummet, om 

inlärningspotentialen ska kunna utnyttjas till fullo ” (Ibid, s.220) Utvecklingssamtalet kan som 

jag ser det användas som ett lärande tillfälle, om vi pedagoger hjälps åt att synliggöra detta för 

eleverna. 

3.10     Det didaktiska mötet 
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Tiller nämner i sin bok med ovanstående titel (1999) de faktorer som är inbegripna i det som 

kallas ”diktatiska relationer”. Här handlar det om ramar och roller men också mål, innehåll, 

arbetssätt och utvärdering .Gunnar Berg (2003) hävdar att ”det pedagogiska samtalet” kan 

bekrivas som ett didaktiskt möte. Utgångspunkten för ett sådant samtal ”kan med fördel 

hämtas från organisationens praktik med syftet att denna ska förstås och begripliggöras på en 

annan nivå än den vardagliga (Ibid, s.223) Han fortsätter ”genom att gradvis lyfta ett samtal 

som initialt kanske handlar om administrativa rutiner, informationsformer, beslutsfattande etc. 

till att också handla om organisationskulturer och vardagsarbetets och verksamhetens 

gemensamma kärnproblem, skapas en grogrund för en utvecklingsprocess ”(s. 224) 

Detta resonemang går att koppla till samhällsprogrammets egen speciella kultur med de 

många olika aktörerna, dvs. elevhandledaren behöver ta ställning till hur mycket information 

elever och föräldrar behöver få om rutiner osv. för att samtalet skall bli mer givande för alla 

parter. 

3.11     Den framtida skolkulturen 

Vi klarar oss inte utan vanemönster. ” Vanemönster är värdefulla-men inte tillräckliga” 

(Rollof, 2004,s. 25) De är dock inte utformade för att hantera sådant som är ovant och 

annorlunda, vilket också kan påverka viljan att arbeta med genuint nya och originella idéer. 

Starka vanemönster kan leda till att drivkraften till förändring blir liten, och behovet av nya 

tankemönster upplevs i sin tur som begränsat när förändringsgraden är låg-en ond cirkel. 

Följden kan bli att man inte ändrar eller förnyar förrän man tvingas till det, på grund av 

allvarliga problem eller större kriser. Resultatet blir att förändringar drivs av problem,, jämfört 

med att lägga kraft och fokus på nya möjligheter och ytterligare utveckla det som fungerar 

bra- vilket kan ge mycket större utdelning än att enbart lösa uppkomna problem.Rollof (2004) 

Frontidéer som något genuint nytt är en av Rollofs kungstankar Han manar oss att skapa fler 

kategorier och tankefack.. ”Det är svårt motstå den ofta omedvetna strävan att sortera in nya 

idéer i existerande fack. Men vi kan utöka antalet kategorier och göra dem mer nyanserade 

och flexibla. Det bästa sättet är att lyssna på olika förslag och engagera sig i egna och andras 

idéer, ju fler desto bättre.” (ibid, s.35) Alltför sällan har vi ett positivt framtidsperspektiv för 

ögonen vid våra pedagogiska träffar oavsett om det är arbetsplats eller arbetslagsträffar.”Ett 

tydligt framtidsfokus bör vara en självklar och integrerad del av vardagen. Ett sätt att nå dit är 

att träffas regelbundet för att enbart diskutera nya möjligheter- poängen är att inte utgå från 

befintliga problem  och att inte upprepa.” (ibid, s.36)  
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”Det framstår som alltmer nödvändigt med människor som kan leva med osäkerhet, som 

förmår att tillsammans med andra fatta beslut och orientera sig i ett samhälle utan 

”självklarheter” hävdar Carlgren-Marton (2003) och refererar till Giddens, Beck & 

Lash.”Man måste själv kunna utveckla ståndpunkter samt kommunicera dem och argumentera 

för dem. Vi tror att innehållet i skolans kunskapsreproducerande delar därför allt mer kommer 

att struktureras i termer av förmågor och kvaliteter i kunnandet, och inte längre vara så låst av 

indelnig i årskurser, klasser,ämnen,lektioner , och så vidare.Vad är det då för förmågor 

eleverna av i morgon behöver utveckla ? Det som brukar lyftas fram är förmågor som att lära, 

hantera information, tänka, lösa problem, förstå samband, samarbeta, vara kreativ etc  Sådana 

förmågor utvecklas bäst genom att uppmärksamma, diskutera, analysera och öva upp hur man 

lär, uttrycker sig, löser problem, inom ramen för olika kunskapsområden tematiskt eller 

ämnesvis. Förmågor som flexibilitet och kreativitet kan ses som aspekter av att kunna 

bemästra situationer man aldrig har mött förr ” ( Carlgren,Marton 2003, s.228) 

Framtidsforskning som berör ungdomskultur, lärandet med flera närliggande fält känns som 

angelägna delar i ett arbetslag som vill utvecklas tillsammans med sina elever och här är det 

väsentligt att både lärare och elever, kanske även föräldrar har tillgång till aktkuell forskning 

som rör skolans verksamhet. Detta kan ske digitalt eller på annat sätt, exempelvis i form av 

öppna ”framtidsseminarier” 
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4     RESULTAT 

 

 
4.1.1 Gruppsamtal  1/grupp 1 

Mötet inleds med att EH(elevhandledaren) berättar att föräldrarna skall kallas till ett 

utvecklingssamtal under hösten och att hon vill att eleverna skall vara delaktiga i planeringen 

av detta. Elevhandledaren undrar vad eleverna tycker att samtalen skall handla om 

Elev A:Ja hur det går, hur man ligger i ämnena, vad man ska  förbättra. 

Elev O:och hur man ska förbättra, vad man skall förbättra så man vet. 

Eleverna redovisar olika upplevelser av tidigare utvecklingssamtal. De nämner hur de ibland 

fått sitta ordförande , hälsa välkommen, fördela ordet och presentera vad olika lärare sagt om 

deras prestationer m.m. Någon har upplevt att skatta sig själv genom ett formulär  

Elev O inflikar. Mötet är till för föräldern. Vi kan ta reda på detta ändå 

EH undrar åter över vad samtalet kan innehålla. 

Elev O:Det är inte man som har informationen.  

