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Abstract 
Den här uppsatsen undersöker vilka konsekvenser införandet av kasamDIALOGEN ungdom 
som ett verktyg i utvecklingssamtalet kan få för elever, ment

nom gymnasieskolan i Halmstads kommun. Projektet är ett led i att finna ett 
fungerande utvecklingssamtal för den framtida gymnasieskolan, ett samtal som utgår från 
elevens egen uppfattning av sin situation. Syftet med uppsatsen är inte att utvärdera verktyget 
i sig, utan istället de relationella konsekvenser metoden kan få för berörda parter. På uppdrag 
av Utbildningsförvaltningen i Halmstad kommun har vi intervjuat 

essa respondenter och deras upplevelser av metoden, ligger till grund för både 
uppsatsen och en senare rapport till Utbildningsförvaltningen i Halmstad Utifrån 
vår socialpsykologiska utgångspunkt har vi sedan bearbetat och analyserat materialet ur fem 
teoretiska perspektiv. Materialet tyder på att införandet av den nya metoden generellt upplevts 
positivt såväl av mentorer som av elever. Genom tillämpningen av kasamDIALOGEN 
ungdom kan mer personliga samtal initieras, vilket ger nya förutsättningar för elev och mentor 
att mötas. Materialet tyder på att de rela iva effekter både i och 
utanför klassrummet. Något som även f år tydligt är att relationernas karaktär skiljer s
åt mellan könen. En av grundtankarna med införandet av kasamDIALOGEN ungdom ha
varit att ”fånga upp” elever med problem, detta tycks fungera till viss del. Däremot tyck
elever som redan fungerar bra i skolan mer benägna att ta till sig kasamDIALOGEN
grundtanke och syfte. 
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1. Inledning 
Utbildningsförvaltningen i Halmstad kommun har i uppdrag att utreda den framtida 

gymnasieskolan. Målet är att skapa en modern skola som dels är anpassad till dagens 

förutsättningar, dels förberedd för att möta morgondagens förändringar. En skola där elever, 

lärare och rektorer vill arbeta och växa i. En skola där individen får utrymme att blomstra. 

En del av denna förändringsprocess är en strukturförändring av utvecklingssamtalet mellan 

mentor och elev. En innehållsmässig förändring där större vikt läggs vid den enskilde elevens 

personliga utvecklingsmöjligheter. Därför beslutades det att man till sin hjälp behövde ett 

konkret verktyg, som sätter den enskilde elevens egna erfarenheter och 

utvecklingsmöjligheter i centrum. Valet föll på en ny och oprövad variant av Aaron 

Antonovskys KASAM teori speciellt utformad för ungdomar, en relationsorienterad metod 

som i korthet syftar till att skapa en tillvaro som känns begriplig, hanterbar och meningsfull.  

Det är denna förändring av utvecklingssamtalet vi avser att studera i vår uppsats, och då 

framför allt hur denna förändring upplevs av elever och mentorer, och vad det kan innebära 

för skolan i stort. 

 

Skollagen säger att skolan ska organisera utvecklingssamtal minst en gång varje termin under 

elevens skolgång. Utvecklingssamtalet, som ska hållas mellan elev, förälder (till dess att 

eleven fyllt 18 år) och lärare minst en gång per termin och ska  bygga på ömsesidighet och 

förtroende. I ett bra utvecklingssamtal inventeras gemensamma mål och man klargör också 

personliga mål. 2,6 miljoner utvecklingssamtal genomförs varje år i grund- och 

gymnasieskolan (Skolverket grundskoleförordningen 1994:1194) och trots att skollagen säger 

att man ska genomföra utvecklingssamtal finns inga tydliga direktiv för lärare att tillgå, utan 

varje skola tycks själva söka efter vägar att genomföra goda utvecklingssamtal. Varav 

SannarpsGymnasiet i Halmstad nu har valt att prova denna nya metod för utvecklingssamtal 

på Handelsprogrammet (HP) och Individuella Programmet (IP). 

En faktor som vi själva tycker gör detta till ett synnerligen intressant projekt är att ingen 

tidigare utvärderat den nya metod kasamDIALOGEN ungdom utgör. Dock är det viktigt att 

poängtera att vi i uppsatsen inte utvärderar kasamDIALOGEN som praktiskt verktyg. Vårt 

huvudsakliga fokus ligger istället på de relationella konsekvenser metoden i sig kan innebära 

ur ett socialpsykologiskt perspektiv  
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1.1 Problemformulering och Syfte 
Syftet med problemformuleringen är att försöka undersöka vilka eventuella konsekvenser en 

perspektivförskjutning i utvecklingssamtalet kan innebära för de berörda individerna. Men vi 

gör även ett försök att se vilka eventuella effekter det skulle kunna få för skolan i stort, det 

vill säga ett försök till en återkoppling mellan mikro och makronivå. 

 

Vad kan en perspektivförskjutning i utvecklingssamtalet betyda för eleven, mentorn och 

skolan? 

 

Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse för vilka konsekvenser införandet av 

kasamDIALOGEN ungdom i utvecklingssamtalet kan ha för de berörda parterna. Uppsatsen 

kommer även att ligga till grund för utvärderingen av projektet till Utbildningsförvaltningen 

vid Halmstad kommun. Utvärderingen i sin tur kommer att ligga till grund för ett beslut om 

införande av kasamDIALOGEN ungdom som ett verktyg i utvecklingssamtalen på samtliga 

gymnasieskolor i Halmstad. 

 
1.2 Tidigare forskning 
Vi tog kontakt med Svenska Hälsopromotiongruppen i Alingsås som medverkat i utformandet 

av kasamDIALOGEN ungdom för att informera oss om detta verktyg använts på andra skolor 

och vid utvecklingssamtal. KasamDIALOGEN är inom näringslivet numera ett relativt 

vanligt verktyg som används i samband med personalfrågor, kring personlig utveckling och 

hälsofrågor. Våra tankar kring en studie rörande utvecklingssamtalet möttes av öppenhet och 

Svenska Hälsopromotiongruppen visade ett stort intresse för att ta del av vår uppsats. 

KasamDIALOGEN ungdom är ett pilotprojekt vid Sannarpsgymnasiet i Halmstad, så ingen 

djupgående utvärdering är tidigare gjord på detta verktyg rörande utvecklingssamtal 

överhuvudtaget. Den enda större utvärdering där kasamDIALOGEN används som är aktuell 

och som gjorts är ett längre projekt vid namn Återvinnare 2.0 i Botkyrka Kommun för 

långarbetslösa med multiproblem, exempelvis missbruk eller kriminalitet. Denna utvärdering 

är inte klar utan projektet håller fortfarande på att sammanställas.  

Konferenser och artiklar där lärare, skolledare och forskare delar sina kunskaper kring 

utvecklingssamtal finns det en uppsjö av, men några tydliga tendenser till ett större fokus på 

eleven och dess egen syn på sin situation och studieresultat tycker vi oss kunna urskilja.  

Ett exempel är Freinetskolan Mimer i Norrtälje som arbetar med elevledda utvecklingssamtal, 

och de har även har utbildning i denna metod, kommer att prövas på fler orter i Sverige 
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(Tidskriften Aktiva Skolföräldrar 10/2007). En aktuell doktorsavhandling av Johan 

Hofvendahl vid Linköpings universitet syftar till att studera kommunikativa strategier som 

kan användas för att hantera utvecklingssamtalet, ett moment vars utgång är oviss och som 

potentiellt kan skapa eller leda till problem. Han ger inga pragmatiska råd utan han medverkar 

istället med att lyfta fram saker som kan vara till hjälp för hur man kan utveckla 

samtalsmetodiken för att förbättra utvecklingssamtalet (Linköping Studies in Arts and 

Science, issn 0282-9800, no 338). När det gäller den teori av Moira Von Wright vi valt att 

utgå ifrån, har vi efter personlig kontakt med henne förstått att den tidigare framförallt 

tillämpats inom specialpedagogiken och förskolan, för att reflektera kring förhållningssätt och 

diskutera lärares pedagogiska arbete. Hon har själv även arbetat med synsättet inom 

hälsovården och studerat vilka möjligheter som öppnar sig genom det relationella 

perspektivet. Vidare kommer hon även att starta upp ett projekt i samarbete med Örebro 

Kommun i början av 2008. Men ingen har tidigare valt att tillämpa den på det område vi nu 

valt att göra så vitt vi känner till, och inte heller Moira Von Wright själv känner till att det 

förekommit.  

 
1.3 Disposition 
Efter att i del ett introducerat läsaren och presenterat problemformuleringen och syftet med 

vår uppsats kommer vi här i korthet redogöra för dispositionen i denna uppsats. I kapitel två 

presenteras mycket kort bakgrunden till detta pilotprojekt vid Halmstads Gymnasieskola och 

dess teoretiska bakgrund. I kapitel tre presenterar vi vår egen förförståelse, vår egen 

socialpsykologiska utgångspunkt och tolkningsram. I kapitel fyra, som vi koncist valt att kalla 

för ”Metod”, beskriver vi våra tillvägagångssätt för att finna svar på våra frågeställningar. Där 

behandlas också kort etik, validitet och reliabilitet. I kapitel fem presenterar vi de fem 

socialpsykologiska teoribildningar vi valt att analysera det empiriska materialet utifrån.  

Därefter, i kapitel sex, presenterar vi det empiriska intervjumaterialet. I kapitel sju redogör vi 

för mötet mellan teori och empiri i form av en tematiskt upplagd analys, med utgångspunkt i 

Moira Von Wrights rekonstruktion av G H Meads teori. I kapitel åtta följer en 

sammanfattning av de slutsatser vi kommit fram till med utgångspunkt i resultaten av vår 

utvärdering. I det avslutande kapitlet tar vi upp egna tankar och reflektioner som uppkommit 

under arbetets gång. Den disposition som valts menar vi är anpassad efter arbetets karaktär 

och vi hoppas att den kan underlätta läsningen och tolkningen av uppsatsen för läsaren. 
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2. Bakgrund 
Halmstads gymnasieskolor ska reformeras och beredas för att kunna möta morgondagens 

förändringar. Arbetslivet och samhället förändras ständigt. Förändringarna kanske går i en 

snabbare takt idag än tidigare - tack vare en enorm teknikutveckling. När samhället förändras, 

måste skolan förändras. Den ska utveckla kunskaper och förmågor som kan behövas i 

framtiden, när yrkeslivet och världen förändras. För att kunna göra en helhetsöversyn har en 

omfattande process skapats: BEST-processen, Bildning, Entreprenörskap, Samverkan och 

Tillväxt. För att kunna genomföra denna helhetssyn har ett flertal processgrupper skapats med 

tillhörande utredningsdirektiv. Gruppen drar konsekvenser av lärdomar och erfarenheter och 

vidareutvecklar det som är framgångsrikt och påbörjar en förändring av det som varit mindre 

framgångsrikt. Nya förutsättningarna och omvärldsförändringar arbetas in i 

processgruppernas utredningsdirektiva uppdrag. Arbetssätt kan behöva anpassas till mer 

framgångsrika former. BEST är en utvecklingsprocess, en process som alltid ska kunna 

förbättras och förändras. 

 

Processgruppen ”Hälsa, arbetsmiljö och lärande” har en vision att elever och personal på 

Halmstads gymnasieskolor ska må bra psykiskt, fysiskt, socialt och existentiellt. Eleverna ska 

ha ett reellt inflytande över sin vardag, utbildning, undervisning och sin arbetsmiljö. Målet är 

att främja elevernas kunskapsutveckling, ökad studielust och därmed större möjligheter att 

lyckas i sina studier. Ett av utredningsdirektiven är ”Hur skolor och förvaltning ska arbeta för 

både elever och personal ska uppleva skolan, utbildningen och undervisningen som begriplig, 

meningsfull och hanterbar”. För att närma sig utredningsdirektivet beslutade sig gruppen för 

att anamma Aaron Antonovskys KASAM teori. KasamDIALOGEN lägger en grund för 

personlig utveckling och går i korthet ut på vikten av en tillvaro som känns begriplig, 

hanterbar och meningsfull och på så vis byggs en känsla av sammanhang upp, vilket är en 

viktig grund för att bibehålla en god hälsa. 

 

Som inledning används ett frågeformulär där deltagaren svarar på frågor som har sin 

utgångspunkt i vardagsnära frågeställningar kring livets meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet. Frågorna är noga utprövade för att både belysa känsla av sammanhang och 

samtidigt vara vardagsnära och lätta för individen att känna igen sig i. Det blir en hjälp i 

funderingar som: Var finns mina styrkor? Vad skulle jag kunna utveckla i mitt liv? Tanken är 

att man i sina egna funderingar och i samtal med andra ska hitta de saker i livet som kan bidra 
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till att man mår bra. Genom att förbättra något eller några saker kan den egna känslan av 

sammanhang stärkas. Det är så kasamDialogen kan bidra till personlig utveckling.   

Efter diskussion inom processgruppen föreslogs att kasamDIALOGEN skulle användas på en 

testgrupp. Denna testgrupp bestod av elever på Handels och administrativaprogrammet (HP) 

på Sannarpsgymnasiet och individuella programmet (IP) på Klara gymnasiet. Erfarenhet visar 

att dessa program med tillhörande elever behöver extra stöd för att hitta en känsla av 

sammanhang och i undervisningen. KasamDIALOGEN användes i sin helhet på berörd 

personal på både HP och IV programmen. (Bakgrunden är en sammanfattande förkortad 

formulering hämtad från BEST Delrapport 1 och 2 Utbildningsförvaltningen, Halmstad samt 

www.utbildningsförvaltningen.halmstad.se). 

 

2.1 KasamDIALOGEN ungdom  

KasamDIALOGEN behövde kortas ner till eleverna eftersom den är omfattande (30 frågor) 

och ett stort antal av frågorna är dessutom inte relevanta för ungdomar i gymnasieåldern. 

KasamDIALOG ungdom ryms på ett A4 och är lättöverskådlig, eleven kan själv få fram en 

profil där han eller hon kan se sina starka sidor. Och kanske också de mindre starka sidor de 

behöver arbeta med för att skolan och undervisningen ska bli begriplig, hanterbar och 

meningsfull. Frågeformuläret kortades ner till 15 frågor, för att senare få ytterligare en. Den 

har i nuvarande form 16 frågor och detta formulär fick namnet kasamDIALOGEN ungdom. 

KasamDIALOGEN ungdom har använts som ett arbetsredskap/diskussionsunderlag vid 

utvecklingssamtalen. Det ska dock poängteras att eleven själv äger sitt formulär och väljer 

själva om de vill använda det vid utvecklingssamtalet. 

 

 
3. Vår egen Socialpsykologiska utgångspunkt 
En socialpsykologisk människosyn som representerar vår egen utgångspunkt, kände vi ett 

behov av att definiera, både för läsaren och för vår egen skull. Naturligtvis är vi ”marinerade” 

av de teorier vi studerat och vad de förmedlat till oss. Vi har valt att lyfta fram några viktiga 

egenskaper hos människan som stämmer överens med vår syn på människan: Människan som 

uttolkare av sin omgivning, som intentionell i sina handlingar, som social varelse och som en 

historisk narrativ enhet, både i relation till sig själv och till sin omvärld. För att få en 

helhetsbild av världen ordnar och tolkar vi upplevelser genom våra sinnesförnimmelser, och 

genom dessa erfarenheter konstituerar vi strukturer av och i omvärlden, som ger oss en egen 
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subjektiv bild av hur den är uppbyggd. Dessa strukturer är nödvändiga för att vi ska förstå 

världen tillsammans med andra och för att vi ska kunna handla i den, i linje med de 

förväntningar den aktuella kontexten medför. Människan har avsikter med sina handlingar 

och vill interagera med andra människor och sin omvärld. Motivet, eller tolkningen av våra 

och andras handlingar hjälper oss att skapa mening, och sammanhang i livet och världen. 

En viktig utgångspunkt för att försöka förstå andra människors handlingar och motiv är att 

tolka individen och dennes agerande utifrån den kontext han eller hon ingår i och den unika 

historia denne bär med sig. En elementär drivkraft hos människan är att söka gemenskap med 

varandra, att samspela, att vara socialt responsiv. Denna drivkraft hjälper oss att bygga sociala 

relationer, att upprätta och upprätthålla sociala band till andra i vår omvärld. Sociala band 

konstitueras genom språk och handling i konkreta sociala situationer och upprätthålls genom 

en ömsesidig respekt, där sociala emotioner som skam och stolthet fungerar som relationell 

balansvåg. Det vill säga en förmåga att instinktivt känna av den andre på ett emotionellt plan, 

vilket är en nödvändighet för att ett perspektivbyte eller ett rollövertagande ska kunna ske. 

Förmågan att kunna ta den andres perspektiv är elementär för det sociala samspelet och för 

den egna reflexiva förmågan. Reflexiviteten rörande självet är helt avgörande för den 

subjektiva upplevelsen av det egna självet och sin egen identitet som man i förlängningen 

projicerar till omvärlden. Den egna reflexiviteten är även central för förmågan att förhålla sig 

till sin egen historia och förstå sin egen roll i sitt eget liv, för att få en övergripande känsla av 

sammanhang i sitt liv. Att just se andra och sig själv som en historia, en berättelse, kan vara 

ett sätt att förstå betydelsen av det sociala mötet. Framförallt i de möten där individer kan 

mötas utan skyddande roller och i verkliga möten bli sedd för den man är, att vara ett vem för 

den andre istället för ett vad.  

Människan berättar oupphörligen sin historia och vi kan se på människans utveckling i 

kommunikation med omgivningen, hur individen konstitueras och rekonstitueras genom 

språket och intersubjektiva handlingar i relationella domäner. Att se sina medmänniskor som 

levande språk och där individens berättelse måste få ett gensvar och ett bemötande som är 

viktigt för upplevelsen av oss själva och för att vi ska kunna fortsätta vår berättelse med 

bibehållen stolthet. Identiteten är inte statiskt utan plastisk. Andras inverkan på våra egna 

tankar, känslor och handlingar är påtagliga, men våra handlingar påverkar i sin tur andras 

tankar och beteenden. Den berättelse som är vi, våra minnen, vår tillkomst och historia, våra 

känslor, bearbetas kontinuerligt i en inre dialog där det subjektiva självet är i ständigt 

vardande.  
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3.1 Förförståelse 
Som forskare inom samhällsvetenskapen bör man vara medveten om den förförståelse man 

bär med sig in i projektet, och den inverkan den kan få på tolkningen av de data som 

insamlats. När vi närmar oss ett objekt gör vi det alltid utifrån en viss, om än aldrig så vag, 

förförståelse. Med det menas de kunskaper och värderingar en uttolkare redan har, som blir 

bakgrunden till vår tolkning av fenomen. Och det finns ingen anledning att utan vidare utgå 

från att just vår egen förförståelse är den rätta. Men vår förförståelse av fenomenet kan 

förändras. Förståelsen uppstår som en förändring av förförståelsen. Det kallas den 

hermeneutiska cirkeln och innebär att den förförståelse man har och att en tolkning alltid 

pendlar mellan en förståelse av helheten och delarnas betydelser. Denna pendling som sker 

kontinuerligt ger upphov till djupare förståelse och därmed ny kunskap. Det är genom dialog 

och samtal som vår förståelse om den mänskliga världen kan vidgas. Att ha läst psykologi, 

sociologi och socialpsykologiska teorier innebär naturligtvis att vi som uppsatsförfattare är 

präglade av de kunskaper och de metafysiska begrepp dessa teorier innefattar, vilket vi ovan 

beskrivit. Vi kommer aldrig ifrån att vi studerar oss själva när vi studerar andra och därför kan 

man aldrig helt bortse från dess effekt i tolkningsprocessen och förförståelsen. Genom att 

istället låta den komma till tals i texten kan den i sig stärka arbetets validitet och vara en del 

av den reflexiva forskningsprocessen. 