Elev H:  Det ligger ju i ämnet att man skall ta upp hur man skall utvecklas och hur man har 

utvecklats  

Reflektion(under inspelningen) Mina upprepade ansträngningar att få eleverna att medverka 

kommenteras lite halvhjärtat med att jo man kan ta reda på detta, men jag får intryck av att 

flera tycker det är pinsamt och någon invänder de vet ju knappast vad vi heter.( loggboken 

oktober,2006) 

EH uppmanar eleverna att så mycket som möjligt skaffa sig information från alla lärare om 

hur de ligger till inför nästa gruppsamtal. 

 

4.1.2     Självskattning 

 

Elevhandledaren utför skattningarna med varje elev individuellt under höstterminen och 

bokför svaren. Dokumentet används av eleven vid utvecklingssamtalet. (bilaga 1) Vid några 

tillfällen förundras föräldrarna över elevernas låga betygsmålsättningar .En elev 
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kommenterar.”Vi vet ju inte var betygsribborna ligger ännu ”Det är anmärkningsvärt hur 

ärligt eleverna svarar när de skall bedöma sin egen närvaro i olika ämnen. 

Eleverna utgår från den individuella studieplanen vid skattningarna under vårterminen. De 

uppmanas av elevhandledaren att inte enbart uttrycka sig i betygstermer. De besvarar också 

några frågor som handlar om trivsel och eventuella hinder för studierna. (bilaga 2) Eleverna 

kommenterar på nytt problemet med att förstå var de olika lärarna lägger betygsnivåerna. 

 

4.1.3 Gruppsamtal 2/grupp 1 

EH  undrar om någon frågat lärarna om hur de ligger till 

Elev H: Ja jag sa bara Hur ligger jag till i ditt ämne? 

Svaret blev tydligen som han förväntat sig 

Elev O: kommenterar. Det känns tidigt 

EH försöker fastställa en dagordning för utvecklingssamtalet utifrån vad eleverna säger. 

Eleverna  kommer fram till att elevhandledaren skall presentera samhällsprogrammet 

kortfattat och nämna något om arbetssätt. Sedan kan eleverna bidra med sina ”skattningar” 

och så kompletterar elevhandledaren med de olika ämneslärarnas synpunkter.Något om 

studieteknik skall nämnas. Kanske kan någon slags fika erbjudas.Mötet bör hållas i 

”soffrummet” En elev känner sig frustrerad. Hon oroar sig över klagomål från lärarna 

”Samtalet är pinsamt”. 

 

4.1.4     Utvecklingssamtalet (hösttermin) 

Brev med kallelse till föräldrarna skickas ut. Samtliga samtal genomförs enligt olika 

personliga överenskommelser. Något enstaka möte varar i 30 minuter, de flesta drar ut på 

tiden. På en direkt fråga om hur de tycker att samtalet blev uttrycker majoriteten sig positiva 

till att deras ungdom deltagit mycket i samtalet. Några föräldrar har synpunkter på att 

vårsamtalet läggs innan elevernas val till åk 2. 

 

4.1.5     Gruppsamtal 3/ grupp 1 
Elev D:”Det var bra att föräldrarna fick se våra mål, men lärarna hade ju inte sagt så mycket  

Elev A:”Ja , det var lärarnas åsikter som fattades” 

Elev L:”Ja man vill veta om något går bra eller dåligt och hur man kan förbättra sig” 
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När EH undrar om lärare pratar om betyg på samma sätt, svarar eleverna samstämmigt.  

”Det är ingen som har pratat om betyg” 

Elev D:” Man vet ju inte riktigt om det man har på proven är det som man kommer att få i 

betyget.” 

Elev O:”Det är nog bäst att gå och prata med var och en , enklare att fråga nu” 

 

4.1.6  Utvecklingssamtalet (vårtermin) 

Eleverna får denna gång med sig en blankett på vilken föräldrarna skall ange möjliga tider för 

en sammankomst. Bokningarna drar ut på tiden. Några elever glömmer att ta med blanketten 

hem, osv. I skrivande stund har således inte alla samtalen kunnat genomföras I något fall blir 

samtalet en negativ överraskning för föräldern Eleven har skattat sig betydligt högre än 

lärarna har bedömt det under en klasskonferens som avhållits innan utvecklingssamtalet. De 

”studiesvaga/motivationssvaga” har fått problem med sina värderingar. Bilderna stämmer 

dåligt med vad lärarna uttryckt i omdömen / värderingar  

 

4.2    Utvecklingssamtal 

Kommentarerna från elever och lärare hade betydelse för upplägget av 

självvärderingsblanketten(bilaga 2) och förberedelserna inför framför allt det andra 

utvecklingssamtalet. 

 

4.2.1  Beskrivningar av utvecklingssamtal/ grupp 2 och 3     

.Eleverna i grupp 2 beskriver i allmänna ordalag det som sker under samtalen.(bilaga 3) De 

uttrycker sig på följande sätt. De handlar om ”den sociala biten” om ”hur det går i alla 

ämnen”, ”hur jag trivs” osv. Flera elever beskriver också sitt missnöje över att samtliga lärare 

inte har avgivit omdömen .I svaren kommenteras den egna rollen med exempelvis följande 

språk.”de är mest jag som har pratat”, ”jag har för det mesta lyssnat snällt på vad läraren läst 

,sagt, ”har varit mer passiv och låtit läraren och föräldern prata” osv. Något utförligare svar 

ges under frågan om rollen. Ett par elever uttrycker sig ifrågasättande till hela situationen: 

Elev 9 ”Det som vanligtvis brukar hända på dessa är att handledaren tar fram en pärm med 

information,betyg,samtalsresultat från tidigare om alla elever. Sedan går läraren igenom vad 

man har fått för omdömen i olika ämnen och eventuellt ett betyg. Mot slutet har föräldern 

möjlighet att ställa eventuella frågor och man har möjlighet att tillsammans med handledaren 
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prata om det är något man är missnöjd med. Så heter det i alla fall, sen om något görs är en 

annan femma.” 