 

Det har hänt mycket inom skolans värld. Visst har vi hört, läst och förstått att det skett 

förändringar, men vi är bara till viss del insatta vad som i realiteten skett och sker i skolan 

sedan vi själva gick på gymnasiet. Begrepp som mentorer, program, utvecklingssamtal och 

blocktänkande var begrepp som inte var aktuella när vi gick på gymnasiet, men trots allt har 

vi en vag bild av vad detta innebär.  

Den kontext där vår studie ska ske är på Sannarpsgymnasiet i Halmstad kommun. 

Vi har haft ett par inledande möten med utbildningsförvaltningen och representanter från den 

utredande processgruppen BEST, rörande den framtida gymnasieskolan i Halmstad.  

Den bild som vi skapat oss av Sannarpsgymnasiet, och de som ingår i vår studie, är resultatet 

av den information vi fått vid dessa möten och vår egen generella förförståelse av 

gymnasieskolan. Vår förförståelse för den metod som benämns som kasamDIALOGEN 

ungdom är god och bygger på information från Antonovskys egna verk, Svenska 

Hälsopromotionsgruppen i Alingsås och information från Utbildningsförvaltningen i 

Halmstad. Vi vet att detta är första gången metoden använts och därför ska utvärderas med 

syfte att skapa en bild av de inblandades upplevelse av att använda den praktiskt som ett 
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verktyg i utvecklingssamtalet. Detta för att se om eventuellt flera gymnasieskolor i Halmstad 

ska ta del av och prova på metoden. 

Att använda kasamDIALOGEN ungdom är ett försök att lyfta fram det som är positivt och 

kan utvecklas hos den enskilda eleven. Att den här gruppen elever som ingår i vår studie är i 

”särskilt behov av stöd” och behöver ”fångas upp” är den bild som förmedlats till oss.  

Detta i kombination med den något negativa bild som förmedlats om Sannarpsgymnasiet och 

då kanske framförallt av eleverna på Handelsprogrammet och Individuella programmet, vilket 

ger oss en bild av en skola med vissa problem så som skolk, skadegörelse och bråk. 

 

När vi själva gick på gymnasiet förekom inga utvecklingssamtal, vi minns inte ens någon typ 

av utvecklingssamtal under vår egen högstadietid. Vår bild skulle möjligen vara vaga minnen 

av gamla tiders kvartsamtal med inriktning på resultat, skötsamhet och betyg. Vi har heller 

ingen kunskap om föräldrars roll eller eventuellt deltagande i utvecklingssamtalen, inte heller 

hur långa de kan vara eller om innehållet i samtalen. Baserat på den kunskap vi har sedan vi 

skrev vår B-uppsats om ett folkhälsoprojekt på mellanstadienivå, har vi en bild av vad en 

mentor är och vi antar också att en mentor är mentor för en hel klass, och att de är mentor i 

den klass de själva är klassföreståndare för. En skolklass uppfattar vi vara ca 20 till 25 elever. 

Mentor är för oss är en vuxen ”kontaktperson” som eleven tilldelats och som eleven kan 

vända sig till vid speciella behov eller bekymmer, både gällande skolfrågor och frågor 

gällande mer privat karaktär. Samtidigt vet vi att denne person även är lärare, det vill säga 

kunskapsförmedlare inom olika ämnesområden. 

 

 
4. Metod  

Metodkapitlet inleds med en kort genomgång av positivism och hermeneutik, därefter följer 

vårt val av metod och en lite närmare genomgång av detta tillvägagångssätt. Därefter kommer 

en beskrivning av vår urvalsprocess och varför de respondenter som kommer att ingå i 

undersökningen är lämpliga för den information vi söker. Därefter beskriver vi 

intervjumetoden, först mot en teoretisk bakgrund och därefter beskriver vi vårt eget 

förfaringssätt vid utförandet av intervjuerna. Metodkapitlet avslutas med en diskussion om 

etik och våra tolkningars tillförlitlighet.   
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4.1 Positivism  
Vetenskapens avsikt kan ses dels som att förklara lagbundenheter och orsaker, och dels som 

att söka förståelse och mening genom att tolka intentioner och handlingar (Nilsson1996).  

En positivistisk eller förklarande vetenskap förklarar mänskliga företeelser genom generella 

regelbundna lagar och teorier, vilket innebär att man främst vill fokusera på egenskaper hos 

studieobjektet som upprepar sig i andra situationer (Allwood & Eriksson 1999). 

Utgångspunkten för positivismen är att det finns säker, absolut och helt objektiv kunskap. 

Dessutom att man kan förutsättningslöst kan studera det som är givet och att det går att skilja 

mellan fakta och värderingar. Hartman skriver (Hartman 2004) att det viktigaste sättet att nå 

kunskap om verkligheten är att observera den, antingen i naturliga situationer eller genom 

experiment. Idealet är kvantitativa, objektiva och statistiskt bearbetningsbara resultat som 

leder till hållbara och generaliseringsbara fakta (Nilsson 1996 s.91). Vi har följaktligen två 

källor till kunskap, det vi kan observera med våra sinnen, den empiriska kunskapen, och det vi 

kan räkna ut med vår logik. Denna vetenskapliga kunskap, teorier, kan sedan användas för att 

förklara skeenden i världen. En grundläggande uppfattning i positivismen är att 

forskningsobjektet finns utanför forskaren, opåverkat av eller fri från inflytande av forskaren, 

trots att forskaren själv är människa och en del av samhället och möjligen den särskilda 

kontext som forskningen riktar sig till (Allwood & Eriksson). 

 

4.2 Hermeneutik 
Forskaren har fått sina tankar, idéer och värderingar genom socialisering från det samhälle 

som hon eller han är en del av, och som nu finns i forskarens huvud som bilder och tankar 

redan när frågorna ska formuleras och ställas. Vår kunskap om världen kan inte omedelbart 

betraktas som en objektiv sanning. Verkligheten är bara tillgänglig för oss genom våra 

kategorier och vår kunskap och våra världsbilder är inte spegelbilder av verkligheten 

”därute” utan en produkt av våra sätt att kategorisera världen (Jörgensen & Philips 2002 

s.11). Utgångspunkten i den hermeneutiska tolkningsmodellen är att forskaren alltid har en 

förförståelse och utifrån den börjar vägen mot ökad kunskap. Avbildningen av de människor 

som ska studeras kommer att vara präglade av forskarens personliga erfarenheter, fördomar 

och förförståelse. Samhällsforskare måste med andra ord förhålla sig till en värld som redan 

är tolkad av de sociala aktörerna själva (Gilje & Grime 1992 s. 179). Den hermeneutiska 

inriktningen menar att man ska förstå det man ser. En förståelse och tolkningslära som inte är 

intresserad av hur världen är, utan hur den uppfattas eller för att använda ett hermeneutiskt 

uttryck, hur den tolkas. Tanken är att varje människa uppfattar sig själva och sin situation på 
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ett speciellt sätt, genom att de knyter en särskild mening till de företeelser hon omges av. 

Människor handlar efter hur de uppfattar verkligheten, inte hur den är utan det är först när 

man når förståelse av någon annans upplevelsevärld som man kan förstå hur denne har 

upplevt sin situation. Kunskap om denna mening förvärvas inte genom mätning, utan genom 

att man tolkar människors olika meningsutryck: handlingar, tal och texter och försöker leva 

sig in i deras föreställningar, uppfattningar om världen (Allwood & Eriksson).  

 

4.3 Metodval Kvalitativ metod 
Vårt val av metod mot bakgrund av undersökningens karaktär, är användandet av en kvalitativ 

undersökningsmetod och att vi genom intervjuer avser att insamla ett för uppsatsen relevant 

empiriskt material, där respondenternas egna upplevelser kommer att ligga till grund för 

resultaten.  

Att genomföra en kvalitativ undersökning, ofta kallad analytisk induktion, kan delas in i tre 

faser: Planerings-, insamlings- och analysfasen. Kännetecknande för det kvalitativa induktiva 

perspektivet är man inte från början vet exakt vilka resultat som är tänkbara (Trost 2005).  

Varje fas innehåller olika moment som avverkas, det ena efter det andra. Först samlar man in 

data, och sedan analyserar man dessa data för att få fram en slutsats eller teori. Tanken är att 

den kvalitativa forskaren skall påbörja själva datainsamlingen så teorineutral som möjligt, för 

att undvika snedvriden datainsamling, och låta informationen själv generera en slutsats 

(Hartman). Först börjar man med att formulera och avgränsa problemet, vem man är 

intresserad av att undersöka och vad hos denna grupp man vill undersöka. Nästa steg är att 

utforma en undersökning. Den kvalitativa induktiva undersökningen styrs av 

problemformuleringen, vi har alltså ingen egen hypotes att testa utan syftet är att identifiera 

icke kända företeelser, egenskaper och innebörder (Svensson & Starrin 1996). Vår bedömning 

är att en ostrukturerad intervjuform som metod var lämpligast för att få den information som 

är nödvändig för vårt arbete. Den möjliggör ett kvalitativ djup genom att den intervjuade får 

tala om ämnet utifrån sin egen referensram, vilket gör att forskaren kan förstå den mening 

som individerna själva tillskriver händelser och relationer (May 2001). Intervjuer och 

deltagande observation bygger på mellanmänsklig interaktion och kommunikation, och 

resultaten är beroende på hur bra samvaron fungerar. Kvalitativ kompetens är ett 

hantverkskunnande som utvecklas bäst genom praktiskt genomförande genom växelverkan av 

teori och reflektion. 

När man använder analytisk induktion väntar man med att analysera materialet till all data är 

insamlad, annars finns risken att vi blir påverkade och att intervjuerna inte blir teorineutrala. 
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Det vill säga att forskningen kommer före teorin och vi försöker generera teoretiska 

påståenden om det sociala livet utifrån vårt empiriska material. I analysfasen bearbetar och 

analyserar man materialet, bestående av intervjuer och observationer. Tolkningen är 

slutpunkten för undersökningen, och det är här den förståelse man är ute efter i 

undersökningen framträder och kan formuleras som en teori eller slutsats (Hartman). 

 

4.4 Urval 
Det är tre viktiga saker att tänka på när man ska välja kunskapskällor. Det första är att 

kunskapskällan ska kunna ge oss den information som vi är intresserade av i enlighet med vår 

problemformulering. För det andra är att kunskapskällan ska finnas rent praktiskt tillgänglig 

för oss och det tredje att det är etiskt tillåtet att använda sig av kunskapskällan på ett sådant 

sätt att vi skall nå den kunskap vi söker. I en kvalitativ studie används ofta ett ändamålsenligt 

urval när man ska välja ut de människor som man vill intervjua (Hartman).  

Vi är inte ute efter ett stort antal individer att undersöka, utan vill nå en relativt liten grupp av 

människor som kan ge oss den kvalitativa information vi behöver. När man har begränsad 

information om respondenterna, i detta fall eleverna, från början så är det förnuftigt att ha en 

genomtänkt urvalsstrategi. Vi hade en relativt klar uppfattning hur många vi ville intervjua, 

och detta gällde både elever och mentorer, men vi behövde hjälp av mentorerna att välja ut 

lämpliga elever för vår studie utan att för den skull förlora medinflytandet över urvalet av 

respondenter. Genom denna urvalsstrategi kan vi dra nytta av den kunskap mentorerna bär på 

rörande vilka elever som tagit del av kasamDIALOGEN ungdom och till viss del även vilka 

elever som skulle kunna tänka sig att vilja delta i studien. På detta sätt kan vi få tillgång till ett 

lämpligare urval än vad vi själva kunnat åstadkomma. Genom att föra en dialog med 

mentorerna rörande våra önskemål kunde vi tillsammans finna ett vad vi ansåg vara lämpligt 

urval.  

 

Mentorerna är valda med anledning av att de har erfarenhet av att använda sig av 

kasamDIALOGEN ungdom i utvecklingssamtalet, valet av mentorerna är ändamålsenligt då 

de förfogar över den för oss relevanta informationen.  

Eleverna som intervjuades var fyra pojkar och fyra flickor. En elev var sexton år, tre elever 

var arton år och de övriga sjutton år. Fyra elever var av utländsk härkomst.  

Samtliga elever var studenter på Handelsprogrammet vid Sannarpsgymnasiet. 

Av mentorerna var fyra kvinnor och en man, samtliga mentorer på Handelsprogrammet och 

Individuella programmet vid Sannarpsgymnasiet.  
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4.5 Inledning intervju 
En ostrukturerad intervju kan upplevas ganska fri och flexibel och därför är det viktigt att man 

är väl förberedd. En förberedd intervjuguide, med mer av temaavgränsningar än med rena 

frågeställningar, hjälper till att hålla oss inom området. Men naturligtvis också för att 

intervjun ska ge oss den information som vi är i behov och att frågorna är formulerade så att 

de belyser det ämne som vi önskar att undersöka. Visserligen ställer metoden krav på 

forskarens egen skicklighet i intervjusituationen, men ”rätt” utförd är det en flexibel metod 

där justeringar snabbt kan göras i situationen och anpassas efter informanten på ett helt annat 

sätt än en enkät eller strukturerad intervju. Här är svaren öppna och det ges mer utrymme till 

att gå på djupet i ämnet. I mötet bör man vara medveten om vilka skillnader och likheter det 

finns mellan forskaren och respondenten. Kön, åldersskillnader, social status och etniskt 

ursprung är faktorer som inte går att ändra på, men det är viktigt att inte förbise dess betydelse 

för vilken information man får tillgång till och hur man tolkar den. Även om det är viktigt att 

vara sig själv i intervjusituationen så bör man sträva efter att vara så neutral som möjligt, att 

inte vara dömande eller värderande i sitt förhållningssätt.  

Samtidigt ställs högre krav på intervjuarens reflexivitet eftersom den egna identiteten i större 

grad påverkar situationen, något som ofta refereras till som ”intervjuareffekten” (Denscombe 

2000). Utöver din egen påverkan på situationen kan även sättet du dokumenterar intervjun på, 

påverka respondenten. Numera är det vanligt att samtalet spelas in på MP3-spelare, något som 

oftast fungerar smidigt och är relativt omärkbart. Då den till skillnad från en bandspelare inte 

låter och man behöver inte heller vända sida på bandet och så vidare. Varje intervju har 

spelats in och det har flera fördelar. Vi kan koncentrera oss på intervjun och samtalet, då vi 

inte behöver skriva ner svaren och på så sätt ges möjlighet att observera respondenten, samt 

notera möjlig information från t.ex. kroppsspråk eller ansiktsutryck som bedöms viktigt för 

vårt arbete. Viktigt att tänka på är att när intervjun går mot sitt slut och man stänger av 

inspelningen, kan ibland informanten ”andas ut” eller slappna av och fortsätta att tala, och 

betydelsefull information som tidigare uteblivit kan uppenbara sig. 

Fördelen med personliga intervjuer är att möjligheten till att ställa komplexa frågor och 

följdfrågor är stor. Personen som intervjuas kanske inte förstår frågan helt klart och har då 

möjligheten att be intervjuaren att förklara frågan mer utförligt, vilket minimerar risken för 

missförstånd. Samtidigt ger en personlig intervju större utrymme för respondenten att berätta 

fritt. Tack vare att vi var två som gjort intervjuerna tillsammans, har vi hjälpts åt med 

tolkningen och analysen av intervjuerna. Andra pusselbitar som hjälper oss att förstå den 
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intervjuades liv kan uttryckas omedvetet, outsagt under intervjun och det kan vara klokt att 

skriva ner dessa reflekterande tankar och spontana reaktioner direkt efter intervjun.  

Thomson (2002) hävdar att reflexivt arbete betyder att låta olika tankar krocka med varandra i 

en process där kunskap inte är något som finns utan något som skapas. Där nya idéer, tankar 

och synsätt är process och där forskaren själv måste betraktas som en del av studiematerialet, 

nyskapandet och nytänkandet. Man vill med hjälp av denna försöka nå bortom den ytliga 

kunskapen och komma till djupare insikt om orsaker till fenomen och meningen bakom 

beteenden och tankar hos forskningsobjektet. Detta sätt att genomföra intervjuer, insamlande 

av empirisk data, är präglat av en hög grad av autenticitet (Svensson & Starrin). 

 

4.6 Genomförandet av intervjuerna 
Redan på vårt sista organisatoriska möte med processgruppen BEST, innan intervjuarbetet 

kunde inledas, framförde vi en önskan om att intervjuerna med eleverna om möjligt kunde 

utföras under lektionstid. Ett ytterligare önskemål från vår sida var att om det var möjligt få 

genomföra intervjuerna i en lämplig lokal där eleverna kunde känna sig bekväma och risken 

för störningsmoment var liten. Då rektorn för Sannarpsgymnasiet deltog i mötet föll det på 

hennes lott att förmedla detta till berörda lärare, och dessa lärare tog sedan kontakt med oss 

för vidare arrangemang rörande intervjuerna. På mötet och genom diverse material vi tagit del 

av förmedlades en bild av de aktuella ungdomarna som ”svårkommunicerade”, något som 

givetvis färgade våra tankar inför utförandet av intervjuerna. Detta påverkade till viss del 

utformningen av intervjuguiden, men mest kanske våra tankar rörande olika scenarion och 

personligheter vi skulle kunna möta i intervjusituationen. 

När vi sedan träffade två av skolans mentorer för att diskutera ett urval visade det sig till vår 

glädje att våra önskemål tillgodosetts, till och med att det var möjligt att få en jämn 

könsfördelning. Lärarna hade godkänt att eleverna fick gå ifrån lektionerna för intervjuerna 

och att en lämplig lokal där alla eleverna kände sig hemma fanns att tillgå. Det visade sig 

faktiskt vara den lokal där utvecklingssamtalen ägt rum, ett rum som sedan bokades och stod 

till vårt förfogande under alla intervjutillfällen. Några av eleverna var under 18 år och rektor 

samt föräldrarna gav sitt godkännande till intervjuer där det behövdes. En elev som var under 

18 år ringde själv sin pappa, men fick inte tag i honom innan intervjun, men han sade själv till 

oss att det var helt OK för honom och hans föräldrar.  

Vi utförde sju intervjuer med åtta elever, det vill säga att den sista intervjun utfördes med två 

flickor vid samma tillfälle, detta efter deras eget önskemål. Vi frågade också alla elever om de 

visste varför vi ville träffa dem och om de hade kommit frivilligt eller om läraren skickat 
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dem. Alla hade en relativt god uppfattning om vad ämnet för intervjun handlade om och alla 

menade att de ställt upp frivilligt. 

 

Vi diskuterade en hel del innan vi började utförandet av intervjuerna med eleverna. En av 

funderingarna rörde det faktum att vi var två personer som intervjuade, och att respondenten 

var ensam, och om det möjligtvis kunde komma att bli ett problem för ungdomarna. Det vi 

själva upplevde vid intervjuerna var dock snarare att eleverna föreföll att känna sig bekväma 

och trygga med denna situation. Intervjuerna utvecklades mer till att likna ett avspänt samtal 

än en systematiserad intervju, dock fick alla svara på samma frågor om än kanske inte i 

samma ordningsföljd och kanske inte heller utifrån samma formulering. Detta var ett mer eller 

mindre naturligt tillvägagångssätt då elevernas ålder, kön och etniska bakgrund varierade, vi 

försökte att möta varje enskild elev utifrån dennes egna förutsättningar. Det blev tydligt för 

oss hur olika alla elever var när det gäller mognad, språklig förståelse, uttrycksförmåga, 

motivation och övergripande känsla av sammanhang.  

Därför blev inledningen på varje intervju extra viktigt då det var vår chans att snabbt ”känna 

av” den elev vi skulle intervjua. Vilken nivå kan vi lägga oss på här? Verkar eleven bekväm? 

Vilken attityd har han/hon? Hur möter vi just denne elev på bästa sätt? Denna blixtsnabba 

process av verbala och ickeverbala uttryck och tolkning av vad dessa uttryck innebär är något 

som börjar redan när eleven kommer in i rummet och vi hälsar på varandra.  

Här kände vi som vuxna ett ansvar, vi har förmågan och erfarenhet att vara den som gör ett 

betydande perspektivbyte för att underlätta den sociala relationen/situationen, då det på ett 

sätt handlar om en maktrelation där vi har ett övertag. Vi kände att en del av detta ansvar var 

att efter intervjuerna försäkra oss om att eleverna inte upplevt något obehag, att det kändes bra 

och så vidare, innan vi skildes åt. 

 

Vi utförde fem intervjuer med mentorer som alla hade använt sig av kasamDIALOGEN 

ungdom i sina utvecklingssamtal. Fyra av intervjuerna ägde rum i samma rum som 

intervjuerna med eleverna tagit plats, och den femte intervjun ägde rum i anslutning till en 

mentors undervisningssal.  

Av de intervjuade mentorerna var fyra kvinnor och en var man. Mentorerna hade ett par dagar 

före intervjuerna fått ett mail där vi kort berättat om vår studie. Respondenterna fick själva 

bestämma tid för intervju, men vårt önskemål var att de skulle avsätta god tid för intervjun. 
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Den inledande frågan är som sagt alltid viktig för att ”känna av” situationen, men kanske inte 

lika avgörande för intervjuerna med mentorerna som vid intervjuerna med eleverna.  

Vid intervjuerna med mentorerna möts vi så att säga i en mer jämlik social relation, båda 

parter utgår från en ömsesidig språklig förståelse. Det innebär en rent praktisk skillnad i 

förhållande till elevintervjuerna, att vi förutsätter att frågorna tolkas av respondenten på det 

sätt vi själva avsett. Vidare är det mer som förblir osagt. Med osagt menar vi att den förutsatta 

ömsesidiga tolkningsramen mellan oss gör att vissa saker inte sägs fullt ut, vi kanske med 

blickar, nickar och hummanden signalerar ett rådande konsensus. Vilket kan innebära att 

respondenten är mindre benägen att ”avslöja” att han eller hon inte förstått vad vi eventuellt 

menat med en viss fråga, då den ”skammen” kan rucka på balansen i relationen.  

I relationen med eleverna var det påtagligt mycket enklare för dem, att direkt tala om när de 

inte förstått något. Vilket kan vara en följd av att relationen redan från början kännetecknas av 

en maktobalans där de själva inte har något att förlora på att be oss förklara närmare, snarare 

tvärt om. Det finns också en möjlighet att den upplevda förtrogenheten med den sociala 

kontexten innebär att viktiga detaljer kan obemärkt passera. I intervjuerna med eleverna 

upplevde vi istället att skillnaderna mellan oss själva och respondenterna gav en ökad 

medvetenhet om detaljer i intervjusituationen och gav även en ökad medvetenhet om vår egen 

roll i interaktionen. 

 

Något som var spännande för oss var att upptäcka att våra förberedda frågor till vissa delar 

inte låg i linje med vad flera av respondenterna hade förväntat sig. De visste vad vi skulle 

utvärdera, men kanske inte i lika stor utsträckning vad vi studerade, våra frågor rörde till 

exempel, Hur använder DU kasamDIALOGEN? Upplever DU att relationen till enskilda 

elever påverkats? Vi uppfattade att de kanske hade väntat sig att vi var fokuserade på den rent 

praktiska biten av hur kasamDIALOGEN ungdom fungerade, och inte att vi var intresserade 

av hur de för sin egen del upplevde användandet av den. Detta gjorde att vi uppfattade att 

flera av mentorerna ”hajade till” och verkligen tänkte efter och att nya tankar och perspektiv 

uppstod hos dem själva i dialogen. Detta märktes också på de elever vi intervjuade, att den 

personliga ton vi anslog gjorde att de på ett annat sätt reflekterade över sin egen upplevelse av 

användandet av kasamDIALOGEN ungdom.  

Vid många intervjuer, när inspelningsapparaturen slagits av, följer nästan alltid 

respondenterna upp det som tidigare avhandlats i intervjun. Detta skedde även med eleverna 

om än inte i samma utsträckning som hos mentorerna, och vid dessa tillfällen kommer ofta 

lite andra saker upp än vad som kanske tidigare avhandlats. Trots att intervjun i sig avslutats 
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med frågor av typen, ”Har du något mer att tillägga som du tycker att vi missat?”. Den 

information som framkommit vid dessa tillfällen står så att säga utanför det empiriska 

materialet. Dock finns det säkerligen mycket av det som sagts i denna kanske mer avspända 

situation för respondenten, som bidragit till att forma vårt reflexiva tänkande och därmed 

kanske också uppsatsens riktning.  

Det faktum att vi var två som genomförde intervjuerna hjälpte oss också att hålla en röd tråd 

genom alla intervjuer. Vi har också upplevt att genom att utföra intervjuerna tillsammans har 

vår reflexivitet ökat, då vi kunnat diskutera och analysera intervjutillfällena på ett bättre sätt 

än om vi utfört dem var för sig.  

 
4.7 Hur säkra kan våra tolkningar vara? 
Finns det något sånt som en absolut och exakt tolkning av handlingar och beteenden?  Svaret 

måste bli att tolkningar är under alla omständigheter mer eller mindre sannolika eller 

tillförlitliga, men är i hög grad grundade på personliga omdömen, förförståelse och 

erfarenheter. Tolkningar är av det skälet alltid principiellt osäkra och att de alltid är 

principiellt reviderbara utifrån nya informationer. Ytterliggare en fråga dyker då upp: På 

vilket sätt ska vi förhålla oss till andras tolkningar, i första hand då tolkningar som man själv 

inte stöder? När det finns flera tolkningar ska man vara öppen för att andra tolkningar än den 

man själv för fram också kan ha något betydelsefullt att säga. Att tillämpa metodologisk 

tolerans (Gilje & Grime) kan vara förnuftigt på flera sätt. Det betyder inte att man ska 

argumentera för eller emot förslag till tolkning, utan att man aldrig kan ta för självklart att ens 

egna tolkningar absolut är de bästa, samt att ge tolkningsförslag tid till att visa vad de duger 

till utan att döma ut dem i förväg. Vi valde att tidigare presentera vår egen socialpsykologiska 

utgångspunkt för att ge läsaren en uppfattning om mot vilken bakgrund vi kommer att tolka 

de resultat undersökningen ger. Detta innebär inte på något vis att vi menar att de tolkningar 

vi gör, gör anspråk på att vara en giltig sanning, men vi hoppas att det kan hjälpa läsaren att 

förstå de resonemang vi för. Och att detta i sig kan bidra till att stärka undersökningens 

tillförlitlighet utifrån de premisser vi själva utgått ifrån, andra forskare från andra 

vetenskapliga discipliner hade tolkat materialet utifrån sin utgångspunkt och gett sin bild av 

verkligheten.  

Johan Asplund (Asplund 2003) skriver också om vetenskaplig öppenhet. En vetenskaplig 

presentation utesluter inte läsaren från det som diskuteras utan den ska vara öppen, tydligt 

demonstrerande, uppmuntrande och inbjudande för frågor. Han menar att en vetenskapsmans 

sinnelag och grundinställning präglas av entusiasm av att förklara och förmedla en allt bättre 
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förståelse. En forskare är en person som ska kunna finna kunskap bortom det uppenbara, i en 

möjlig värld, och inte fastna vid det uppenbara och konventionella. Han uppmuntrar till en 

metodologisk tolerans, även om han inte använder detta begrepp, genom att skriva att det som 

framläggs på försök och låter sig korrigeras är att föredra framför det oförbätterliga 

(Asplund 2003 s. 89).  

 
4.8 Etik  
En undersökning, forskningsrapport eller uppsats bör ligga i linje med de etiska riktlinjerna 

om informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser (Kvale 1997). Det innebär att 

forskaren är helt överens med dem som intervjuas om hur intervjuerna kommer att användas.  

Huvudregeln är att de vi forskar om skall vara informerade om forskarens roll och om att vi 

forskar om dem, eventuellt också om konsekvenser som forskningen kan ha för dem, skriver 

Fangen (2001). Samtliga respondenter informerades i linje med dessa etiska riktlinjer.  

Och som tidigare nämnts så har den problematik det kan innebära att inhämta empiriskt 

material från minderåriga hanterats på ett för alla berörda på ett tillfredställande sätt. Ingen av 

respondenterna upplevde något behov av att vara anonyma eller att deras information på något 

sätt behövde behandlas konfidentiellt. Trots det har vi ändå valt att inte använda oss av 

respondenternas riktiga namn i uppsatsen. När det gäller konsekvenserna av en rapport kan 

det vara svårt att förutspå dessa. Om vi själva eller någon annan upplever att vissa delar av 

arbetet kan medföra alltför negativa konsekvenser för någon av de inblandade kan det vara 

klokt att genomföra adekvata ändringar i den färdiga rapporten. Men dessa beslut kan vara 

mycket svåra att fatta, det verkliga resultatet kan gå förlorat (Kvale).  

Även om denna uppsats kommer att ligga till grund för en rapport till 

utbildningsförvaltningen har vi inte på något sätt låtit detta färga vår inställning till 

respondenterna eller till resultatet av analysen av det empiriska materialet. Eftersom vi arbetar 

fristående från övriga aktörer och inte heller är avlönade av någon av dem behöver ingen 

lojalitetskonflikt uppstå gentemot någon berörd part. 

 
4.9 Validitet och Reliabilitet  
Validitet innebär om metoden som valts verkligen undersöker det den avser att undersöka 

(Kvale). Validitet handlar om huruvida forskningsresultatet verkligen beskriver det forskaren 

avser att beskriva och i vilken utsträckning resultatet stämmer överens med verkligheten. Ett 

praktiskt förhållningssätt utgår från föreställningen att validitet har att göra med påståendets 

hållbarhet, trovärdighet och användbarhet att göra. Validering blir undersökning: ständig 

Altemar & Andersén 17



Utvecklingssamtalet skådat via Femme horisonter 
C-uppsats socialpsykologi 2007 
 

kontroll, ifrågasättande och teoretisk tolkning av resultaten, en slags hantverkskicklighet och 

texten i sig själv är en slags demonstration av validitet (Lalander 2001).  

Reliabilitet handlar om att säkerställa trovärdigheten i resultatet, dess konsistens och vidare 

menar Svensson & Starrin att reliabiliteten ska ses i sitt sammanhang, det vill säga, bedömas 

utifrån den situation som råder vid intervjutillfället.  

Det gäller att i mötet, med hjälp av intresse och uppmärksamhet förskansa sig nyanserade och 

relevanta berättelser (Lalander). Naturligtvis uppfyller inte alla våra intervjuer detta, utan 

vissa har varit mer fåordiga. Men vi upplever ändå att vi inhämtat tillräckligt mycket bra 

material för att kunna göra en trovärdig analys baserat på informationen den givit oss. Vi har 

beskrivit vårt genomförande av intervjuerna på ett relativt ingående vis och hoppas att det i 

sig kan bidra till att stärka studiens validitet. Vidare grundar sig reliabiliteten på hur väl man 

har lyckats undvika misstag i samband med urvalet, intervjuandet, utskriften av intervjuerna 

samt vid analysen av intervjuerna (Trost). En annan aspekt att ha i åtanke är problematiken 

med retrospektiva frågor. Projektet har genomförts under den senaste tvåårsperioden, vilket i 

vissa fall inneburit att respondenterna fått gå tillbaka i minnet, vilket gör att de kanske inte 

minns i detalj vad som ägt rum. Till viss del tror vi dock att den tid och information de fått 

innan vi kom för att utföra intervjuerna ändå kan ha hjälp dem att aktualisera ämnet, bland 

annat genom att kanske diskutera det med kollegor. 

 
 
5. Teori 
Här följer en sammanfattning av de socialpsykologiska teorier som återkommer i analysen. 

Ur ett socialpsykologiskt perspektiv tycker vi att detta pilotprojekt har ett flertal intressanta 

infallsvinklar. Därför har vi valt att göra en analys av ämnet från fem olika perspektiv.  

Denna förändring av utvecklingssamtalet skulle kunna ses som ett försök att lyfta in ”mjuka” 

frågor i den tydligt strukturerade kontext skolan utgör, där kvinnliga värden får en allt större 

plats. Det finns även tydliga kopplingar till Carol Gilligans teorier om manlig och kvinnlig 

moralutveckling, då manliga och kvinnliga lärare bemött förändringen med varierande 

entusiasm. En annan aspekt detta pilotprojekt belyser är dilemmat dagens skola har med att 

hitta en bra balans mellan skolans huvuduppgifter, att kombinera kunskapsförmedling och 

social omsorg. En lösning kanske kan vara att lägga en större vikt vid relationerna mellan 

individerna i skolan och att göra lärarna mer medvetna om de interpersonella relationerna de 

själva är en del av. Det är här, utifrån det relationella perspektivet som bland annat Aspelin 
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representerar vi själva finner de kanske mest intressanta infallsvinklarna. Därför har vi valt att 

närma oss förändringen av utvecklingssamtalet genom att se denna som en 

perspektivförskjutning, från ett punktuellt perspektiv till ett relationellt perspektiv, med Moira 

Von Wrights rekonstruktion av G H Meads teorier som huvudsaklig grund. Vilka 

konsekvenser en perspektivförskjutning får genom att se eleven och dennes egenskaper som 

ett ”Vad” till att istället se eleven som ett ”Vem”, dels hos eleven och dels hos läraren. En 

viktig poäng är dock att perspektiven inte ska förstås som varandras motsatser, och att det 

alltså inte är frågan om det är det ena eller det andra, utan snarare ”när man gör vad-och vad 

får det för konsekvenser”. Vidare studerar vi hur denna förändring påverkar de sociala banden 

i skolan utifrån Thomas J Scheffs teori, och tar även hjälp av Jonas Aspelins vidareutveckling 

av denna teori inom skolans värld. Johan Asplunds teorier om abstrakt och konkret socialitet 

hjälper oss att förklara individens uppfattning av sig själv och andra i olika sociala situationer 

där individers olika roller möts. Genom Clarence Crafoords teorier hoppas vi kunna utvidga 

synen på utvecklingssamtalet i skolan genom tankar om samtalet, språket och människosynen, 

vilken betydelse dessa kan ha i mötet mellan elev och mentor. 

 

5.1 Moira Von Wrights rekonstruktion av G H Mead 
I vårt arbete använder vi begreppet intersubjektivitet (Von Wright 2003) i betydelsen att vi 

genom den kan möta och förstå andra människor som verkliga handlande subjekt. En individs 

jag, själv, identitet och personlighet utgör olika aspekter av denna subjektivitet. Innebörden 

varierar beroende på vilket perspektiv på den mänskliga subjektiviteten som styr vårt seende 

och följer vår ömsesidiga förståelse av varandra.  

 

Det punktuella perspektivet intresserar sig i första hand för förmågor och egenskaper hos 

enskilda individer och i andra hand för hur dessa tar sig uttryck i handlingar.  

Utmärkande i det punktuella perspektivet är den individcentrerade subjektsuppfattningen där 

enskilda individer utgör grundenheten för analysen och den kommunikation som sker mellan 

människor förstås som samspel mellan fristående subjekt. Personliga egenskaper är 

punktuella då de tillhör en person, de är tidsbestämda och avgörande är uppfattningen att den 

mänskliga individens subjektivitet kan fixeras i sig själv. I och med att den enskilda 

individens subjektivitet uppfattas som i princip möjlig att isolera blir det även möjligt att 

bestämma och definiera den (Von Wright 2003 s. 32). Det betyder att subjektiviteten ses som 

en individuell produkt, förmågor, behov och egenskaper som går att isoleras, ”de hör inte hit”, 

från sitt direkta sammanhang.   
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I det relationella perspektivet betraktas människor i relation till andra människor i och med att 

en förutsättning för enskilda individers existens är existensen av andra människor. Vad som 

karaktäriserar individers subjektivitet är inte enskilda egenskaper utan de handlingar som 

framträder i relation mellan människor. Von Wright skriver att subjektiviteten är beroende av 

andra människor i tid och rum. Det innebär att subjektiviteten framträder olika och kan ta sig 

olika uttryck, vilket medför att vi aldrig med säkerhet kan bestämma vem en annan människa 

är. Människor är ständigt i vardande och framträder som handlande subjekt i möten med 

andra människor (Von Wright 2003 s. 33). .  

Här lånar Von Wright, Hanna Arendts (Arendt 1988) begrepp Vad och Vem för att beskriva 

hur de olika perspektiven betraktar i det här fallet eleven. I det punktuella perspektivet 

framstår eleven som ett Vad, medan den istället framstår som ett Vem i det relationella 

perspektivet. 