Elev 10 ”Vi har suttit ned, samtalat om mig, min utveckling i arbetet ,ämnen som rör mig i 

skolan och om vad andra lärare tycker om mig och mitt arbete. Situationen är i många fall 

pressad.Frågan är om läraren och eleven egentligen vill ha utvecklingssamtal, för hela 

samtalet känns ofta spänt och lite krystat.Du är bra på det här och dålig på det här….”En 

annan typ av ställningstagande gör exempelvis följande elever. En lite mer avslappnad 

inställning har följande elev. 

Elev 1 ”Mamma och xx småpratar lite. Sen går vi igenom varje ämne: hur det går, vad jag 

tycker, hur läraren är, vad läraren tycker osv.Sen bestämmer vi oss ifall jag måste sätta upp 

några mål till nästa samtal eller ifall jag bara ska fortsätta” 

Elev 3 ”Under samtalen är det mest jag som har pratat. Jag ska liksom bedöma om vad jag är 

nöjd med och inte i skolan. Varför jag tycker som jag gör och vad man kan göra för att få det 

bättre. Sedan får jag också reda på av min handledare hur det går i alla ämnen och vad lärarna 

tycker om mig. Är det någonting som jag gör fel eller som inte är bra så får jag då reda på det 

och vi diskuterar tillsammans hur man kan ändra på det och få det bättre. Eleverna i grupp 3 

påstår exempelvis följande: 

Elev 3:”Inte så mycket, gått igenom betyg, pratat om min trivsel på skolan osv. 

Elev 5:”1.Läraren läser upp det varje lärare anser om en,vilket brukar i mitt läge vara två 

stycken, vilket är gruppomdömen 2. Läraren frågar hur man trivs, hälsa osv. 3. pratar om 

vädret. 

Elev 9. ”Vi har pratat om hur varje lärare tycker om mig i ämnena. Jag har fått fråga om jag 

undrar över något. Fått säga mina åsikter om lärare, ev. problem tagits upp. 

Elev 11.”Vi har talat om ämnena, stress, läxor och om skolmiljön i allmänhet” 

Eleverna i grupp 2 beskriver innehållet i samtalen på ett mer detaljerat sätt.  Jag uppfattar att 

de är förtrogna med att kunna uttrycka sig om skolfenomen på ett sätt som inte grupp 3 visar 

genom sina svar 
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”Minst tre faktorer har haft en avgörande inverkan på detta Det ena är att jag är undervisande 

lärare i grupp 2 i ämnet pedagogiskt ledarskap. Vi diskuterar ofta olika fenomen i skolvärlden 

och vid slutet av kursen är det rimligt att anta att de skaffat sig ett ”större språk” eftersom de 

under lektioner ofta artikulerat sig, samtidigt som jag läser in undertexter för att jag är väl 

bekant med eleverna grupp 3 är helt obekant för mig. I grupp tre finns det dubbelt så många 

elever dvs. rimligen färre tillfällen för diskussion, även om klassen har en elevhandledare som 

lyfter skolfrågor i klassrummet. Jag uppmuntrade särskilt eleverna i grupp två att bidra med 

mycket text, vilket jag även gjorde i den tredje gruppen. Möjligen kan det vara så att de betyg 

som skulle sättas i min egen grupp strax efter att undersökningen genomförts också haft 

betydelse för den större texten. Jag tror att arbetssättet i en klass oavsett ämne har stort värde 

för både språkutvecklingen och den känsla av  trygghet i gruppen man kan nå. Under fråga 

fyra och fem varierar inte mängden språk nämnvärt mellan de båda grupperna”.(loggbok) 

I grupp 2 kan arbetsprocessen liknas vid den erfarenhetstrappa som åskådliggörs hos 

(Egerbladh,Tiller 1998, s.218)  I skissen illustreras hur det spontana samtalet utvecklas mot 

ordning, koppling och teoribildning. Vi har i kursen bland annat studerat pedagoger utifrån 

kunskapssyn,människosyn och samhällssyn och försökt göra kopplingar till den vardag 

eleverna själva lever i .Att den muntliga dialogen är en förutsättning för  ett större språk och 

att klasstorleken hindrar eller underlättar denna process är givet. .Dysthe (1995) poängterar 

värdet av dialogen på följande sätt ” ”Min forskningsresa inleddes med att jag var ganska 

snävt upptagen av skrivande som inlärningsmetod och fortsatte sedan med att jag insåg det 

muntligas betydelse och fick en allt större förståelse för samspelet mellan skrivande och 

samtal ( ibid, s.220) Något jag gärna instämmer i . Tal och skrift befruktar varandra och bidrar 

till att tolka verkligheten på ett sannare sätt. 

 

4.2.2 Beskrivningar av utvecklingssamtal, lärare 

I svaren från kollegorna avslöjas inget problematiskt, möjligen med undantag av tidsfaktorn. 

Samtliga som deltagit i undersökningen säger sig ha haft givande samtal med såväl ettor som 

treor.(bilaga 4) Så här låter det genomgående. 

Lärare 1: ” avslappnade och konstruktiva eftersom jag har haft ettor och samtalen har kretsat 

kring deras val ” 

Lärare 2: ” eleverna har ibland förväntat sig en avrapportering av betygsläget. Ganska många 

har valt att inte ha föräldrarna med sig: Oftast bra samtal  
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Lärare 3: ”positiva, elever och föräldrar uppskattar samtalen tidskrävande, svårt att hitta tider 

som passar och samtalet tenderar att dra ut på tiden ” 

Lärare 4: ”hur mår du ? trivs du fortfarande i klassen , eleven funderar på vad utbildningen 

ska leda till. Vad har eleven för mål, hur ska målet nås. Ibland handlar det också om försenade 

uppgifter, prov som inte blivit gjorda osv…  

Reflektion 

Kollegorna svarar kortfattat och värderar inte i samma utsträckning som eleverna, vilket är 

förväntat. Språkskillnaderna mellan ungt och vuxet språk är tydliga.Lärarsvaren andas också 

en högre grad av positivitet än elevsvaren. Det kan vara så att om jag låtit de äldre kollegorna 

uttrycka sig att svaren uttryckt något annat. I början av min egen lärargärning på 

gymnasieskolan minns jag hur positivt jag såg på de flesta möten med elever i skolans värld 

och sällan ifrågasatte formerna för hur saker och ting genomfördes. Med åren har det kritiska 

ögat utvecklats, men också förmågan att läsa av elever och föräldrar i olika samtalssituationer. 

På ett sätt är läraren i utvecklingssamtalet en slags skolans representant, vilket i sig för de 

flesta innebär en positiv framtoning. Det går inte att förbise att samtalet handlar om ett 

känslomässigt möte.Tänkvärt är följande som en av eleverna i undersökningen skriver. 

”Vi har diskuterat min studieplan. Allt skolarbete jag haft och hur jag haft det i skolan, Har 

haft det rätt jobbigt och då har de här u-samtalen hjälpt mig. Min roll har varit betydande, om 

jag inte pratat om min situation, så hade ingen kunnat hjälpa mig ” 

4.2.3 Om rollen i samtalet, grupp 2 och 3 

 Bland de elva eleverna i grupp 2 beskriver sig åtta som ”passiva” och de övriga tre som 

”aktiva”(bilaga 3). Passiviteten uttrycks på följande sätt: 

Elev 2: ”min roll har mest bestått i att svara på frågor och berätta hur allt fungerar” 

Elev 4:  ”jag har för det mesta lyssnat snällt på vad läraren läst. 

Elev 6:  ” jag har varit mer passiv och låtit läraren och föräldern prata. Det har blivit så att jag 

mest suttit och  lyssnat medan dem pratat” 

Elev 7:” det kan vara jobbigt, så oftast har jag en spänd tyst förväntansfull roll. Jag är som ett 

barn på julafton; jag hoppas på det bästa, men tror på det sämsta ” 

Det visar det sig att 14 elever i grupp 3  uppger sig vara aktiva under samtalet med följande 

språk.”inte bara svarat, pratat igenom ” ”pratat mycket och handledaren har lyssnat” ”jag har 
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läraren i flera ämnen vilket påverkar min roll i samtalet” ”ett samtal mellan mig och 

handledaren, med föräldern som lyssnare” ”ärlig och aktiv så gott man kan om hur man 

känner sig ” 

.De 4 elever som upplever sig passiva säger exempelvis så här: 

”relativt passiv, makten ligger hos läraren” ”lyssnar mest” ”mest svarat på frågor och kommit 

med inlägg” ” jag lyssnar och kommenterar om det stämmer” 

 

4.2.4 Om rollen i samtalet- lärare 
Fyra av lärarna uppfattar sig själva till viss del som tillbakadragna i samtalet. De tre övriga 

markerar sin ledande funktion. 

Lärare 1: ” jag försöker att låta eleven  vara den drivande. Går inte det så försöker jag leda 

samtalet diskret. 

Lärare 2: ”beroende på den person jag har framför mig. Jag försöker hålla så låg profil som 

möjligt och diskret styra eleven mot ev. problemområden” 

Lärare 3:  ”jag försöker få eleven att känna sig trygg och själv och berätta om sin 

studiesituation (båda framgångar och motgångar, trivsel, etc) 

Lärare 4: ”försöker vara den som lyssnar och bara försiktigt för samtalet framåt” 

De övriga kommenterar sin medverkan på följande sätt:Hjälpa eleven finna delsteg till sina 

mål. Peppa.se. Frågar . Det är jag som ”leder” genom att ställa frågor 

 

4.2.5 Önskemål /lärare och elever i grupp 2och 3. 

fler bedömningar och bättre vägledning från lärarna 

anvisningar på hur man skall bli bättre 

medverkan av alla lärare, åtminstone skriftligt 

frivillighet med föräldrar år 3 

information från lärare innan samtalet 

I grupp 3 önskar många  

-att lärarna skriver fler omdömen 

- att lärarna borde ge en personlig utvärdering 
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- att u-samtalen borde vara oftare, det händer saker i skolan hela tiden 

klarare besked om betyg av lärarna och klarare vad jag ska göra bättre 

Lärarna önskar exempelvis 

-att eleven själv sätter mål och berättar om sin måluppfyllelse. Nu blir målen ”ett måste” 

alla i samtalet borde vara lika delaktiga och att fokus ligger mer på elevens målsättningar 

för elever i 1:an och 2:an skulle jag vilja titta mer på studieteknik, förmåga att planera sin tid 

m.m 

-att andra lärare hade mer samtal med eleverna om hur elevens mål ska nås och vad eleven har 

för mål med kursen. 

- att fokus hade legat mer på elevens kunskapsutveckling 

 

4.2.6 Hinder för utveckling-lärare 

 

Lärare 1: ”  Frågan är om vi ska ha utvecklingssamtal för alla elever, varje termin. Det blir 

slentrian och fokus kommer att hamn på vad vi som lärare kan ta på, nämligen de omdömen 

vi hämtat in från undervisande lärare . Därför blir utv.samtalen mest resursslöseri eftersom 

betygsläget kan eleverna få från sina ämneslärare. Det skulle behövas en klar definition av  

vad utvecklingssamtalet är för något.” 

Lärare 2 ”Elevernas förväntningar, min bristande insikt i vad eleven arbetar med och presterar 

i andra ämnen än mina (kommunikation kollegor emellan ) och dåliga rutiner 

Lärare 4: ” Tiden. Viljan ? (både hos lärare och elever ?) 

Lärare 5: ” Att man inte träffar eleverna i undervisningen i spontana möten ” 

Skulle behöva mer utbildning inom studieteknik, lärstilar    Kanske önskvärt med diskussioner 

om vad utvecklingssamtalen egentligen är till för, vad de ska leda till. Behöver de vara 

obligatoriska ?”  

Lärare 6. ” Att föräldrarna är med- Tiden. Det tar tid att öppna sig. Vad ska jag göra med det 

som kommer fram?” 

Lärare  7 ” vet egentligen inte. Kanske kunskap i att led sådana samtal. Dessutom känns det 

som att elever och föräldrar vill ha genomgång av studieresultat. 

 

 

Allmänt kan sägas att färden har kantats av kaos, kreativitet och koncentration. Att lära av sin 

aktion har krävt en ny känslighet som till stor del handlar om att skala av tidigare tänkesätt.  
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4.2.7 Den forskande praktikerns resa. 

 

 

Ryggsäcken har bestått av ett stort antal år på arbetsplatsen plus en akademisk skolning som 

inte uppmuntrat till reflektion om och i handlingar.  