I det relationella perspektivet riktas uppmärksamheten mot människor som medverkande i 

sociala interaktionsprocesser där den mänskliga subjektiviteten förstås i termer av 

samordnade handlingar och samförstånd. Inte begränsad till varje individs enskilda 

medvetande utan som föränderliga fenomen som sker mellan människor i den sociala 

processen. Det unika finns inte i en enskild människa i det relationella perspektivet utan i det 

konkreta mötet mellan människor. Om vi vill förstå oss på en annan människa behöver vi 

förstå individens handlingar i relation till den aktuella kontexten. 

Mycket av Meads tänkande behandlade det grundläggande begreppet själv, vilket innebär att 

den reflekterande individen inför sig själv är både ett subjekt och ett objekt: Att se mig själv 

genom att ta andras attityd mot mig själv, alltså en social process mellan människor.  

Vi utvecklar alltså vår personliga identitet genom förmågan att sätta oss in i den andres ställe. 

Rolltagandet eller att ta den andres perspektiv innebär att vi i kommunikation övertar den 

andres förhållningssätt, det betyder att vi ser oss själva och omvärlden med vad vi anar är den 

andres ögon. Med individens förmåga att reagera på uttrycken och handlingarna som om de 

riktas mot henne själv, blir den andres framtida handlingar möjliga att överblicka eller 

antecipera. På detta sätt kan individen planera och justera sina framtida handlingar i 

förhållande till andras. 
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5.2 Johan Asplund, socialitet i varierande skrud. 
I boken Det sociala livets elementära former (Asplund 1992) konstruerar Asplund en 

socialpsykologisk teori utifrån begreppsparet socialitet och responsivitet. Han kallar detta 

social responsivitet, en elementär drivkraft av att ge och framkalla gensvar. Något som bör 

betraktas som en av människans grundläggande egenskaper och handlar om människans 

sällskaplighet och hennes benägenhet att svara då det ställs frågor till henne, en allmän 

svarsbenägenhet. Denna responsivitet är så stark att människan ofta ställer frågor bara för att 

få tillfälla att svara. I sitt ursprungliga tillstånd är responsiviteten vild, barnslig och inte 

maskinell utan den sociala responsiviteten är ett beteende som helt enkelt inträffar, om det 

inte förhindras att inträffa. Det elementära sociala beteendet är elementärt i just denna 

bemärkelse: det förutsätter ingen belöning och det är därför meningslöst att fråga sig vad som 

utlöser det, skriver Asplund (1992).  

Det är i vår sociala responsivitet som vi utvecklar vår individualitet. Hans teori rymmer även 

inskränkningar i människans sociala responsivitet, det han beskriver som asocial 

responslöshet. Att vara vuxen, socialiserad, blir vi alltså när den sociala responsiviteten har 

blivit kraftigt inskränkt. Den sociala responsiviteten formaliseras och underställs regler och 

vår individualitet utvecklas och beteendet blir mer förutsägbart. Alltså, en väldefinierad form 

av individualitet utgörs av lika väldefinierade inskränkningar i socialitet och responsivitet.    

Responsiviteten är på ett sätt underställd språket då det handlar om kommunikation när 

människor befinner sig i en responsiv relation. Samtidigt är den sociala responsiviteten en 

förutsättning för att ett språk ska kunna utvecklas. Vi kan betrakta den sociala responsiviteten 

som ett primitivt språk, ett språk som helt kan utvecklas tack vare människans inneboende 

responsivitet. Asplund (1992) menar att vad som ytterst gör språk till språk är förmågan att 

gemensamt ge och framkalla gensvar, samt att kunna antecipera motpartens gensvar och 

genom att sätta sig i motpartens ställe. 

Asplund (1992) menar att vi alla är dels en konkret person och dels en abstrakt 

samhällsvarelse. Socialiteten delar han upp i två socialitetsformer, konkret socialitet och 

abstrakt socialitet. Den sociala responsiviteten är konkret inom ramen för konkret socialitet 

och abstrakt inom ramen för abstrakt socialitet. Den konkreta socialiteten karakteriseras av 

direkta relationer där varje unik individ responderar och emotioner är närvarande som 

medskapare i processen. Den abstrakta socialiteten karakteriseras av avsaknad av 

emotionalitet och asocial responslöshet där individen är utbytbar och emotionerna 

innehållslösa. När individen börjar uppfattar sig som rollinnehavare har hon eller han övergått 

från att uppfatta sig som konkret person till att uppfatta sig som en abstrakt samhällsvarelse. 
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5.3 Thomas J Scheff och Jonas Aspelin, sociala bands betydelse i skolan. 
Scheff (1990) presenterar en teori där han menar att sociala band och relationer utgör länken 

mellan mikro och makro. Att samhället är en enhet som hålls samman av våra sociala band, 

men det är även en förutsättning för bevarandet av sociala band.  

En stor del av denna länk utgörs av de ständiga skiften vi som individer gör i de dagliga 

sociala praktiker vi deltar i, mellan den konkreta situation vi direkt deltar i och den 

övergripande samhälleliga kontext den i sin tur ingår i. Dessa sociala band är föränderliga och 

utgör ett dynamiskt nätverk mellan individer som ingår i en grupp. Inom dessa nätverk 

existerar en mängd oskrivna sociala regler, vad gäller roller och social positionering och de 

diskursiva redskap som delas av dess medlemmar. Därför måste dessa relationer eller sociala 

band förstås och tolkas utifrån sin sociala kontext, i detta fall skolan eller mer precist i 

utvecklingssamtalets förlängning, menar Aspelin (1999). Den grad av samklang som uppnås i 

denna relation avgörs främst utifrån vilken grad av respekt individerna visar varandra. 

Scheff använder begreppet abduktion som beskriver en återkoppling mellan del och helhet 

som en blixtsnabb närmast automatisk intellektuell process, där de emotionella upplevelserna 

i den konkreta situationen prövas mot den livskunskap vi har om den övergripande kontext 

den ingår i. Resultatet av denna abduktion reglerar vårt beteende i den konkreta sociala 

situationen, och påverkar även hur vi tolkar den andres signaler.  

I den konkreta situationen är det små signaler vi uppfattar, ansiktsuttryck, tonfall, kroppsspråk 

och givetvis även det talade språket, här koordineras våra handlingar både genom språket och 

genom en känslomässig avstämning. Denna avstämning kan liknas vid en emotionell radar, 

Scheff använder begreppet attunment. Även denna process sker närmast automatiskt men 

förmågan har individuella differenser som har både kulturella och personliga betingelser. 

När vi refererar till den övergripande kontexten är det inte en emotionell avstämning vi gör, 

utan snarare en intellektuell där vi använder den kunskap vi har om kontexten och de ”regler” 

som gäller i densamma. Vi som individer vet vad som är acceptabelt respektive oacceptabelt 

det vill säga skamligt i den givna situationen vilket håller oss ”på mattan”, något som 

upprätthåller en viss konformitet inom den givna kontexten. Är vi väl förtrogna med den 

aktuella kontexten blir agerandet oftast naturligt och vi känner oss trygga, vi hamnar lätt i 

emotionell samklang med andra som delar vår kontextuella kunskap, något som upprätthåller 

de sociala banden. Är vi däremot nya och inte så väl bevandrade i kontexten blir förmågan till 

emotionell avstämning viktigare, nu läser vi blixtsnabbt av vilka konsekvenser vårt handlande 

får, utifrån de signaler den andre sänder ut.  
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Här hittar Scheff den så kallade saknade länken mellan mikro och makro inom sociologin, 

och här ges även utrymme för en mängd kulturella differenser som ger både möjligheter 

genom stolthet och hinder genom skammen, för upprättandet av sociala band.  

Scheff menar att känslor är direkt relaterade till de sociala banden: Grundkänslorna skam och 

stolthet är markörer för tillstånden i de sociala banden. Skam signalerar osäkra och otrygga 

sociala band och stolthet säkra och trygga sociala band; Skam signalerar hotat eller brutet 

band, stolthet ett stabilt och intakt band och deras uppgift är att reglera distansen mellan de 

samspelande individerna. Emotioner är alltså både indikationer på den sociala processen och 

aktiva komponenter i formandet av denna process, det sociala livet påverkar känslorna och 

känslorna påverkar det sociala livet. Dessa känslor eller emotioner spelar en viktig roll i 

inlärningsprocessen hos eleverna, enligt Aspelin. Varje relation kännetecknas av en viss grad 

av distans och närhet, här är det av vikt att det råder balans mellan dessa för att underlätta 

byggandet av sociala band för en optimal inlärning. 

Skammen är en konsekvens av att sociala band hotas och din roll i relationen eller kontexten 

ifrågasätts då andra på något sätt får dig att känna skam för ditt agerande. Vilket oftast gör att 

du som individ försöker återupprätta balansen i det sociala bandet genom att kompensera ditt 

agerande i motsatt riktning för att genom stolthet åter känna sig trygg i situationen. En ideal 

relation, separata såväl som sammankopplade individer, där varken individuella eller sociala 

element överbetonas, benämner Scheff optimal differentiering. 

Utan förmågan att se andras önskningar, behov och emotioner skulle vi ha svårt att upprätta 

sociala band överhuvudtaget vilket innebär att det är en mänsklig förmåga att både kunna 

känna stolthet och skam.   

 
5.4 Clarence Crafoord, människan som berättelse i samtalet. 
Att föra ett samtal innebär att skapa en situation där man har anammat synen att människan är 

en berättelse, en ständigt skildrande varelse, menar Crafoord (2005). För den som leder 

samtalet är det centralt att inse att hon eller han själv är en berättelse som delges på olika sätt i 

situationen, men först och främst att den människa man nu har framför sig också är en 

berättelse. En förtrolighet och en ömsesidig respekt i samtalet där bådas själ är med, både 

själen hos den som för samtalet och själen hos medskaparen av samtalet. Crafoord försöker 

inspirera till att se på människans utveckling i kommunikation med omgivningen, hur 

individen växer fram ur språk och utvecklande dialog. Att se sina medmänniskor som levande 

språk och där min berättelse måste få gensvar och ett bemötande som är viktigt för min 

upplevelse av mig själv och för att jag ska kunna fortsätta min berättelse. Den berättelse som 
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är vi, våra minnen, vår tillkomst och historia, våra känslor och vår personlighet blir alltmer 

sammansatt och komplicerad. Människan berättar oupphörligen sin historia genom ord och 

sin röst, sitt framträdande, klädsel, kroppsspråk och sitt sätt att röra sig menar Crafoord.  

Om vi hyser respekt för våra olika egenheter när det gäller vårt sätt att föra oss själva och våra 

kroppar, förmedlar vi respekt till dem vi samtalar med. Människan är i sitt språk, men hon är i 

lika hög grad i sin kropp. Kroppen och kroppshållningen bär vittnesmål om hur vi omedvetet 

betraktar oss själva och i alla samtal berättar vi om oss själva och liksom i det talade språket 

döljer och avslöjar vi oss i kroppens språk. Människan har alltid en önskan att gång på gång 

delge sin berättelse och därför måste det finnas utrymme för detta i samtalet. 

En underlättande faktor i ett samtal är att erkänna subjektets existens, att sätta den talandes 

berättelse i centrum, individens namn (personkännedom) och tillhörighet (kretsar, värld och 

lokalkännedom). Den viktigaste resursen i samtalet är den egna unika personligheten och dess 

möjligheter. Resursen är den egna respekten och självkänslan och upptäckten av den andra 

människans unika egenskaper, och där närvaron: uppmärksamhet, inlevelse och respekt för 

den andre aldrig får eller kan ersättas av stereotypisk samtalsmetodik och intervjuteknik 

sammanfattar Crafoord. 

 
5.5 Carol Gilligan, kvinnlig respektive manlig moralutveckling 
Carol Gilligans (2006) grundtes är den att kvinnors ”röst”, kvinnors moraliska erfarenheter 

under lång tid hamnat i skymundan av den manliga i samhället. När utvecklingspsykologin 

behandlat frågor kring manligt (makt och offentlighet) och kvinnligt (privatliv och hemmiljö) 

har den ansett den manliga mer adekvat än den kvinnliga och som uttryck för högre stadium 

av individuell mognad, menar Gilligan. Hon menar att relationer upplevs olika av män och 

kvinnor, för pojkar och män är separation och identitetsutveckling starkt knutet till separation 

från modern, vilket ses som avgörande för manlighetsutvecklingen. För flickor och kvinnor är 

däremot separationen från modern inte nödvändig för kvinnligheten, istället hotas den av 

separation och att kvinnor därigenom kan få problem med individuationen. 

Kvinnors liv är på ett helt annat sätt än mäns (regler, rättigheter och självförverkligande) 

infattande i omsorg, socialt samspel, inlevelse och personliga relationer, och detta är både en 

deskriptiv skillnad och en belastning i utvecklingen när de psykologiska teoriernas 

tyngdpunkt markerar ökad separation.  I denna relation framstår framförallt skillnaderna 

mellan manlighetens tendens att se sig själv som ”separerad” i relation till andra medan 

kvinnligheten kännetecknas av en ”närhet” i relation till sin omvärld som centrala för 

förståelsen. Män tenderar att söka trygghet i relationell distans medan kvinnor istället finner 
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trygghet i relationell närhet. Kvinnors bristande separation blir då i princip en brist i 

utvecklingen. Identitet och närhet blir ett och det framgår i många kvinnors självbeskrivning. 

När män och kvinnor ställs inför problem av moralisk art tenderar män att ställa upp 

problemen på ett närmast matematiskt och rationellt sätt. Där logiken får stor plats och 

problemen avhandlas steg för steg, ”ett i taget” och när eventuella konsekvenser av 

problemlösningarna uppstår, behandlas dessa på samma sätt. Kvinnor ser istället till de 

relationella konsekvenser de olika lösningarna kan få för alla inblandade och baserar beslutet 

på det alternativ där minst relationell skada kan uppstå. Dessa mönster är tydliga redan tidigt i 

livet hos både pojkar och flickor.  

Även om inte den grundläggande moraluppfattningen skiljer särskilt mycket åt, exempelvis 

synen på ansvar, ser motiven olika ut. Män tenderar att uppfatta motivet bakom moraliska 

beslut som en uppoffring, att de avstår från någonting de egentligen vill ha av hänsyn till 

andra. Medan kvinnor tenderar att göra det som de tror förväntas av dem, oavsett vad de 

själva vill för att inte riskera uteblivet gensvar. Båda är angelägna om att inte såra eller skada 

den andre, men motivens orsaker skiljer sig mellan manligt och kvinnligt. För honom riskerar 

skada att uppstå genom uttryck av aggression medan det hos henne är den uteblivna responsen 

som hotar relationen till den andre. Även om konsekvensen av ett moraliskt beslut ofta är 

densamma hos män och kvinnor kan skillnaderna i resonemang, motiv och språk göra det 

svårt att förstå varandra, menar Gilligan. 

 
 
6. Resultat  
Vi har valt att presentera det empiriska materialet i form av sammanfattande stycken, blandat 

med illustrativa citat från respondenterna. Vi har valt att inleda resultatkapitlet med 

mentorernas upplevelser av den förändring införandet av kasamDIALOGEN ungdom 

inneburit för dem i utvecklingssamtalet, och hur det påverkat relationen till den enskilde 

eleven. Resultatkapitlet fortsätter sedan med elevernas upplevelser av denna förändring. Vi 

har valt att separera mentorer och elevers upplevelser för att om möjligt ge en klarare bild av 

respektive grupp.  
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6.1 Mentorerna 
I samtalen med mentorerna har vi förstått att handelselever länge setts som svårmotiverade, 

mindre presterande och att de anses vara mer praktiker än teoretiker. Att de på sätt och vis 

saknar en känsla av sammanhang, kanske framförallt de elever som kommer direkt från 

grundskolan, där allt är serverat medan de nu förväntas att ta ansvar och lära sig själva, för att 

använda en mentors egna ord. Därför bestämde man att prova något nytt, ett nytt sätt att möta 

dem eller ett nytt sätt att närma sig eleverna på, genom utvecklingssamtalen. Detta nya 

verktyg kasamDIALOGEN ungdom, har hos de flesta berörda mentorer på 

Handelsprogrammet på Sannarpsgymnasiet mottagits positivt, dock ej lika positivt bland de 

manliga mentorerna. Detta har framkommit genom intervjuerna och till viss del även på de 

inledande mötena. Hos de vi intervjuat har flertalet varit mycket positiva till och engagerade i 

metoden och dess tillämpning, och de resultat de upplever att den fått. 

På vilket sätt upplever mentorerna att utvecklingssamtalet förändrats genom införandet av 

kasamDIALOGEN ungdom? Här är alla mentorer eniga om att kasamDIALOGEN ungdom 

fungerat bra som ett verktyg för att ge struktur till utvecklingssamtalet. Att det har hjälpt dem 

att hitta en balans mellan det nödvändiga avhandlandet av skolsituationen, med fokus på 

ämnesspecifika resultat och närvaro med mera. Men att de nu även på ett konkret sätt får 

tillfälle att föra in samtalet på mer övergripande frågor om välbefinnande och livssituation 

med elevens egna svar som utgångspunkt, att eleven hamnat mer i centrum.  

 
”Och då blir det ett samtal ett utvecklingssamtal om eleven annars blir det så himla gärna; Hur går det för 

Kalle, vad blir det för betyg? Då är det föräldern som är intresserad av betyg och den biten. Det blir inte prat 

om eleven och hur den trivs och vad som är bra och dåligt, utan nu har man nått att gå efter” 

 

Mentorerna upplever att det är ett sätt att få eleven mer sedd, och att det ger dem själva ett 

stöd i samtalet, i synnerhet de ”svåra” samtalen som någon uttryckte det. Mentorerna är också 

eniga om att frågorna utgör ett bra diskussionsunderlag. Även om inte eleven kanske förstått 

frågorna på ”rätt sätt” eller kanske inte fyllt i formuläret med eftertanke, kan det i sig bli en 

öppning till diskussion med eleven själv och dennes utvecklingsmöjligheter som 

utgångspunkt.  
 

”Det är säkert så att några har svarat fel på vissa saker eller tolkat in en sak, men det brukar jag också 

diskutera; vad har du tolkat in, vad tror du att feedback betyder egentligen? 

Från vem? Då kan det komma upp att dom tolkar in på olika sätt, men då vet man ju också hur dom ser på det” 
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Mentorerna är överens om verktygets funktion vid skiftet från ett betyg och 

skötsamhetsbaserat samtal till ett mer balanserat samtal, där elevens upplevelse av sin egen 

situation får större utrymme. De har alla sina egna upplevelser av tillämpningen av verktyget 

vid utvecklingssamtalet med elever och föräldrar. Föräldrarnas deltagande i 

utvecklingssamtalet är obligatoriskt tills dess att eleven själv är myndig, det vill säga tills 

eleven är arton år och då oftast går i årskurs tre.  

Vissa mentorer finner det naturligt att möta eleven och dela med sig av sig själv och sina egna 

erfarenheter med kasamDIALOGEN ungdom som startpunkt.  
 