” Att skriva loggbok digitalt är en intressant process. Jag märker hur jag byter både språkstil 

och associationer många gånger under skrivandet. Det blir många ord. 

För mig tar språket över ibland, precis som en målning kan göra och jag låter mig förföras av 

mig själv, vilket raserar tydligheten och gör att texten ser underlig ut ”(ur loggboken) 

” Försöker komma över min blyghet inför loggboksskrivandet och acceptera att anteckningar 

ibland inte är så fullständiga och att de  ibland blir lite väl tillrättalagda (akademikersjuka) och 

ibland hoppar hit och dit. Det är förresten inte förrän alldeles nyss jag begripit hur viktiga de 

är för den praxisnära forskningen. Svårigheten är att vara sann i stunden. Inte skriva för en 

handledare eller försöka att tänka något som man egentligen inte tänker”(ibid).  

”Efter handledarsamtalet gör jag en kovändning och inriktar mig på en aktion med elever, de 

som jag är elevhandledare för i Sp 1a. Focus är utvecklingssamtalet och hur eleven kan bli ett 

starkare subjekt i den situationen ”(ibid) 

” Gjorde gruppinspelningen med elever igår och nu känns det som jag egentligen börjat på 

riktigt. Hade förberett med frågor, men det kändes svårt att komma fram till något konkret hur 

vi kunde lägga upp samtalet med föräldrarna”(ibid) 

Först i oktober tar ett antal praktiska handlingar med eleverna fart. Utvecklingssamtal 

genomförs med föräldrar, elever skattar sig själva, föräldrar tillfrågas om samtalens karaktär, 

gruppsamtal med elever filmas osv. 

De funderingar som återspeglas i loggboksanteckningarna kan grupperas runt: 

-aktionens fokus, vad är det mest intressanta att koncentrera sig kring och varför vill jag 

detta?  

-metoderna, hur skall jag spela in och hur skall materialet tas om hand?                  

-litteraturen som rör vid temat diskuteras , det ser inte ut som det är aktionsforskningslitteratur 

som jag inledningsvis är upptagen av/ Per Linnell dyker upp flera gånger temat samtal för 

utveckling återkommer, även kunskapsbegreppet . 

-rollspelet under utvecklingssamtalen min roll, vad ser och hör jag , samspelet mellan eleven 

och föräldern  

-organisation av materialet : de videoinspelade gruppsamtalen, självskattningarna 
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nya ansatser- ny självskattning /självvärdering genom frågeformulär, arbetet inför nästa 

utvecklingssamtal (april) 
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5.  DISKUSSION 
 
Min studie har i huvudsak resulterat i följande: 

-att utvecklingssamtal behövs på gymnasieskolan 

-att tidigare traditionsdialoger i skolan (det vill säga grundskolans metoder för 

kvarts/utvecklingssamtal inverkar på vad elever vill höra under samtalen .Eleverna vill veta 

hur de ligger till betygsmässigt, men är osäkra över betygskriterierna i de olika 

gymnasiekurserna. 

-att elever har få ord om sig själva och sina studieinsatser, men att det tycks som det är elever 

med de bättre studieresultaten som har lättare att göra realistiska värderingar av sina 

studieinsatser. 

-att den forskande praktikern har insett värdet av loggboksskrivandet, både som ett verktyg 

för fortsatt reflektion över praktiken och en väg att få syn på både de klara och mindre klara 

tankarna. 

     Det arbete som lärare på grundskolan lagt ner i form av digitala portfolior och loggböcker 

har vi begränsad vetskap om på gymnasiet och frågan är om vi behöver känna till detta så väl, 

om eleven skall få chansen till en nystart hos oss. Om det är en nystart det handlar om är det 

av värde att vår skolkultur tidigt blir synlig för eleven. Det får inte dröja för länge innan 

eleven förstår hur utvecklingssamtalen används och på vilka sätt eleven själv kan påverka sin 

situation i skolan. 

     Arbetet med självvärderingar var ett sätt att försöka medvetandegöra ”hur ligger jag till” 

samtidigt som att eleverna skulle ledas in att tänka på sina mål i de olika ämnena. De två 

självvärderingar som eleverna i grupp 1 utförde visar inte nämnvärt på någon förändring av 

språket. De ”lydigaste” eleverna försöker skriva något mer än betygsnivåer, när jag anmodar 

dem till det. För att arbetet med att värdera sig själv skall leda till något bättre behöver 

momentet återkomma i många sammanhang. Som Anders Engquist (2006) konstaterar finns 

det en mängd teorier och metoder som kan prövas praktiskt för att medvetandegöra elever om 

hur en självvärdering kan ske. Skaalvik (1996) påstår att varje elev har tillgång till både inre 

och yttre källor när det gäller värderandet av sig själv och att andras värderingar av elevens 

insatser är något som ofta är inbyggt i skolkulturen och hänger samman med hur elevernas 

produkter/deras färdiga resultat bemöts . Samtidigt fungerar uvecklingssamtalet som ett 

pedagogiskt verktyg , som i lagom mängd skall vara uppfostrande, upplysande och 

upptäckande och läraren har egentligen ingen skyldighet att förklara för varje elev vad han 
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eller hon ska kunna för ett visst betyg i gymnasieskolan enligt Lpf 94. Det finns en slags  

informationsplikt inbyggd i läroplanstexten å ena sidan , men samtidigt är skrivningen tydlig 

när det gäller elevers personliga ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan å den andra. 