”Det har blivit väldigt annorlunda. Förr var det ju fokuserat på skolarbete och så, sen var det ju inte mycket 

mer. Men nu är det ju ett helt annat samtal, det är ett samtal mellan två människor upplever jag det som, där 

också jag kan fylla på lite tankar eller utbyta tankar: Om du tänker så eller så,,,.Ja, jag tycker det är väldigt 

annorlunda”. 

 

Andra använder verktyget mer statiskt och utgår från elevens svar och ställer frågor utifrån 

dem, men behåller en större distans och lägger mindre av sin egen person i samtalet.  

 
”Nä, jag tror att det är mycket från person till person hur man är mot dom från början. Om jag skulle öppna upp 

mig och börja berätta en massa om mig själv, skulle dom säkert göra det mot mig också. Men man är ju lite mer 

professionell och berättar bara lite saker och då känner dom också att det finns en viss avgränsning”. 

 

De mentorer som haft utvecklingssamtal både med och utan elevens föräldrar närvarande är 

medvetna om att denna faktor påverkar utvecklingssamtalet. Inte då bara att föräldern är 

resultatinriktad och oftast bara vill diskutera betyg, utan här menar någon att föräldrarna 

mentalt är kvar i de gamla kvartssamtalen. ”Dom kommer hit för att få avrapporterat hur det 

går för deras telningar, så är det” uttryckte någon det. I vissa fall vill inte heller eleverna 

”Öppna sitt kuvert” och prata om sina svar när föräldern är närvarande, något de myndiga 

eleverna annars beskrivs vara ”väldigt nyfikna på”. En mentor uttryckte stark skepsis mot 

användandet av kasamDIALOGEN ungdom då föräldrarna är närvarande.  

 
”Sen är det också så att kasam är en personlig, det blir ett personligt samtal och det är ju meningen, och det är 

inte säkert att det funkar när föräldrarna är med. Man får inte ut den rätta kasam, om ni förstår vad jag menar. 

Och det kan man ju också fundera kring, det kan ju inte vara meningen att man ska ha två utvecklingssamtal, så 

att säga. Ett riktigt kasamsamtal och ett fingerat när föräldrarna är med” 
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En mentor menar också att det kan finnas en risk med att samtalet är baserat på elevens svar 

när föräldern är närvarande, att det kan vara en svår balansgång om det framkommer 

information som kan så split mellan barn och förälder.  

 
”Eller att dom faktiskt inte är riktigt ärliga mot sig själva och sina föräldrar. Och då får man ju diskutera det, 

men man måste vara väldigt försiktig, faktiskt. Då får man gå in lite på det, man kan ju inte gå in jättedjupt, det 

kan ju skapa en konflikt mellan barnet och föräldern. Och det kommer ju att slå tillbaka på skolan sen. Är det så 

att dom behöver prata mer med mig och inte föräldern ska vara med, får dom komma till mig efteråt så får jag 

leda dom vidare” 

 

De mentorer som har mest erfarenhet av att ha kasambaserade utvecklingssamtal med de 

elever som är myndiga, upplever dessa som givande och att de leder till en fördjupad 

personlig kontakt. Något som även uppenbarar sig i relationen till de yngre eleverna de varit 

mentor för, och även om föräldrarna varit närvarande vid utvecklingssamtalen. En annan 

viktig faktor är tiden, att de över tid, det vill säga i mentorskapet med en enskild elev 

fördjupar relationen. Då projektet nu är inne på sin fjärde termin har ännu ingen följt en 

enskild elev genom alla årskurser, därför kan man ännu inte se resultatet av ett sådant långt 

mentorskap. Tiden gör att de kan jämföra elevens svar från tidigare samtal med de nya, vilket 

ger en tydligare återkoppling hos både eleven och mentorn. 
 

”Nu har jag en årskurs etta. Vår relation är ju inte djup ännu, vi har ju bara känt varandra sen augusti, så jag 

kan inte säga nått bestämt med dem ännu. Nej… 

Men jag hoppas ju att vi ska få det. Men om jag går tillbaka till förra året så kände jag ju att vi hade ju 

någonting ihop. Vi hade ju hunnit diskutera ingående de här frågorna ihop och vi hade ju någonting ihop eleven 

och jag… som ju kanske ingen annan hade heller, kanske inte nått som mamma och pappa eller nån vän eller 

så.. men det var ju myndiga elever” 
 

När det gäller för och nackdelar med metoden nämner de flesta mentorer problemet med 

tiden, att få tiden att räcka till. De menar att denna metod kräver lite mer tid och engagemang.  

En annan tanke som flera har är hur många elever man kan och bör vara mentor för, och i 

nuläget varierar antalet elever mellan mentorerna, även detta är till viss del kopplat till 

tidsaspekten. En annan nackdel är svårigheten med att få vissa elever att tala om frågorna, en 

del kanske inte vill eller ”orkar”, medan andra kanske undviker det då föräldrarna är 

närvarande. Ytterligare en faktor som flera nämner är att det kanske inte är en metod som 

passar alla lärare och inte heller alla elever. Männen upplever att de fått för lite utbildning och 
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är därför tveksamma till att använda sig av metoden, att flera av de som vill använda den ska 

få gå kasamDIALOG utbildningen.  

 

”Ibland kan man gå i sin lilla moln och tro att saker är bra va, men sen är det naturligtvis elever som har 

problem hemifrån och som är lite svävande. Dom har heller inte gjort kasamDIALOGEN, jag kommer inte åt 

dom ändå. Dom undviker det som pesten att fylla i såna där och jag kan inte tvinga dom heller. Det är ju en 

frivillig sak. När vi går genom det och dom ska fylla i är det viktigt att dom får bestämma lite granna själva” 
 

Trots de nackdelar mentorerna upplever är de ändå positiva till metoden och menar att de 

fördelar som de upplever att den medför och med råge överväger de nackdelar som 

diskuterats. 
 

”Inte med själva dialogen! Inte eftersom jag tycker detta instrumentet eller verktyget är enormt bra. Men 

nackdelen, nackdelen är ju att det är väldigt svårt att få våra kollegor att göra det för att det tar mycket tid. Och 

det tar mycket tid men det tycker ju jag med men jag tror faktiskt att den tid jag lägger ned på det här det tror 

jag att jag får tillbaka sen. Ja det är nackdelen det är tiden…” 

 

Den fördel som tydligast framkommer, och delas av de mentorer som använt metoden ett 

flertal gånger i utvecklingssamtalet, är att kontakten mellan lärare och elev ökar och att detta 

upplevs som oerhört viktigt. Att det är ett sätt att få eleven ”mer sedd”, sedda för vem de är 

och vad de tror på. Någon menar att även om det tar lite längre tid, så tror hon att det är något 

hon får tillbaka sen. De upplever att denna djupare kontakt påverkar situationen både i och 

utanför klassrummet. 
 

”Fördelar, ja? För min egen del känns det som om jag fått en annan kontakt med dom eleverna som jag har 

samtal med. På ett annat plan, och det känns bra, det känns som om man känner varandra på ett annat sätt. 

Både när man möts i undervisningen eller i korridoren, det har blivit en närmare kontakt” 

 
”ja den har blivit lite djupare, att dom vågar kanske säga: jag förstår inte den här kursen. Dom kanske inte 

vågar fråga läraren utan undra kan du hjälpa mig?” 

 

”Min stora roll är ju att undervisa, alltså i mina ämnen. Ja det är klart att i och för sig om jag vet att en elev har 

jättesvårt med vissa saker, så får jag förklara det tidigare eller extra för den eleven. Men det handlar också om 

undervisning, man kanske sätter sig lite extra med den  eleven på lektionstid” 

 

Ett tema som återkommer i samtalen med mentorerna är en upplevelse av ömsesidig respekt 

och ett ökat förtroende med varandra, elev-mentor, något som de själva menar är en produkt 
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av att de delat någonting med varandra. Vissa talar om något bara de har tillsammans, något 

”hemligt”, andra menar att de delat med sig av sig själva till varandra, att man vet något om 

den andre. Någon uttrycker att de inte är anonyma för varandra längre och att de upplever att 

eleverna vågar vara ärliga mot dom eller att de kommer i tid till deras lektioner och är 

”snälla”. Detta kan ta sig en mängd olika uttryck, exempelvis: 

 
”Jag får jättemycket sms och så, dom ljuger inte för mig och så utan har dom problem så säger dom det, skolkar 

jag i dag så gör jag det för det och det. Jag uppskattar den ärligheten, när dom väl behöver mig så finns jag ju 

där, det är bättre än att dom ljuger för mig. Nånstans är det ju snälla elever ändå” 

 

”Sen stannar jag själv också och pratar med eleverna, det är inte bara dom som stannar och pratar med mig, 

utan när jag ser dom kan jag bara säga: hej hur är läget? Så vet dom att dom finns och att man sett dom. Det 

kan ta väldigt lång tid, längst ner och så hit kan ta en halvtimma att gå igenom hela korridoren om det vill sig. 

Jag gillar det, man har koll på eleverna också,,,, man har bra kläm på dom” 

 

”Det är precis som om dom hejar på en på ett annat sätt. Man har en djupare kontakt, det är något speciellt med 

dom eleverna man har pratat med. Det är inget märkvärdigt egentligen, men det är väl att dom känner att dom 

har blivit sedda av mig, Christina, på ett annat sätt, kanske” 

 

Mentorerna själva har lite skiftande uppfattning om de fått en ökad kasam genom 

användandet av metoden i dialog med eleverna. Ett par av dem tycker att de fått en ökad 

kasam, medan en annan tycker sig använt metoden för lite för att det skulle ha påverkat den 

egna känslan av samanhang. Övriga menar att det kanske påverkat dem och att de kanske 

borde ta det till sig mer eller att de inte tänkt på det innan intervjuerna. De uttrycker alla att 

det varierar och att ”dagsformen” har stor betydelse för hur de känner och att den aktuella 

skolsituationen påverkar mycket. 

 
”Jo, det kan det nog ha gjort eftersom jag själv har funderat kring dom här påståendena. 

Det har jag inte tänkt så mycket på, men det har det säkert gjort, allting påverkar en ju” 

 

”Ibland är jag totalt lost.  Precis som alla är man ibland, har man väl hanterbarhet, meningsfullhet och 

begriplighet men det beror också på skolsituationen hur den ser ut. 

Nu är det en framtid som är jätteoviss och det är klart att man kan börja oroa sig för det. 

Allt är inte hanterbart, vi vet ju inte vad som ska hända” 
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Innan projektet inleddes upplevde alla i varierande grad en osäkerhet över hur de skulle 

hantera eventuell känslig information eller ”jobbiga” känslor som skulle kunna uppkomma i 

utvecklingssamtalet genom införandet av kasamDIALOGEN ungdom. Att de på så sätt skulle 

riskera att hamna utanför sin kompetens eller att komma för nära information som ligger 

under anmälningsplikten.  

 
”Just dom här sakerna, det här klarar jag inte av, tänk om jag får reda på sånt som jag inte vill veta. Vad ska 

jag göra då?” 

 

Men efter att de börjat använda sig av metoden förefaller de flesta tycka att det inte är något 

större bekymmer, och att det på skolan finns ett väl fungerande elevvårdsteam dit de kan 

slussa vidare de elever de anser att de inte själva kan eller bör hantera.   

 
”Ja, jag har inte haft nåt som har varit väldigt problematiskt: Det har hänt att jag har uppmanat eleven att 

prata med kurator, eller frågat har du någon kontakt med kurator och så när dom beskriver något besvärligt och 

så, och då har dom ju redan det. Jag tycker inte att jag har varit med om något som jag inte vet hur jag ska 

hantera” 

 
”Sen är det ju så att vi pratar ju om det salutogena, det friska, vi pratar ju inte om problem. Men kommer 

problemen upp så pratar vi ju så klart om det, men är problemen för stora så går jag ju vidare till 

elevvårdsgruppen, jag har ju inte den kompetensen. Jag har ju inte den utbildningen och ibland dyker det ju upp 

saker där jag ju känner att jag behöver proffshjälp” 

 

Att lärare generellt sett inte får någon form av utbildning eller handledning när det gäller 

utvecklingssamtal, varken på lärarutbildningen eller genom skolan, innebär att samtliga 

mentorerna utför utvecklingssamtal utifrån sina egna premisser. Mentorerna har alla olika 

personligheter och ett eget sätt att möta eleverna, det ena utvecklingssamtalet är inte det andra 

likt. Mentorerna uttrycker saker som exempelvis, ”Ja hur de andra gör det vet ju inte jag” 

”Man blir ju bättre och bättre man lär sig mer och mer”. Alla är dock eniga om att man genom 

att använda kasamDIALOGEN som verktyg kan samtal initieras, vilket uppfattas som det 

viktigaste, samtalet i sig. Att det genom samtalet kan komma upp eller krypa fram som de 

säger, saker de inte tidigare var medvetna om hos eleven. Flera mentorer upplever att eleverna 

uppskattar att bli lyssnade på och att de tycker om att tala om sig själv med någon vuxen.  
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”Dom behöver ju nån vuxen som inte är föräldern eller står dom nära att prata med som inte har att göra med 

betyg heller, utan bara få säga. Att få höra sig själv säga nånting, inte en kompis som säger öhh,,,,,,,, hmm,,,,,,,, 

utan att det finns en vuxen som bara lyssnar” 

 
”Alltså jag tycker att utvecklingssamtalen har satt eleven mycket mer i centrum det tycker jag ju!. Det har de ju 

sagt också efteråt att det var så skönt att få prata bara om mig! Att få sitta med en vuxen och prata om mig, att 

jag fick det här utrymmet!” 

 

Något som framträtt tydligt i samtalen med mentorerna är att det förekommer en skillnad i 

förhållningssättet till kasamDIALOGEN ungdom inom arbetslaget, där kvinnorna varit 

positiva medan männen varit mer ifrågasättande till dess tillämpning.  
 

”Men det passar inte alla elever och inte lärarna heller. Jag tror man ska vara försiktig med att tvinga på nån 

några metoder. Jag vet inte heller riktigt vad det här har för teoretisk förankring. 

Finns det någon forskning bakom just det här? Ett problem jag har med detta är att jag inte vet så mycket om det 

och den teoretiska bakgrunden” 

 

Detta är något som av flera ses som ett dilemma, hur fler män ska bli delaktiga i arbetet med 

kasamDIALOGEN. Två av de män som från början ingick i arbetslaget har nu gått vidare till 

andra uppgifter, varför vi inte kunnat få ta del av deras åsikter, utan istället fått förlita oss till 

andra mentorers erfarenheter och tolkningar av situationen. Den manlige mentor vi talat med 

betonar emellertid de saker kvinnorna också uttrycker. Männen menar att de behöver mer 

utbildning i ämnet för att känna sig bekväma med förändringen, och att utvecklingssamtalet 

trots allt måste behandla mål och resultatrapportering.   
 

”Alltså jag tror att det är så här.. detta är ju mjuka frågor… jag tror ju att män kanske inte har den erfarenheten 

att kanske prata lite djupare om sig själv och utlämna sig själv. Jag har ju hört att en del av dem inte vill ha de 

här samtalen med elever för att de inte vet vad de ska göra om det kommer upp något jobbigt. Sen tror jag att, 

kvinnor och män kanske ser lite annorlunda på.. ojojoj generaliserar jag nu… jag tror att vi ser annorlunda på 

relationer! Jag vill inte säga att det är mamman i oss men… det är någonting med det här att vi vill gärna ta 

hand om och så…” 

 

”Killarna tycker inte det är skoj. Dom är mera så,,,,,,,,ifrågasättande. Killarna kanske vill ha en annan distans 

till eleverna jag vet inte. 

Vi kanske talar med eleverna på ett annat sätt än männen, vi kanske ser eleverna på ett sätt och killarna kanske 

på ett annat vis vill ha distans. Man kan ju komma dom fruktansvärt nära. 

Det kanske är jobbigare för killar att prata om känslor, för det kan det ju bli, än vad det är för oss” 
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6.2 Elever 
Samtliga elever vi talat med har upplevt kasamDIALOGEN ungdom på ett positivt sätt, om 

än med varierande entusiasm och med varierande tolkningar av syftet. Ingen av dem har 

upplevt det som någonting negativt eller besvärligt, och menar att de vill fortsätta att använda 

den i framtiden. De tycker att frågorna är bra och att de förstår dem, eller som någon sade, 

alltså om man läser rätt så noga så fattar man. De flesta är nyfikna på ”resultaten” då de ska 

öppna sina kuvert vid utvecklingssamtalet med mentorn, och flertalet menar att deras svar 

”förbättrats” mellan tillfällena då de fyllt i kasamDIALOGEN ungdom formuläret. Även om 

pojkar och flickor inte generellt sett ser olika på metoden så ser vi en tydlig tendens att 

uppfattningen av syftet med den skiljer sig åt. Även en skillnad av samtalets karaktär i sig och 

bemötandet av den enskilde eleven synes förekomma. Ett par av pojkarna har och har haft 

mycket frånvaro och en hel del IG som de själva säger. Detta tycks göra att fokus på deras 

utvecklingssamtal hamnar på just dessa bekymmer. De är båda myndiga och har haft samtal 

både med och utan förälder närvarande. 

 

”Hur jag ligger till och vad jag gör i skolan, hur mycket man skolkar och sånt,,” 

 

Även deras resultat från kasamDIALOGEN ungdom formuläret möts med en viss skepsis och 

deras eget intresse av att veta hur ”de ligger till” gör att samtalet fokuseras kring dessa 

områden. 

 
”Hon bara visa så här ligger det till och har du bara svarat eller har du bara gissat fram så,,,,,,,,,,,,Inte tänkte 

igenom. Vi har inte snackat mycket om det. Inte så jävla mycket. 

Inte jag i alla fall. Inte min mentor i alla fall” 

 

Men de uttrycker ändå att de uppskattar samtalen och att det känns bra och att de är viktiga. 

Dock förefaller de inte förstå grundtanken med kasamDIALOGEN ungdom, inte heller att de 

reflekterar kring frågorna i någon större utsträckning.  

 
”Nä, nä om jag hade känt efter om det var någon fråga, typ om jag trivs i skolan, då hade jag kanske tänkt efter. 

Men det var ingen sån. Sen känner jag en massa folk här, jag kan säga att jag känner nog hela Sannarp här” 

 

Övriga elever vi talat med har inte samma bekymmer med att sköta sin skolgång, därför har 

balansen mellan betyg/skötsamhet och frågor utifrån kasamDIALOGEN ungdom varit mer 
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tydlig i deras utvecklingssamtal. Hos de elever där skolresultaten är bra och inga problem 

föreligger tenderar större delen av samtalet baseras på elevens kasamDIALOGEN ungdom 

formuläret.   