Häri ligger väl själva huvudproblemet för utvecklingssamtalet tror jag. Eleverna är osäkra 

över hur vi sätter betyg. De kan ha fått en stark självbild genom höga betyg på högstadiet och 

så märker de efter en termins arbete att på den nya skolan var det nya färdigheter som 

krävdes. Det var nya kvaliteter som skulle visas i arbeten och på prov. ”Jag är ett VG i 

svenska” höll inte. För att vi lärare skall kunna klara ut att vara tydligare med 

kunskapsbegreppet och betygskriterier behöver vi prata med varandra om hur vi tänker. En 

pojke i åk 1 uppmanade mitt arbetslag ”Kan ni inte berätta hur ni sätter betyg? Vad ni tar på 

.När Skaalvik använder begreppet självuppfattning inkluderar hon  både elevens 

självvärderingar och förväntningar i skolsammanhang. Det är naturligtvis till viss del lite 

bekvämt att som elev låta lärarna värdera ens insatser , att låta andra bestämma mitt värde, 

men samtidigt strider detta mot den människosyn som tydligt uttrycks i läroplanen när det 

gäller en elevs egen förmåga till ansvar. I min skolas elevhandledardokument (2004) 

poängteras elevhandledarens ansvarsdel, det vill säga att han/hon skall  bidra till elevers 

självständighet.   Om ovanstående resonemang är en slags ideologisk utgångspunkt för 

kommunikationen i utvecklingssamtalet behöver vi titta på metoder att nå dit. 

Utvecklingssamtalet är en ”seg struktur” enligt Linnell (Anward, 2005) 

     Min tanke är att vi behöver ha fler färdighetsdiskussioner och samlande aktiviteter oss 

lärare emellan och erbjuda eleverna växlande redovisningssätt, för att tillsammans få syn på 

mer hos eleven. En önskan som för övrigt uttrycks av en del i elever i åk 3. 

      Schön(1982) pratar om att lita till lärares intuition, som ger läraren kunskaper om metoder 

som gör det möjligt  för elever att lyckas. Utvecklingssamtalet inom den frivilliga skolformen 

kan ge elevhandledaren chans att lyfta den ”kunskapsmässiga utvecklingen” på nya sätt, men 

hon brottas här med hur alla samtalen genomförts under elevens skolgång och de örväntningar 

som både elever och föräldrar har, när de kommer till det första mötet på den nya skolan. Vid 

en rundfrågning efter det första samtalet var det tydligt att föräldrarna uppskattade att 

ungdomarna var talföra och försökte berätta något om skattningar och mål i de olika ämnena.  

När Dysthe (1995) för in sanningsbegreppet i sammanhanget det flerstämmiga klassrummet 

betonar hon värdet av den kunskap som uppstår i dialogen. Eftersom de två samtalen med 

föräldrar detta läsår också innebär en kontakt med elevers historier utanför klassrum och 

skolinstitution är det värdefullt för en elevhandledare att få små pusselbitar som kan bidra till 

att ungdomarna blir sedda på flera vis, inte enbart genom sina resultat hos oss.  Jag tycker det 
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är viktigt att fördjupa samarbetet lärare-förälder. Det handlar inte längre om 

föräldramedverkan på exempelvis skolutflykter, utan kan röra sig om delaktighet i seminarier 

, öppna föreläsningar, utställningar med mera som ungdomarna arrangerar och medverkar  i 

under sin utbildning hos oss 

     Genom att videofilma några gruppsamtal startades ett reflektionsarbete som blev en 

inledning för eleverna att börja prata om sådant de är med om i skolvärlden.Filmandet av ett 

samtal är i sig självt något nytt för eleverna och inget vi kollegor är förtrogna med. Att kunna 

använda sig av metoden i flera sammanhang kan till och med vara en bättre reflektionsmetod 

än att enbart intervjua eller göra enkäter, just därför att den innebär något nytt. Risken är 

förstås att det som Wibeck ( 2000) kallar ”group-think”  utvecklas och att man som 

aktionsforskare inte kommer åt några nyanser såvida man inte använder ett flertal 

analysmetoder , som innebär några olika transkriptionsmetoder Norrby (1996) och redskap för 

att tolka den icke-verbala kommunikationen. 

     Genom att ställa frågor om utvecklingssamtalet till kollegorna påbörjades också en form av 

reflektionsarbete. Eleverna är positiva till samtalen (framgår särskilt av treornas svar) och det 

är lärarna också, samtidigt som de pekar på flera svårigheter inför hur de skall genomföras. 

Engström ( 2001)  bekräftar också när det gäller elevhandledande samtal att både lärare och 

elever tyckte att samtalen var viktiga och ansåg att de oftast uppnådde det mål som de ansåg 

uppställts för samtalet. 

     Konsten att reflektera över det man gör behöver övas över tid . Det blev tydligt för det 

arbetslag jag medverkade i 1997- 2004 ( de tidigare nämnda ”lagåren” ) Det var först när vi 

fick redskap för samarbetsinlärning och reflektion som ett egentligt utvecklingsarbete tog fart. 

Brusling-Strömqvist (1996)  använder några enkla frågor som synliggör både handling och 

tanke. Vad var det som egentligen skedde med exempelvis självvärderingarna i min aktion? 

Jo jag upptäckte något intressant efter den andra sjävvärderingen som mina elever utförde. 

Halva elevgruppen hade övervärderat sina egna insatser och till stor del formulerat 

glädjekalkyler när det gällde betygsmål. I denna halva finns två elever som har ständiga 

problem med sin motivation inför läxläsning, redovisning av uppgifter med mera, en elev som 

väntar på att börja på ett praktiskt program, en invandrarelev som har svårigheter att hänga 

med i kurserna på grund av språkliga brister, samt en elev som har särskilda behov i 

studiesituationen. 

     Att vi i arbetslaget behöver fundera mer kring vad utvecklingssamtal är. På vilka sätt vi 

kan medverka till att eleverna förstår  vad som krävs av dem i olika kurser ? Hur gör vi 

betygskriterierna tydligare för dem . Den ensamme läraren  i ett klassrum ger inte kraft åt en 
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aktion som strävar efter att förändra ett fenomen som utvecklingssamtal till något bättre 

hävdar Tiller (1999) Reflektioner och observationer som knyts samman i diskussion med 

kollegor anvisar  Rönnerman (2004). Det är inte svårt att hålla med dem båda men jag ser hur 

de flesta av mina kollegor är upptagna med många åtaganden och tycks ofta sakna tid och ork 

för distansering och problematisering av vardagsarbetet. 

     Som forskande praktiker har jag till stor del bedrivit ett ensamt arbete. Jag har saknat en 

”kritisk vän” vid min sida i det dagliga arbetet och i arbetet med min uppsats. Under vissa 

perioder har jag på grund av detta hamnat i ett kaotiskt filosoferande om stort och smått. 