 
”Jag tycker,,,,,,,jag har inga problem i skolan med betyg och så och då blir enkelt att lärarna säger att man är 

trevlig och snäll. Då blir det att man sitter och pratar om det här i stället. 

Så jag vet inte hur det är för dom andra som har problem och så” 

 

När det gäller uppfattningen av metoden talar eleverna om sina svar i termer av förbättring, 

och menar att det är bra att få veta hur de ligger till och hur de mår. De som jämfört sina  

nuvarande resultat med de från tidigare samtalstillfällen, tycker att det är kul att se om de 

förbättrat sig eller som de säger, vad de behöver ”jobba” mer med. Pojkarna talar mer än 

flickorna om att de tycker det är bra att veta hur de själva ligger till, hur de själva mår, vad de 

behöver förbättra.  

 

”Det är bra, man får veta hur man ligger och så, för det är viktigt. Annars vet man inget” 

 

”Vi har kollat mycket på hur jag gjorde första gången och så och jämfört hur jag har förbättrat mig och så 

.sedan, Förra gången jag fyllde i, hur det är i de olika situationerna om jag har förbättrat mig eller blivit sämre 

eller så i hur jag tycker om olika situationer och så. Se hur jag mår och hur jag har haft det under den tiden i 

mellan som gått och så” 

 

Flickorna använder samma termer som pojkarna men tycks lägga större vikt vid samtalet i sig, 

och de tycker det är bra att lärarna och föräldrar får veta hur de mår. 

 
”Det är rätt enkelt, det är inga problem eller så. Det känns rätt okay. Dom är väldigt måna om hur vi mår och 

då kan dom ju veta mer om vi utvecklar det på utvecklingssamtalet, och så,,,,,,. 

Det är sånt som man inte tar direkt i korridoren och så och att man har tid till det” 

 
”Ja, lite mer så. Alla lärare vi har i Handel är ju inte bara lärare utan, dom diskuterar privatlivet eller så här; i 

helgen var jag på bio. Dom talar inte bara om skolgrejor utan lite mer såna grejor också” 

 

Samtliga elever tycker att det är bra att föräldrarna är med eller att de har varit med vid 

utvecklingssamtalen. De elever som har goda skolresultat och som det ”går bra för” uttrycker 

en större tillfredställelse över att föräldrarna är närvarande vid utvecklingssamtalet, och kan ta 
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del av elevens situation och utvecklingsmöjligheter. Dock förefaller samtalen mellan de 

myndiga eleverna och mentorn vara av en mer personlig karaktär än vad fallet är då 

föräldrarna är närvarande.  

 
”om föräldern är med är det ju bra om de vet hur jag mår och så… så om dom behöver förbättra nått” 

 

Men i båda fallen förefaller det ge eleverna en starkare relation till just sin mentor än de har 

till övriga lärare på skolan som de har i undervisningen. Detta understryks av samtliga elever, 

oavsett hur skolresultaten ser ut och oavsett kön eller etniskt ursprung. Alla upplever en 

närmare relation till mentorn och uttrycker det i termer av respekt eller närhet. Detta gör sig 

gällande både i undervisningssituationen och utanför klassrummet, pojkarna talar om att de 

till exempel är ”snällare och tystare” under mentorns lektioner än annars. 
 

”Det är bra. Hon är riktigt snäll, inte som andra lärare. Det känns skönt,,,,,,,,,, 

Det är lätt va, hon är ju min mentor ju. Man är tystare också när man har hennes lektion, än vad man är på 

andra lektioner, mer respekt ja kan man säga,,, ja. 

Även utanför klassrummet? 

Samma sak!.” 
 

Flickorna belyser mer vikten av att de kan mötas och prata även utanför lektionstid, 

exempelvis i korridoren. 
 

”Men alltså!… Det e lite som en klasskamrat för mig alltså.. lite sådär va. Inte bara hej hej och sådär utan vi 

prata och flamsar om allt möjligt och hon tycker det e lika roligt alltså hon e liksom en av mina 

klasskamrater…det känns jättebra alltså en sån lärare har jag aldrig haft! 

Inte sådär att man typ står och klagar och så också kommer hon och vi ba börjar prata om nått helt annat och så 

utan. Här kan vi liksom prata om vad vi vill och hon kan verkligen delta och så och,,,, så det är kul tycker jag 

hon e som en klasskompis och så…” 
 

”Det finns en lärare……..hon kan man prata med om allt. Hon är inte längre min mentor, men jag går till henne 

ändå. Hon är som en mamma, hon bryr sig mycket” 

 

Denna förändring av den inbördes relationen mellan eleven och mentorn tycks inte vara 

beroende av hur kasamDIALOGEN ungdom tillämpas i utvecklingssamtalet av mentorn, eller 

om fokus mest hamnat på betyg och skötsamhet eller på kasamDIALOGEN ungdoms frågor. 

I vissa fall har det varit tekniska problem med utskriften av elevernas svar, men då har de i 
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alla fall kunnat prata om frågorna som en elev uttryckte det. Däremot finns en tydlig skillnad 

av relationens karaktär hos pojkar och flickor. Pojkar beskriver relationen som bra då den 

kännetecknas av en ömsesidig respektfull balans, men med en viss personlig distans. Pojkarna 

pratar med mentorn om frågorna, sina svar och eventuella mål utan att vara särskilt privata 

eller intima i samtalet.  

 
”Hon är bra och sträng!” 

 

”Nä, jag har inte pratat om någon privat sak så mycket. Eftersom allt går så bra finns det väl inget att prata om. 

Men vem vet, det kan ju hända” 

 

Flickorna menar att de har en bra relation med mentorn om de kan ”prata om allt möjligt” och 

att mentorn är öppen och delar med sig av sig själv. Deras samtal med mentorn både i 

utvecklingssamtalet och i de mer spontana möten de själva beskriver i till exempel korridoren, 

har en större grad av förtrolighet än vad vi ser hos pojkarna. De sätter ett större värde på 

samtalet i sig, att det är skönt att prata med mentorn som de uttrycker är någon som de har 

förtroende för. 

 
”Mmm  jag tycker det känns bra faktiskt alltså jag har inte så svårt för att prata och så så… 

Det känns bra tycker jag. Speciellt med Anette å, för hon e så himla öppen själv och så… och verkligen berättar 

och så då känns det ju att man kan ju själv öppna sig mer då och så. Och det känns ju bra” 

 

”Alltså jag tycker ju det känns bra, jag tycker ju om min mentor och så. Så liksom det känns inte jobbigt och så. 

Alltså hade jag inte tyckt om min mentor kanske inte jag tyckt att det varit så roligt och så… nej jag tycker det 

känns bra och så jag har jättelätt att prata med henne och så. Det tycker jag känns bra” 

 

Både pojkar och flickor är överens om att det känns bra att tala ”om sig själv” med någon 

vuxen. Några av flickorna menar att det är viktigt medan pojkarna mer fåordigt menar att det 

”känns bra eller helt ok”.  

 
”Jo jag tycker det är helt ok, när det är bara med mentorn så…” 

 
”Bra, jag brukar göra det med hon..Lina. Vi snackar för det mesta om skolan då,,,, men snackar vi om andra 

saker också. Ja,,,,,,,massa andra grejor. Det är jätteviktigt att ha åtminstone en lärare att PRATA med om sig 

själv, alltså” 
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På frågan om de upplevt att deras känsla av sammanhang, det vill säga om de har upplevt en 

ökad medvetenhet om sig själv och sin situation, förändrats genom att tala om dessa ämnen 

med mentorn nämner flertalet att det gjort att de börjat tänka mer på vissa saker. Som hur mår 

jag egentligen? Hur gör jag och hur tänker jag i vissa situationer? De har egna reflektioner 

som rör varför och hur de utvecklats både i skolan och mer allmänt. Det är dock tydligt att de 

elever som redan från början har en god förståelse av sig själv och relationen mellan sig själv 

och sin omgivning, är de elever som tagit till sig metoden mer än de andra.  

 
 

”Ja det tycker jag! Jag kanske inte går och tänker på det varje dag liksom men man blir ändå medveten om hur 

mår jag egentligen i skolan? Hur ofta är det inte vi kommer till skolan och gör det vi ska och går hem liksom och 

tänker inte på det va.. hur mår jag egentligen när alla är i skolan? Jag mår faktiskt bra! Då blir man ju glad! Då 

har jag det ju lätt och så och jag har det ju bra här och… så det känns ju bra så den där var ju faktiskt lite till 

nytta tycker jag (pekar på kasamDIALOGEN ungdom).” 

 

”Det blir ju mycket mer just när man gör denna, men sen i vissa stunder har man ju tankar på det och så… 

Jaa.. det tycker jag, man utvecklas ju och så och det är ju på skolan också. Det kan ju vara stor skillnad på när 

man gör det första gången mot när man gör det en andra gång… det är ju stor skillnad på årskurs ett och hur 

det är nu och så…” 

 
”Ja det har ändrats sig en hel del. Det mesta har gått uppåt, det har det (skratt)! 

Ja,,,lite det är ju inte alltid man tänker på alla dom sakerna på en och samma gång, det är inga små ämnen. 

Man har ju börjat fundera lite,,,,,,,” 

 

 

När vi samtalar med ungdomarna om de ämnen kasamDIALOGEN ungdom behandlar blir 

det tydligt att det är en betydande skillnad mellan pojkar och flickor då det gäller att diskutera 

dessa ämnen med vännerna. Hos flickorna förefaller det nästan vara en naturlig del av de 

inbördes relationerna till varandra. Pojkarna verkar inte diskutera ämnena i sig med sina 

vänner, istället har de ”pratat om hur man kryssat i och så” och att det då snarast handlar om 

en avstämning för att se att de kryssat i på liknande vis. På den direkta frågan om de pratar 

med varandra om dessa saker med sina vänner, är svaren ganska snabba och spontana. 
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Flickor: 

”Jaa, hela tiden!” 

 

”Jaja,, Ja de gör vi!” 

 

”Mmmm.. ja jo precis..” 

 

 

Pojkar: 
 

”Öh.. det är väl mest lite om hur och var man kryssade i och så…” 

 
”Ja vi har pratat om hur vi har fyllt med kompisarna, och dom har typ fyllt i samma. Dom var trygga och 

allting” 

 

”Bara ja kryssa i de och de och de…” 

 
7. Analys  
Vi har valt att analysera materialet utifrån ett flertal socialpsykologiska infallsvinklar. Vi 

upplever att de tillsammans kan bidra till att skapa en djupare och mer komplex förståelse för 

de sociala processer förändringen av utvecklingssamtalet kan konstituera för elev och mentor. 

På vilket vis dessa processer kan avspegla sig i relationella metamorfoser som sträcker sig 

utanför rummet för utvecklingssamtalet och utanför klassrummet. Analysen kommer att 

byggas upp på ett tematiskt vis där vi utgår från hur införandet av den nya metoden och den 

perspektivförskjutning detta innebär, inverkat på mentorer och elevers uppfattning av samtalet 

i sig och av varandra som individer. Vidare ser vi på vilket sätt detta avspeglar sig i 

upprättandet och upprätthållandet av dessa inbördes relationer och på vilket sätt dessa kan 

inverka på skolsituationen i ett vidare perspektiv. Därtill utvidgar vi synen på 

utvecklingssamtalet i skolan genom tankar om samtalet, språket och människosynen, vilken 

betydelse dessa kan ha i mötet mellan elev och mentor. Dessutom ser vi på fenomenet ur ett 

genusperspektiv vars dimension kan ge oss ytterligare förståelse och kunskap kring det 

fenomen vi studerat. Slutligen avrundar vi kort med tankar om vad detta kan ha för betydelse 

för skolan i ett vidare perspektiv. 
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7.1 En Perspektivförskjutning i utvecklingssamtalet 

Resultaten visar att mentorerna upplever att införandet av kasamDIALOGEN ungdom har 

hjälpt dem att hitta en bättre balans mellan det nödvändiga avhandlandet av skolsituationen, 

med fokus på skolresultat och närvaro med mera. Men att de nu även på ett konkretare vis får 

tillfälle att föra in samtalet på mer övergripande frågor om välbefinnande och livssituation, 

med elevens egna svar som utgångspunkt, att eleven hamnat mer i centrum. Elev och mentor 

får en ökad möjlighet att möta varandra utanför rollerna som elev och mentor, en möjlighet 

till att se varandra som konkreta personer och därigenom utveckla en annan relation än 

tidigare. Vi väljer mot bakgrund av detta att genom Moira Von Wrights tänkande kring de två 

perspektiven, det punktuella perspektivet och det relationella perspektivet, försöka närma oss 

en fruktsam diskussion kring utvecklingssamtal baserade på kasamDIALOGEN ungdom.  

Vi har valt att se införandet av denna nya metod just som en perspektivförskjutning från ett 

punktuellt perspektiv till ett utvecklingssamtal av en mer balanserad karaktär, där även det 

relationella perspektivet får ett större utrymme. Von Wright menar att man i mötet med den 

andre kan vara både punktuell och relationell, men inte samtidigt, utan man måste låta 

situationen avgöra på vilket sätt man ska möta eleven och vilka konsekvenser en 

perspektivförskjutning kan få genom att se eleven och dennes egenskaper som ett ”Vad” till 

att istället se eleven som ett ”Vem”, dels hos eleven och dels hos mentorn. Perspektiven ska 

inte förstås som varandras motsatser, och att det alltså inte är frågan om det är det ena eller det 

andra, utan snarare ”när man gör vad och vad får det för konsekvenser”.  

 

Samtliga mentorer uttrycker att den nya formen för utvecklingssamtal gett dem en bra 

struktur, där de på ett naturligt sätt kan närma sig de mer existentiella och personliga frågorna 

genom kasamDIALOGEN ungdom. 

I vår tolkning innebär detta att de genom denna förändring får en ökad möjlighet att möta 

eleven som ett Vem i det relationella perspektivet, att det ger dem möjligheter att göra 

rollövertaganden eller perspektivbyten. Mentorerna menar att eleven blir mer sedd och satt i 

centrum för samtalet när utgår från eleven själv. Medan det framgår att utvecklingssamtalen 

tidigare närmast per automatik utgått från ett punktuellt perspektiv där man i första hand sett 

elevens förmågor och egenskaper i skolan och i andra hand till hur dessa tar sig uttryck i 

handlingar. Detta ger ett förutsägbart möte där individerna möts som sinsemellan fristående 

subjekt där självet eller jaget är en redan etablerad fast struktur i det inre och således inte 

något i vardande. Von Wright menar att när vi försöker beskriva en annan människa, 

beskriver vi ofta inte Vem hon är, utan Vad hon är. Mentorn med ett punktuellt perspektiv 
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fokuserar på Vadet hos eleven, medan i ett relationellt perspektiv lägger mentorn fokus på 

Vemet och problemfrågor och svårigheter kan hanteras som fenomen i stället för beteenden 

och egenskaper knutna till speciella elever.  

 

De elever som har problem med att sköta skolan blir på grund av problemen bemötta på ett 

mer punktuellt sätt vid utvecklingssamtalet än de elever som klarar av skolan bättre. Fokus 

vid deras utvecklingssamtal hamnar därför på just problemen och eventuella lösningar på 

dessa. Dessa elever visar också själva upp ett mer punktuellt tänkande i förhållande till sig 

själva, mentorn och utvecklingssamtalet. Pojkarna själva uttrycker detta i ord och handling 

genom uttryck som separerar dem från mentorn, ”Inte jag i alla fall. Inte min mentor i alla 

fall” ”jag har inte pratat om nån privat sak så mycket”. Här kan man se kommunikationen mer 

som ett försök att komma närmare den andre i ett försök att tolka denne, snarare än att det rör 

sig om ett intersubjektivt möte där individerna definieras i relationen dem i mellan.  

Individen får på detta sätt ett egocentriskt perspektiv på sin omvärld då det inte är tal om ett 

rollövertagande eller ett perspektivbyte utan den egna subjektiviteten stöter på andras 

subjektivitet utan att egentligen förenas i ett intersubjektivt möte. Här ryms inte samma 

möjlighet till kontinuerlig omdaning av det subjektiva självet som inom det relationella 

perspektivet. Rent praktiskt kan man säga att den handlingspotential som kasamDIALOGEN 

ungdom utgör utnyttjas inte fullt ut, utan den reflexiva processen hos individen snarare 

inskränks.  

 

7.1.2 Ökade möjligheter i ett mer balanserat samtal 

Denna potential tycks komma till uttryck på ett tydligare sätt hos de elever där samtalen har 

en mer balanserad karaktär, eller som i vissa fall där samtalet väger över åt det relationella 

perspektivet. Här möts elev och mentor inledningsvis ur ett mer punktuellt perspektiv då de 

av nödvändighet först avhandlar skolprestationen för att sedan övergå till ett relationellt 

perspektiv med elevens egen uppfattning av sin situation som utgångspunkt. Genom att de har 

mindre bekymmer med att sköta skolan eller kanske inga problem med detta överhuvudtaget, 

får dessa samtal en mer personlig och relationell karaktär. Här blir just mötet i sig en 

möjlighet, vilken kan ta olika vägar, och alla påverkas av de unika subjekt som möts, vilka i 

sin tur influeras av och påverkas av varandra i den intersubjektiva relationen. 

I detta relationella perspektiv ses mentorn och dennes roll i ett helt nytt ljus och det ställer 

också nya krav på mentorn, här ses mentorn och eleverna som deltagare i en social 

interaktionsprocess. Det är tydligt att mentorerna inte riktigt insett att de själva är en del av 
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interaktionsprocessen med eleverna, särskilt i de fall där en mer öppen kommunikation 

förekommit, både där de själva påverkat och påverkats av mötet. Trots det poängterar de 

flesta av dem senare att deras relation till eleverna förändrats på något sätt. Flera av dem 

nämner saker som att eleven blir mer sedd, men aldrig att de själva blir sedda av eleverna. 

Detta har troligtvis att göra med skolan som institution med de väl cementerade 

rollförväntningar individerna har på sig själva och på varandra i denna kontext skolan utgör. I 

detta relationella perspektiv förstås subjektiviteten i termer av koordinerad handling och 

samförstånd, här föds mening och reflexion i processen eller mötet, inte som ur det punktuella 

perspektivet i termer av egenskaper eller yttre omständigheter.  

Här kan vi se hur flera av dessa elever menar att detta bidragit till att de börjat tänka mer på 

sin situation, både i och utanför skolan, kanske särskilt i de fall där elever upplever att de haft 

ett öppet samtal, där de gemensamt i dialogen delat med sig av sina erfarenheter. 

”Det känns bra tycker jag. Speciellt med Anette då, för hon e så himla öppen själv och så… 

och verkligen berättar och så då känns det ju att man kan ju själv öppna sig mer då och så. 

Och det känns ju bra” Det ska dock poängteras att dessa elever med goda skolresultat redan 

från början tycks ha en bättre förståelse för sin egen roll i sitt eget liv än de med mindre bra 

skolresultat. Det framgår också att dessa elever är mer positiva till denna förändring av 

utvecklingssamtalet än eleverna med mer problem i skolan.   