Kollegorna i mitt arbetslag har varit upptagna av olika praktiska uppdrag i sina respektive 

ämnen. Jag har saknat en levande muntlig dialog och kan se hur väsentligt det varit om hela 

laget var inblandat i aktionsforskandet om utvecklingssamtalen, för vem är jag som med en 

uppsats kan förändra något på min skola? 

       Trots detta självkritiska uttalande vill jag påstå att exempelvis en elevhandledande 

situation tillsammans med en kollega i åk 1 blev mer positiv än jag hoppats. Vi satt 

tillsammans och försökte ge eleverna feedback på en ämnesövergripande skriftlig rapport de 

lämnat in. Just en sådan kommunikationssituation ser jag som ett positivt resultat av de egna 

aktionslärandet. 

     Rollof ( 2004 ) påpekar vikten av ett framtidsfokus som en självklar del av vardagen. Han 

hävdar värdet av att diskutera möjligheter och att inte fastna i befintliga problem. Detta 

resonemang ser jag som ett avstamp för samtalsgrupper eller studiecirklar som i skolans värld 

så småningom växer upp därför att vi helt enkelt har behov för dem. Min erfarenhet är att vi 

sällan diskuterar lärandet med utgångspunkt på i morgon , men det är väl ändå så att elever i 

dagens lärarubildningar till viss del behöver ägna sig åt att fundera över morgondagens 

lärande Carlgren, Marton (2003) Vi på fältet fastnar ofta i gårdagens lärande och använder de 

metoder vi redan behärskar och till stor del ställer både elever och lärare upp på detta, dels för 

att det är bekvämt och så gör man mer av något man redan behärskar. 

     För att den praxisnära forskningen skall leda till något lite djupare behöver hela laget vara 

involverat och inspireras av forskarmedverkan och seminarieverksamhet, något som i sin tur 

kräver en skolkultur som är öppen för nya lösningar när det gäller hanteringen av tid och rum 

i schemat, samt i synen på tjänstefördelningarna. 

Det har under utvecklingssamtalen blivit tydligt för mig att den emotionella kontakt jag som 

handledare kan knyta till föräldrarna är viktig. De känslor som föräldrarna ger uttryck för 

under samtalen ger mig också viktig information som handledare. Detta bekräftar något av det 
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som Moksnes (2007) menar med känslor som kunskap. Det finns något i det vuxna samtalet 

som jag tror eleven behöver lyssna till, inte minst för att erövra ny vokabulär. Jag behöver 

också som pedagog hjälp med att tolka elevens beteende och/eller arbetsprestationer genom 

att lyssna till dialogen elev-förälder. En empatisk utgångspunkt för ett väl fungerande 

utvecklingssamtal finns hos Carlgren, Marton (2003) 

”Om läraren ger akt på elevernas sätt att tänka och resonera kan det bli en källa till en rikare 

förståelse inte bara av elevernas tänkande utan även av själva fenomenet de tänker om. 

Genom att komma underfund med hur elevernas kunskaper är beskaffade och hur de har 

bildats kan läraren hjälpa dem att bilda ny kunskap. För att kunna förstå hur andra förstår 

måste vi definitionsmässigt se saker på de andras villkor ( Ibid, s.229) 

Det handlar om att känna in sig, ett mödosamt arbete men i längden lönsamt. 

 

 Frågeformulären är begränsande och eftersom det faktiskt är elevernas muntliga språk i 

samtalen som skall tränas kunde jag använt inspelade individuella intervjuer i större 

utsträckning. Jag tycker inte att gruppsamtalen gav så mycket som jag hoppats. Gruppen var 

inte den trygghetsfaktor och språkigångsättare som jag trodde inledningsvis. Att passa in och 

inte sticka ut under särskilt det första året innan man känner varandra tillräckligt har varit en 

begränsande faktor vid inspelningarna. 

     Självvärderingsblanketterna kunde ha varit mer preciserade. Fler nyanser än aktiv-passiv, 

lyssnar-pratar borde ha stimulerats. Under resans gång har jag upptäckt att självvärdering är 

ett mer kvalitesgivande ord än självskattning, som i sig antyder kvantitet. 

Den forskande praktikerns resa har varit kantad av förvirring och klarhet. Att vara den som 

står utanför och tittar in i sin egen skolkultur och samtidigt försöka fortsätta sitt dagliga 

pedagogiska arbete i olika klasser har varit frustrerande och berikande på samma gång. 

Skolan är stor och mångårig erfarenhet på samma skola ger både erfarenheter, men också 

begränsningar i det man väljer att se. 

     En viss hemlöshet har jag känt, men i takt med att mitt arbetslag utvecklats positivt under 

det innevarande läsåret har denna oro blivit lättare att hantera. Självkritiken när det gäller det 

egna arbetet i klassrummet har ökat, men förmodligen också lyhördheten för det som elever 

verkligen säger, inte det jag tror att de säger. Möjligen har lyssnandet på kollegors åsikter i 

olika elevvärderingssammanhang förbättrats. Med Mattsons (2004) indelning i 

forskaridentiteter vill jag beskriva min roll som aktions och barfotaforskarens. En bieffekt av 

det idoga arbetet vid datorn har bidragit till att jag blivit bättre på att precisera och förenkla 

skriftspråket. Blandningen av akademiskt språk och ett mer känsloladdat skrivande, som 
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ibland blir tydligt i loggboken har till viss del försvunnit. När det gäller loggboks- och 

reflektionsskrivande generellt finns mycket kvar att utveckla. För mig är också samtalet i sig 

själv ett sätt att få loss ”tänk” , det vill säga få nya ord på det som händer. Tydligheten i 

skrivningen underlättas också av ett sådant förarbete. Instämmer i Dysthes(1995) tankar om 

att samma kan gälla för elever i klassrummet. 