 

Om vi vill veta Vem en annan är måste vi mötas i interaktionen, i språk och handling menar 

Von Wright. Istället för att fråga vad du kan, vilka enskilda problem eller vilka möjligheter 

individen har, kan vi för att möta Vemet i det relationella perspektivet fråga hur tänker du 

här? Eller hur förstår du det här? På så sätt kan vi tala om delaktighet och förståelse för de 

fenomen som vi möter och lyssnar till i mötet med varandra. 

Att ta den andres perspektiv för att få inblick i en annans upplevelser är avgörande om man 

vill skönja vem hon eller han kan vara, i detta relationella perspektiv ges möjligheten att välja 

att göra detta. Dock ligger det största ansvaret vid utvecklingssamtalet hos mentorn, då denne 

både i egenskap av vuxen och i egenskap av auktoritet har erfarenhet och kunskap att 

underlätta i mötet med eleven. 
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7.2 Från abstrakt samhällsvarelse till konkret person? 
Det tidigare kapitlet visar att genom en perspektivförskjutning har möjligheter till ett mer 

balanserat utvecklingssamtal öppnats. Det tidigare relativt förutsägbara punktuella 

perspektivets utvecklingssamtal har få möjligheter till spontan kommunikation, och utgången 

av samtalet kunde närmast anas på förhand av de inblandade. När man nu kan utgå från 

elevens egna svar på kasamDIALOGEN ungdom är inte förutsättningarna givna på samma 

sätt som tidigare, svaren i sig är unika och därför kan också samtalet gå sina egna vägar, med 

ett ökat utrymme för spontanitet och subjektivitet, i intersubjektiviteten mellan individerna. 

Moira von Wright tolkar Asplunds begrepp social responsivitet som en kvalificering av 

begreppet intersubjektivitet. Asplund menar att social responsivitet, är en elementär drivkraft 

att ge och framkalla gensvar. Något som bör betraktas som en av människans grundläggande 

egenskaper och handlar om människans sällskaplighet och hennes benägenhet att svara då det 

ställs frågor till henne, en allmän svarsbenägenhet. 

Denna responsivitet kan leva fritt eller inskränkas beroende på situation och kontext. Om vi 

tänker i de termer eller begrepp vi tidigare använt, det punktuella perspektivet respektive det 

relationella perspektivet, hur påverkas denna responsivitet utifrån respektive begrepp? Vidare 

hur ser individerna på varandra och sig själva beroende på utifrån vilket perspektiv de möts? 

Asplund (1992) menar att vi är både abstrakta samhällsvarelser och konkreta personer och att 

vi själva och andra växlar mellan dessa beroende på i vilket sammanhang vi förekommer.  

I vår tolkning av det empiriska materialet ser vi tydliga kopplingar mellan olika sätt att 

bemöta eleverna och vad Asplund lägger för betydelse i begreppen utifrån respektive 

perspektiv, och synen på individen som del av både en abstrakt och en konkret socialitet,  

där individen kan vara både en abstrakt samhällsvarelse och en konkret person. I det 

punktuella perspektivet möts mentor och elev som abstrakta samhällsvarelser, här möts de i 

egenskap av sina roller och de förväntningar de medför. Asplund (1992) menar att individerna 

i detta fall är utbytbara och att emotionerna som uppstår är tomma och dör när mötet är över. 

Medan i ett möte utifrån det relationella perspektivet är det konkreta personer som möts, i 

egenskap av sig själva.  

Det punktuella perspektivet utövar genom sin formaliserade struktur en inskränkning av den 

sociala responsiviteten och därmed också en begränsning av möjligheten till ett intersubjektivt 

möte med den andre. Det innebär att möjligheten till ett rollövertagande kompliceras i stor 

utsträckning, vilket i sin tur ger en tydlig begränsning av handlingspotentialen hos individerna 

och i situationen i sig. Ett sådant möte, med inskränkningar och begränsningar av den fria 

responsiviteten, blir förutsägbart och statiskt, den sociala responsiviteten efterfrågas helt 
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enkelt inte. Ett möte som sker utifrån det relationella perspektivet ger istället större utrymme 

för den sociala responsiviteten och individernas spontanitet. Dock kan den sociala 

responsivitet aldrig leva helt fritt i sin elementära form då utvecklingssamtalet i sig utgör en 

formaliserande struktur, och de roller skolkontexten medför, aldrig helt går att bortse ifrån.  

Däremot kan detta relationella perspektiv innebära ett möte mellan konkreta personer, den 

konkreta socialiteten som kan uppstå här karakteriseras av direkta relationer där varje unik 

individ responderar och emotionerna är närvarande som aktiva medskapare i processen. 

Asplund menar att det är i responsiviteten som vi utvecklar vår individualitet, då 

responsiviteten får näring i det sociala mötet kan här även intersubjektiviteten få ett större 

spelrum, och i intersubjektiviteten kan individen finna nya vägar till utveckling och 

individualitet.  

 

7.2.1 Föräldraparadoxen 

I resultaten framgår att mentorerna är tydligt medvetna om föräldrarnas inverkan på 

utvecklingssamtalets innehåll och riktning. Eleverna som själva inte är myndiga har aldrig 

upplevt utvecklingssamtal utan minst en närvarande förälder, och har därför inte själva 

uttryckt något annat än att det är bra att föräldern får reda på hur det går för dem i skolan. 

Dock med den skillnaden att de elever som har problem i skolan har tyckt att det varit jobbigt 

att sitta med både föräldern och mentorn och prata om det, ”Man blev lite rädd när det blev 

lite dåligt, då ville jag inte att de skulle höra eller vet det” som en elev uttryckte det. 

Elever som det däremot går bra för kan uppleva det positivt att föräldern är med, då det 

väcker en viss stolthet att få beröm inför föräldern.  

Mentorerna som upplevt utvecklingssamtal både med och utan närvarande föräldrar menar att 

det är en betydande skillnad då föräldrarnas närvaro förstärker det punktuella perspektivets 

prägel på samtalet. Någon går så långt som att säga att det kanske är idé att ha två 

utvecklingssamtal; ett där föräldern är närvarande och ett enskilt med eleven. Vi tolkar detta 

som att mentorn uppfattar att det inskränker så mycket på elevens öppenhet och responsivitet 

att mentorn upplever det som ”charader”, att det blir ett fingerat utvecklingssamtal. Andra 

menar att om det är något de känner att de inte kan ta upp, eller något eleven vill säga till 

mentorn när föräldern är närvarande, kan detta ske utanför utvecklingssamtalet i förtroende 

mellan elev och mentor.  

Det är tydligt så att förälderns närvaro inverkar inskränkande på elevens responsivitet dels 

genom sin blotta närvaro, men även genom att föräldern är resultatinriktad påverkar det 

betoningen mot punktuella perspektivet. För eleven kan detta innebära en form av 
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rolldiskrepans då rollen som barn, det vill säga en konkret person i förhållande till föräldern, 

möter rollen som elev, en mer abstrakt samhällsvarelse i relation till föräldern i 

samtalssituationen. När individen börjar uppfatta sig som rollinnehavare har hon eller han 

övergått från att uppfatta sig som konkret person till att uppfatta sig som en abstrakt 

samhällsvarelse, menar Asplund (1992). Särskilt påtagligt kan detta bli om detta sker i ett 

utvecklingssamtal som redan från början har det punktuella perspektivets prägel, exempelvis 

då eleven har problem med skolsituationen.  

 

Att föräldrar bidrar till ett utökat inflytande för den abstrakta socialiteten kan ses som 

paradoxalt, eftersom föräldrar mer än lärare och andra vuxna representerar den konkreta 

socialiteten, elevens privata livsvärld. Detta skulle kunna förklaras med att föräldrarollen här 

blir tydlig som innehållande både ett löfte om kärlek och uppskattning, så väl som krav på 

goda prestationer och skötsamhet. Föräldern förefaller här inför barnet/eleven uppvisa både 

ett punktuellt och ett relationellt förhållningssätt, något som kanske bidrar till att eleven här 

föredrar att stanna i den mer abstrakta socialiteten i utvecklingssamtalet. Pojkarna förefaller 

ha svårare att hantera denna klyvning hos föräldrarna, de tillägnar sig en identitet som mer 

baseras på abstrakta roller, men gör det på sitt eget sätt genom att tydligare göra motstånd mot 

vuxenvärlden än flickorna. De behandlar kanske andra som ett vad, de är exempelvis ”coola”, 

för att inte andra ska komma åt och forma deras behov av konkret socialitet, en socialitet där 

de är mer sårbara i egenskap av att vara en konkret person, ett vem inför den andre. 

Inverkan av förälderns närvaro återfinns även hos elever som inte har samma problem med att 

sköta skolan. Det blir svårare för elev och mentor, men kanske också för föräldern att möta 

varandra som konkreta personer, responsiviteten får inte samma fria prägel som vi kan 

återfinna i de samtal mentorer genomfört med myndiga elever. Det vill säga 

utvecklingssamtal mellan bara elev och mentor, som av mentor och elev mer beskrivits som 

ett samtal mellan två människor, ett genuint möte mellan konkreta personer. Denna 

upplevelse är framför allt tydlig då både elev och mentor varit av kvinnligt kön, dessa samtal 

blir mer responsiva, oförutsägbara och mer präglade av de inblandade individernas egna unika 

erfarenheter.  
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7.2.2 Växelverkan 

Pojkarnas förhållningssätt vid utvecklingssamtal med kvinnliga mentorer präglas av en 

tydligare distans, detta uttrycks både i språk och i handling. Pojkarna tycks inte tala lika öppet 

om sig själv med mentorn, de är själva mer intresserade av att ”veta hur de ligger till” för att 

veta vad de måste förbättra för att ”slippa många IG” som de själva uttrycker det.  

De väljer att stanna i en mer abstrakt socialitet, någon uttrycker bokstavligt att han inte valt att 

prata om något privat allt för mycket. På något vis uppstår ändå en relation mellan elev och 

mentor trots att denna både självvalda inskränkning av responsiviteten och den naturliga 

inskränkning kontexten medför. Kanske är det en ömsesidig överenskommelse som sker 

relativt oreflekterat, där de genom att ha samtalat med varandra, även om det skett i den mer 

förutsägbara abstrakta socialiteten, är de inte längre anonyma för varandra. De ser varandra 

som konkreta personer men är ändå medvetna om den gräns de kontextuella rollerna elev och 

mentor medför, och dessa inskränkningar präglar relationen. Med andra termer kan man säga 

att två Vad har mötts utan önskan om att finna Vemet hos den andra, men både mentorn och 

eleven tror sig veta Vad den andre är, något Von Wright menar inte går att veta fullt ut utan 

att ha mött Vemet hos den andre. Båda parter tycks vara nöjda med denna relation tills 

behovet av något annat uppstår, och den kan fördjupas senare utifrån den ömsesidiga respekt 

som nu är dess huvudsakliga grundval.  

 

I ett utvecklingssamtal mellan en mentor och en myndig elev med problem att sköta 

skolsituationen, bär även detta samtal initialt en punktuell prägel då dessa bekymmer av 

nödvändighet behandlas. Men dessa samtal tycks ändå kunna få en relationell prägel menar 

mentorerna, om förtroendet mellan elev och mentor är upprättat, exempelvis kan eleven 

”erkänna” att han inte fyllt i formuläret ”på riktigt” men att de ändå kan föra ett samtal om hur 

tänkte du då och så vidare. Citatet nedan beskriver på ett bra sätt hur detta kan vara en väg till 

ett intersubjektivt möte mellan mentor och elev, mentorn gör aktiva val och försök att se 

elevens perspektiv. 
 

”Det är säkert så att några har svarat fel på vissa saker eller tolkat in en sak, men det brukar jag också 

diskutera; vad har du tolkat in, vad tror du att feedback betyder egentligen? 

Från vem? Då kan det komma upp att dom tolkar in på olika sätt, men då vet man ju också hur dom ser på det” 

 

Här kan eleven och mentorn bli konkreta i sin socialitet och Vemet ges möjlighet att 

uppenbara sig trots den punktuella initialfasen. Mentorerna uttrycker till exempel att saker 
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”kan komma upp” att saker kan ”krypa fram”. Von Wright menar att ”så länge vi letar bland 

punktuell information erhåller vi endast kunskap som svarar på frågan Vad, men den 

efterlängtade sociala frågan lyder Vem, och den kan vi endast närma oss relationellt” (Von 

Wright 2003, sid. 205). I ett utvecklingssamtal som kännetecknas av en balans, mellan det 

punktuella perspektivet och det relationella perspektivet, pendlar individen mellan en abstrakt 

och en konkret socialitet. Samtalet pendlar mellan det punktuella perspektivet och det 

relationella perspektivet, alltså mellan betyg och mål, och dels utifrån elevens egna svar, med 

utgångspunkt i kasamDIALOGEN ungdom. Det sker ett kontinuerligt skifte i 

utvecklingssamtalet, och den naturliga inskränkningen av responsiviteten 

utvecklingssamtalets kontext medför, ger de inblandade ramar att förhålla sig till. Asplund 

(1992) menar att den sociala responsiviteten formaliseras och underställs regler, att vår 

individualitet utvecklas och att beteendet blir mer förutsägbart. Följaktligen, en väldefinierad 

form av individualitet utgörs av lika väldefinierade inskränkningar i socialitet och 

responsivitet. I en sådan balans sker även en kontinuerlig växling mellan Vad och Vem och 

mellan att vara en abstrakt samhällsvarelse eller en konkret person i ett intersubjektivt möte i 

dialogen mellan elev och mentor.  

 
7.3 Sociala band, en konsekvens av eller en förutsättning för socialitet? 
Moira von Wright tolkade som vi tidigare nämnt Asplunds begrepp social responsivitet som 

en kvalificering av begreppet intersubjektivitet. Denna sociala responsivitet som vi nu 

konstaterat kan leva fritt eller inskränkas och förändras beroende på situation och kontext. Vi 

gör nu ett försök att vidareutveckla de termer eller begrepp vi tidigare använt,  

det punktuella perspektivet respektive det relationella perspektivet, och Asplunds begrepp 

rörande responsivitet och socialitet. Vi har tolkat hur responsiviteten hos individen påverkats 

av de inskränkningar respektive perspektiv utgjort och vilka konsekvenser detta kan få för 

elev och mentor. Vidare hur detta kan ha påverkat individernas syn på sig själva och på 

varandra som personer och på vilket sätt relationer konstituerats mellan elev och mentor mot 

bakgrund av de premisser detta inneburit. Vi har också förstått att både det punktuella 

perspektivet och det relationella perspektivet har olika roller att spela och att det ena inte 

utesluter det andra. 

Vi väljer nu att tolka dessa relationer med hjälp av Scheffs begrepp sociala band, hur dessa 

upprättas och upprätthålls inom den givna kontexten mot bakgrund av våra resultat. 

Scheff ser det som en elementär drivkraft hos människan är att söka gemenskap med 

varandra, att samspela, att bygga sociala relationer, att hålla sociala band levande. Mellan 
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individer utrycks kontinuerliga strömmar av ord, gester och tecken som får sin mening genom 

aktörernas tolkningar. Tillstånden i de sociala banden avläses hela tiden i kommunikationen 

och det som främst avgör relationens stabilitet är det sätt på vilket aktörerna kommunicerar 

med varandra genom individers handlande och uppträdande, och vilka emotioner detta väcker 

hos den enskilde. Vi människor har sociala förväntningar på varandra hur vi bör agera i 

bestämda situationer. Dessa roller är inga statiska positioner utan är föränderliga och 

modifieras i den pågående kommunikationen mellan kontextuellt utformade förväntningar 

och aktörernas verksamma beteenden.  

Det som kanske tydligast framgår i våra resultat är att alla elever och mentorer upplever att 

den inbördes relationen mellan elev och mentor innebär något speciellt. Att de har något 

tillsammans som de inte har med andra lärare eller elever. Vad är det då som är speciellt?  

Hur visar detta sig? Och hur har det uppstått?  

Vi menar att det både mentorer och elever uttrycker är upplevelsen av att det utvecklats en 

fördjupning av de sociala banden mellan dem som elev och mentor, kanske även i vissa fall 

mellan två konkreta personer. Mentorerna uttrycker att de fått en ”djupare” kontakt, eller en 

kontakt på ett ”annat plan”, och att eleven blir mer sedd, sedd för den de är och tror på. Även 

om inte eleverna inte själva uttrycker det i ord på samma sätt som mentorerna gör, så är det 

ganska tydligt att mentorn också blir sedd av eleven. Om inte detta var fallet skulle knappast 

den upplevelse av ömsesidig respekt som mentorerna upplever att relationerna fått vara 

möjlig. Vi menar att om inte eleven genom det mellanmänskliga mötet på något sätt har sett 

mentorn som en konkret person, det vill säga gjort ett rollövertagande, hade knappast denna 

känsla av ömsesidig respekt kunnat uppstå. Att upprättandet av sociala band inbegriper ett 

rollövertagande, att ha möjlighet att ta den andres perspektiv ligger i linje med de teoretiska 

perspektiv vi tidigare diskuterat. Von Wright menar att denna möjlighet ryms i 

intersubjektiviteten, medan Asplund (1992) mer kryptiskt uttrycker att den ryms i inom ramen 

för den konkreta socialiteten där responsiviteten kan få spelrum. Detta tycks också kunna ske, 

oavsett utifrån vilket perspektiv utvecklingssamtalet förts eller vilka övriga inskränkningar 

responsiviteten utsatts för. De sociala band som konstituerats är av varierande karaktär och 

med varierande stabilitet, men de förefaller ändå vara värdefulla för samtliga respondenter vi 

intervjuat, både hos elever och hos mentorer.  
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7.3.1 Pojkband 

Något vi tidigare berört är att relationen kan ta sig olika uttryck beroende på om det rör pojkar 

eller flickor, eller att de sociala banden upprättas på olika sätt beroende på konstellationen av 

personer i utvecklingssamtalet. Tendensen hos pojkarna i vår studie är att de själva har ett mer 

punktuellt förhållningssätt till sig själva och är mindre benägna om att tala öppet om sig själva 

om ämnen av ”mjukare karaktär” med mentorn, åtminstone initialt då relationen till mentorn 

inte fortgått under någon längre tid. Relationen till mentorn kännetecknas av en ömsesidig 

respekt, men med en viss emotionell distans. De uttrycker själva detta i språk och handling, de 

säger själva att de kommer i tid till mentorns lektioner, att de är ”snällare och tystare”, hos 

mentorn än hos andra lärare, ”hon är snäll så jag är snäll tillbaka” Detta är också något som 

mentorerna uttrycker och de menar också att ”eleverna vågar vara ärliga mot dem” att de ”de 

hejar på en på ett annat sätt” med mera. De sociala band som skapats ger sig tillkänna både i 

och utanför undervisningssituationen, mentorerna upplever att eleven respekterar dem.  