Min studie har varit begränsad i tiden och det är mycket som är väsentligt att ta tag i när man 

får en ny klass. Jag hade önskat jag haft tid att lyssna  mer på elevernas berättelser om tidigare 

skolerfarenheter, om det som varit bra och det som misslyckats. Det handlar om att bygga upp 

relationer samtidigt som ämnen och olika krav skall bli synliga. Det är viktigt att försöka med 

föräldrarnas hjälp förstå lite mer av eleven, än det jag själv uppfattar under lektioner, på raster 

och i andra sammanhang . Samtidigt som elever behöver känna att de har medinflytande över 

en del i skolan behöver de tränas i att både samtala och reflektera över det de själva och vi 

vuxna säger, annars blir den demokratiska värdegrunden urvattnad. Att få språk för sin egen 

utveckling och de mål för framtiden man sätter kräver handledning. Inte bara under själva 

utvecklingssamtalet, utan löpande i de olika ämnena i samband med det arbete som eleven 

utför, samt en träning i reflekterandets konst ensam och i dialog med andra. 

 

När jag åker hem med min dotter från en vanlig dag i skolan kör vi längs med havet och 

passerar ett antal vindsnurror slår det mig att snurran med de tre bladen är en fin bild för den 

energi som ett utvecklingssamtal i bästa fall kan alstra. Det måste till en balans mellan de tre 

bladen (bildligt talat mellan handledare, elev och förälder) Alla inblandade är viktiga för att i 

överförd betydelse en hållbar utveckling för eleven skall kunna uppstå. 

Men vinden då? Den kommer från det lärande lag som vill titta lite djupare in i något eller 

några fenomen i skolans värld, som handlar om elevers ”kunskapsmässiga utveckling” 

Utvecklingssamtalet är ett sådant sammanhang. 
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6     VISION 
 

I slutet av ett läsår diskuterar vi naturligtvis på flera vis året som gick. Elevers resultat och 

beteenden, vad vi gjorde, eller glömde av att göra. En typ av informell  summering, således. 

Detta sker oftast vid terminsstart och terminsslut och har då mer en social karaktär än en 

problemlösande.  

     De utvärderingar av vår verksamhet som vi åläggs göra vid varje läsårs slut blir ofta 

skönmålningar och ordkulisser och följs dåligt upp under kommande år, varken av 

skolledning eller oss själva. Aktionsforskandet kan som Tiller uttrycker det vara ”en väg ur 

den traditionella skolutvärderingen” (Tiller, 1999, s. 73) Det kan kanske räcka att välja ut ett 

fenomen som utvecklingssamtalet, elevers motivation, självvärdering eller liknande som tema 

för ett arbetslags övergripande arbete och reflektera över detta  I diskussionerna behöver 

skolledare också vara med.      

Det har inte känts helt naturligt som gammal skolräv att enbart använda aktionsforskande 

metoder i denna uppsats. Både arbetsvetenskapliga och traditionellt utbildningsvetenskapliga 

metoder är intressanta . För att en en eventuell ”praxisakademi” skall bli en realitet så är det 

just alla de olika referensfälten som behöver ges plats, en slags tvärvetenskaplig akademisk 

plattform för ett mer djupgående studium av verkligheter i skolan. 

Som aktionsforskare och / eller barfotaforskare med Mattsons (2004) ord vore det intressant 

att fortsätta syna de olika samtalskulturer som finns i en skola. Här är fältet stort och aktörerna 

många. 

     En tanke är också att försöka starta en samtalsgrupp med ”det goda utvecklingssamtalet” 

som grund. Några av de kollegor som varit inblandade i undersökningen skulle kunna ingå i 

denna grupp och kanske även andra intresserade. 

 

 

 
7.     SLUTORD 

Jag vill gärna avsluta denna uppsats med tre röster att ta med sig i det fortsatta arbetet 

”Det ligger i ämnet att man skall ta upp hur man skall utvecklas och hur man har 

utvecklats”(elevröst åk 1) 
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”Jag skulle önska att andra lärare hade mer samtal med eleverna om hur elevens mål ska nås. 

Vad har eleven för mål med kursen och då menar jag kunskapsmål och inte betygsmål ” 

(lärarröst) 

” Har haft det rätt jobbigt och då har de här utvecklingssamtalen hjälpt mig. Min roll har varit 

betydande, om jag inte pratat om min situation, så hade ingen kunnat hjälpa mig 

(elevröst åk 3 )      

ett alldeles särskilt tack 

till dig Bengt för alla våra spännande samtal under lagåren 1997-2004(författaren) 
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BILAGOR 
 
 
Självskattningsblankett 1 (bilaga 1) 
 
Självvärdering 2(bilaga 2) 
 
Frågeformulär elever(bilaga 3) 
 
Frågeformulär lärare(bilaga 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SKATTNING: 
 
 
 
Närvaron: bra- inte så bra-dålig 
 
Ämnet: intressant-så där – inte så intressant  vet inte 
  
Resultat: bra-mindre bra- inte bra   vet inte 
 
Målsättning: 



 Självvärdering/ ämnen 
 inför utvecklingssamtal /vecka 17 
 
 
Eng A….. 
 
Esv……. 
 
Idrott och Hälsa…….. 
 
Ma A………… 
 
Nk A/B…………. 
 
Sh A……. 
 
Sv A……. 
 
Hi A…… 
 
 
Moderna språk….. 
 
 
Självvärdering /skolsituation 
 

1. Vad är roligt att göra i skolan ? 
          Vad lyckas jag med ? 
 
 
 
 
 
 

2.  Vad tycker jag går dåligt för mig? 
 
 
 
 

      Vad behöver jag förbättra ? 
 
 
 



3. Vad ser jag för nytta med studierna på samhällsprogrammet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Vad gör det svårt för mig att nå mina mål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frågeformulär- Elever/ åk 3 Samhällsprogrammet 
 
 
 

1. Hur många u-samtal har du haft på gymnasiet ? 
 
 
 
 
 

2. Kan du beskriva vad som hänt under samtalen ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Hur har din roll sett ut ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Skulle du vilja att något varit annorlunda? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Om du skulle ha ett sista u-samtal på skolan denna termin 
 
Vilka skulle vara med ? 
Vad skulle det innehålla? 
Vilken roll skulle du ta ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för hjälpen   Lena Jeppsson 



       Frågor om utvecklingssamtalet /Kollegor 
 
 
 
 
 
 

1. Hur vill du beskriva de utvecklingssamtal du har genomfört detta läsår? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vilken roll har du under utvecklingssamtalet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Hur skulle du vilja att samtalen fungerade? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    4. Vilka hinder ser du för detta ? 
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