Även om relationen mellan pojke och mentor är av mer abstrakt karaktär med större 

inskränkningar av responsiviteten än den mellan flickorna och mentorn, kännetecknas den 

ändå av en växling mellan abstrakt och konkret socialitet, eller mellan punktuellt och 

relationellt. En elev använder uttrycket om mentorn att ”hon är bra och sträng!”  Detta ser vi 

som en signifikant markör över ett synsätt på elev-mentor relationen som delas av pojkarna i 

studien. Att mentorn anses vara både bra och sträng, kan tolkas som att hon lyckas hålla en 

balans mellan ett punktuellt bemötande och ett relationellt bemötande. Att eleven ser henne 

både som en konkret person och en abstrakt samhällsvarelse eller om man så vill att de kan 

mötas som både ett Vad och ett Vem. Hon upprätthåller en konsekvent balans genom att 

kontinuerligt kunna växla mellan att vara konkret och abstrakt i sin socialitet. Scheff använder 

begreppet abduktion som beskriver en återkoppling mellan del och helhet som en blixtsnabb 

närmast automatisk intellektuell process, där de emotionella upplevelserna i den konkreta 

situationen prövas mot den livskunskap vi har om den övergripande kontext den ingår i. 

Resultatet av denna abduktion reglerar deras beteende i den konkreta sociala situationen och 

påverkar även hur de tolkar den andres signaler.   

Pojkarna har respekt för de inskränkningar av responsiviteten hennes stränghet påtvingar, då 

hon uppfattas som sträng av dem, eftersom de uppskattar den positiva respons hon ger dem då 

de rättar sig efter hennes egna och skolkontextens normer. Kortfattat kan det sägas att genom 

att respektera hennes gränsdragningar undviker de skammen, för att istället känna den stolthet 

mentorns respons skänker dem när de efterlever dem. 
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Mentorn själv uttryckte för oss att hon alltid var noga med att själv komma i tid och så vidare, 

eftersom hon ställer samma krav på sina elever. Denna ömsesidiga respekt upprätthåller de 

sociala banden, medan emotioner eller känslor reglerar distansen i relationen. Scheff menar 

att känslor är direkt relaterade till de sociala banden: Grundkänslorna skam och stolthet är 

markörer för tillstånden i de sociala banden. Skam signalerar osäkra och otrygga sociala band 

och stolthet säkra och trygga sociala band.  

 

Ett exempel på hur ett potentiellt hot mot det sociala bandet mellan en elev och en mentor 

regleras och avvärjs är där en elev som skolkar skickar ett sms till mentorn och talar om att 

”skolkar jag i dag så gör jag det på grund av det eller det”. Mentorn uppskattar elevens 

ärlighet och respekterar det förtroende han visar gentemot henne. Eleven undviker i sin tur att 

bli ifrågasatt av mentorn nästa gång de ses och behöver inte då känna skam, utan de kan 

kanske istället prata om vad som hänt. Detta är bara ett litet exempel på hur de sociala banden 

upprätthålls och regleras i skolan genom emotioner och samklang. Utsikten att nå samklang 

bygger på rollövertagande, att aktörerna intar varandras perspektiv och föreställer sig vad de 

tänker och känner. Här ligger bollen oftast hos den vuxne att göra ett rollövertagande, men 

hade inte eleven i det här fallet tagit mentorns perspektiv genom ett rollövertagande, hade han 

knappast brytt sig om att skicka ett sms. Hans respekt för henne gör att han vill upprätthålla 

det sociala bandet, genom att försöka minska det hot skammen utgör mot dess existens.   

Scheff menar att skammen är en konsekvens av att sociala band hotas och din roll i relationen 

eller kontexten ifrågasätts då andra på något sätt får dig att känna skam för ditt agerande. 

Vilket oftast gör att vi som individer försöker återupprätta balansen i det sociala bandet 

genom att kompensera sitt agerande i motsatt riktning för att genom stolthet åter känna sig 

trygg i situationen och stabilisera bandet. 

 

7.3.2 Flickband 

Vi beskrev tidigare hur pojkarnas relationsmönster speglades av en respektfull balans och en 

viss emotionell distans. Flickornas relationsmönster uppvisar en annan karaktär där de 

beskriver närheten och förtroligheten till mentorn som viktig. Något vi inte heller får glömma 

är att de kvinnliga mentorerna själva ger uttryck för detta i egenskap av kvinna.  

Däremot förhåller sig inte de kvinnliga mentorerna generellt sett olika gentemot pojkar och 

flickor, men det tar sig olika uttryck i relationen.  

Flickorna beskriver att de kan prata om allt möjligt med mentorn och att mentorn själv är 

öppen, att de delar med sig av sina erfarenheter till varandra, de beskriver ett möte där 
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konkreta personer möts. Vissa mentorer talar till och med om att de har hemligheter 

tillsammans. Graden av samklang tycks till stor del ligga i den ömsesidiga förtroligheten, att 

samtalet i sig utgör källan till upprätthållandet av de sociala banden. De känner till saker om 

varandra som går utanför de abstrakta rollerna som elev och mentor, och de förtroenden de 

delar med varandra är i sig markörer som visar att banden är intakta och starka, att de är 

konkreta personer för varandra. De spontana ”korridorsmötena” där mentorer och elever 

ibland bara kan säga hej eller byta några ord, för att andra gånger ingå som en naturlig del i ett 

”tjejsnack” uppskattas av flickorna. En mentor sa att det är inte bara jag som stannar och 

pratar, utan att eleverna stannar och pratar med mig, ” När jag ser dom kan jag bara säga hej 

hur är läget? Så vet dom att dom finns och att man sett dom”. I den konkreta situationen är det 

små signaler som uppfattas, ansiktsuttryck, tonfall, kroppsspråk och givetvis även det talade 

språket, här koordineras våra handlingar både genom språket och genom en känslomässig 

avstämning. Tillstånden i de sociala banden avläses hela tiden i kommunikationen, denna 

avstämning kan liknas vid en emotionell radar, Scheff använder begreppet attunment för att 

beskriva denna process. Det handlar om samklang (attunment) och graden av samklang i 

kommunikationen, vilken har både en kognitiv och en emotionell dimension av samspelet. 

Kognitiv samklang möjliggörs genom verbal kommunikation, språk och symboler, medan 

emotionell samklang styrs främst av icke-verbal kommunikation och den grad av samklang 

som uppnås i denna relation avgörs främst utifrån vilken grad av respekt individerna visar 

varandra.  

 

Ingen av flickorna använder utryck som att mentorn skulle vara ”sträng och bra” de talar 

heller inte om att komma i tid eller vara snälla, de uttrycker sig överhuvudtaget inte med 

termer som inbegriper skam på samma sätt som vi ser hos pojkarna. Istället tycks det vara de 

positiva känslor de upplever vid den mer, nära och förtroliga relationen till mentorn som hos 

dem väcker stolthet, att bli sedd och uppmärksammad som konkret person av mentorn. Och 

inte minst att de själva ser mentorn som en konkret person de själva har tillit till, någon flicka 

uttryckte ”Vi säger namnet, aldrig något annat, inte mentorn och så,,,,,,,,,,,alltid Helena!”.  

Denna stolthet upprätthålls genom exempelvis genom det ”korridorssnack” vi beskrev tidigare 

och att de inte sällan söker upp sin mentor för att tala om eller fråga om saker som inte bara 

rör skolsituationen, utan även ämnen av mer privat karaktär. Något som skulle kunna hota 

banden och väcka skam hos flickorna skulle exempelvis kunna vara ett bristande förtroende 

eller att bli ignorerad av den andre, i till exempel korridoren.  
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7.3.3 Differentiering 

En faktor både Scheff och Aspelin berör är relationernas differentieringsgrad, en ideal relation 

med separata såväl som sammankopplade individer, där varken punktuella eller relationella 

element överbetonas och benämns optimal differentiering. Eller med Asplunds termer en 

balans hos individen mellan att uppfatta sig själv som en abstrakt samhällsvarelse som håller 

en opersonlig distans till den andre och som en konkret person som håller en personlig närhet 

till den andre. Om denna balans förskjuts åt endera eller andra hållet kan underdifferentiering 

uppstå när en elev eller mentor i för hög grad inriktar sig på att leva upp till den andres 

förväntningar försummas sina egna behov. Detsamma gäller en motsatt situation då 

överdifferentiering kan uppstå då den enes handlande får stå tillbaka för att den andres behov, 

och att hon eller hans behov och delaktighet relationen försummas.  

Innan projektet inleddes hade det inom arbetslaget talats en hel del om att det förelåg en oro 

för hur ”känslig” information skulle hanteras eller att ”jobbiga” känslor skulle dyka upp.  

Att mentorerna riskerade att komma utanför sin kompetens, eller att de skulle få ta del av 

information som hamnar under anmälningsplikten. Denna oro kan tolkas som att mentorerna 

från början upplevde att risken för underdifferentiering kändes påtaglig. Att de skulle ha svårt 

att behålla en bra balans mellan den abstrakta socialiteten, rollen som lärare/mentor erbjuder 

och istället ”fastna” i den mer personliga och privata konkreta socialiteten. Något som kanske 

upplevs försvåra yrkesutövandet då det troligtvis skulle innebära en förlust av den auktoritet 

och distans den mer abstrakta yrkesrollen representerar. 

När projektet väl inletts, och nu för närvarande har pågått en tid, tyder dock inget på att någon 

av mentorerna upplever att denna oro besannats. De mentorer som upplevt att en elev haft 

bekymmer de inte själva känt sig bekväma med eller kompetenta nog att hantera, har kunnat 

slussa dem vidare till elevvårdsteamet på skolan, det vill säga kurator, skolsköterska med 

mera. 

Våra resultat tyder dock på att det utifrån både Asplund och Scheffs synsätt föreligger en 

påtaglig risk för att den optimala differentieringen riskerar att gå förlorad. I Scheffs fall är 

risken för underdifferentiering mest uppenbar i de nära relationer flickorna upplever med de 

kvinnliga mentorerna, där de i vissa fall är så intima med varandra att de har hemligheter 

tillsammans. Hos Asplund finns risken i de relationsmönster pojkarna har till sina mentorer, 

där en allt för påtaglig abstrakt socialitet utgör en risk för emotionell ”utbränning” (Asplund 

1992), dock förefaller dessa relationer i realiteten vara ganska väl differentierade då varken 

elever eller mentorer upplevt något problem.  
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7.4 Att vara en historia i sig själv och inför andra 
Det resultatet nu har visat är att det inte förefaller vara vad som diskuteras eller hur det görs 

som är det viktigaste för att relationer ska uppstå eller att sociala band upprätthålls. 

KasamDIALOGEN ungdom har gett mentor och elev en möjlighet att kunna starta ett samtal, 

vilket verkar vara det viktigaste för att de ska kunna framstå som konkreta personer inför 

varandra. Vad innebär det då att föra ett samtal? Hur kan det påverka synen på den andre och 

vad är de egentligen som framkommer om det inte är innehållet i samtalet i sig som är det 

viktigaste? Här menar vi att Clarence Crafoords tankar om samtalet och den människosyn han 

presenterar kan ge en värdefull nyansering av det som sker vid en perspektivförskjutning av 

utvecklingssamtalet. Därför fortsätter vi nu genom att se på resultaten av vår tolkning av de 

teorier och begrepp vi tidigare använt på materialet utifrån Crafoords teorier, och den 

betydelse det kan ha att se människan som en berättelse, både i sig själv och den andre inom 

denna kontext skolan och utvecklingssamtalet utgör.  

 

Crafoord menar att människan alltid har en önskan att gång på gång delge sin berättelse och 

därför måste det finnas utrymme för detta i samtalet. Genom den perspektivförskjutning vi 

menar att införandet av kasamDIALOGEN ungdom inneburit i utvecklingssamtalet ges nu en 

sådan möjlighet för elevens egen berättelse att få komma till uttryck. Just detta menar 

Crafoord är en elementär beståndsdel då en underlättande faktor i ett samtal är att erkänna 

subjektets existens, att sätta den talandes berättelse i centrum, individens namn 

(personkännedom) och tillhörighet (kretsar, värld och lokalkännedom). Detta har uttryckts av 

samtliga mentorer, att den nya metoden har gett dem ett verktyg att använda där elevens 

upplevelse av sin egen situation får större utrymme på ett naturligt sätt. Flera av mentorerna 

har beskrivit det som ”ett samtal mellan två människor”, något som i sig visat sig bli försvårat 

då föräldrar är närvarande, något vi tidigare beskrivit är att alla mentorer uppmärksammat 

föräldrarnas effekt på utvecklingssamtalet. När föräldrarna eller föräldern är närvarande 

berättar det för mentorn om en hel del om elevens egen historia, men möjligheten för eleven 

själv att berätta den inskränks, enligt våra resultat. 

Eleverna, framförallt flickorna, uttrycker liknande saker och de menar alla att det är ”skönt” 

eller viktigt att ha någon vuxen att tala med om sig själv, någon som bara lyssnar. Att kunna 

prata om andra saker än bara betyg är något som både mentorer och elever verkar uppskatta. 
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7.4.1 Att vara medveten om sin egen berättelse 

Något vi också berört tidigare är att mentorerna förefaller vara relativt omedvetna om att 

också de själva blir ”sedda” av eleverna, detta kan bero på att mentorerna själva inte har 

någon form av utbildning rörande utvecklingssamtalet eller samtalskonst. Det vill säga att de 

själva, inte är medvetna om den historia de själva berättar i mötet med eleven. Skolan 

förväntas kombinera kunskapsförmedling och social omsorg men lärarna får inga naturliga 

verktyg för detta vare sig på lärarutbildningen och inte heller från skolan då inga generella 

direktiv finns rörande utförandet av utvecklingssamtal. Aspelin anser att lösningen ligger i att 

lägga större vikt relationerna mellan individer i skolan och att göra lärarna mer medvetna om 

de interpersonella relationerna de själva är en del av. De möten och samtal som sker mellan 

elev och mentor, oavsett om det är i utvecklingssamtalet eller de informella möten som sker i 

korridoren bidrar till att de kontinuerligt berättar sin historia för varandra.  

De genererar kunskap om varandra vilket gör att de skapar en gemensam historia, framförallt 

då detta får möjlighet att ske över tid. Att de tillsammans skapar en gemensam historia bidrar 

oavlåtligen till att de för varandra framstår som konkreta personer. Detta är något som stärker 

och upprätthåller de sociala band som upprättats både genom införandet av det relationella 

perspektivet i utvecklingssamtalet och i det övriga sociala umgänget i skolan i stort. Därmed 

inte sagt att det punktuella perspektivet inte skulle bidra till individens historia, tvärtom, alla 

samtal rymmer både punktuella respektive relationella aspekter. Det punktuella perspektivets 

möjlighet att definiera vissa egenskaper med mera hos individen, bidrar till att dessa blir 

synliga även för det egna självet och därför också en del av den historia som individen 

oavlåtligt vill återge både inför sig själv och andra.  

Att vissa utvecklingssamtal får en tydligare punktuell prägel på grund av elevens eventuella 

svårigheter innebär naturligtvis en risk att elevens egen syn på sig själv, blir bilden av en 

problemelev. Men ändock blir detta en del av den historia som gång på gång återberättas, men 

i och med att det nu genom införandet av kasamDIALOGEN ungdom finns en möjlighet att 

balansera upp det punktuella med det mer relationella, att eleven ändå kan bli sett som ett 

konkret Vem.  

 

7.4.2 Att vara i språket 

Människan berättar oupphörligen sin historia genom ord och sin röst, sitt framträdande, 

klädsel, kroppsspråk och sitt sätt att röra sig menar Crafoord. Människan är i sitt språk, men 

hon är i lika hög grad i sin kropp. Kroppen och kroppshållningen bär vittnesmål om hur vi 

omedvetet betraktar oss själva och i alla samtal berättar vi om oss själva och liksom i det 
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talade språket döljer vi oss och röjer vi oss i kroppens språk. Den sociala responsiviteten är en 

förutsättning för att språket ska kunna utvecklas, men samtidigt är responsiviteten underställd 

språket. Ett väl utvecklat språk underlättar för responsiviteten och kan bana väg i mötet, 

medan hinder i språkutvecklingen kan inskränka på responsiviteten och därmed även på 

utvecklandet av individualiteten. 

Detta är något som även för oss själva blev ytterst påtagligt då vi intervjuade både mentorer 

och elever, hur otroligt olika framförallt eleverna är, hos dem var variationen stor då det 

gällde sättet att uttrycka sig. Faktorer som personlig mognad, ålder, kön och etnisk bakgrund 

innebär stora skillnader både i det verbala språket och i det ickeverbala. Därför blir det väldigt 

viktigt att vara medveten om att det är inte bara vad som sägs som är viktigt, utan även HUR 

det sägs, något vi kommer att återkomma till i nästa kapitel. 

Därför är det inte svårt för oss att föreställa oss hur olika även utvecklingssamtalet blir 

beroende på vilken elev och vilken mentor det är som möts. Hur varje sådan relation får sin 

speciella prägel och därmed också sin egen unika gemensamma historia, beroende på vilka 

berättelser det är som möts och berättas för varandra. Därför är också de sociala band som 

upprättas i den relationella domänen, som konstitueras just dem emellan unika och där finns 

en gemensam referensram med en ömsesidig ofta implicit överenskommelse om vad som är 

acceptabelt eller inte. Det vill säga hur den emotionella regleringen tar sig uttryck just dem 

emellan, vad som väcker skam eller stolthet, och på vilket sätt de sociala banden upprätthålls i 

språk och handling.  

 
7.5 Manlig logik möter kvinnlig affekt? 
Vi avslutade det förra kapitlet med att konstatera att de relationer som uppstår mellan mentor 

och elev alla har sin egen unika prägel beroende på den gemensamma historia de delar med 

varandra. En faktor som kanske spelar in mer än alla andra är den betydelse manlig respektive 

kvinnlig personlighet/moraluppfattning har för relationens utveckling och upprätthållande. 

När vi inledde arbetet visste vi att manliga respektive kvinnliga mentorer hade väldigt olika 

inställning till införandet av kasamDIALOGEN ungdom i utvecklingssamtalet. Under arbetets 

gång visade det sig att dessa olikheter mellan manligt och kvinnligt även går att urskilja hos 

eleverna, kanske då framförallt när det gäller på vilket sätt relationerna i skolan upprätthålls. 

En annan aspekt som blivit tydlig för oss är att dessa olikheter även tycks vara så basalt 

inkorporerade hos individen att det uttrycks spontant och oreflekterat i språk och tanke. Detta 

uppenbarade sig först efter åtskilliga genomläsningar av intervjuerna, att flickorna och 

kvinnorna genomgående uttrycker sig i relationella termer och att de relaterar till sig själva i 
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relation till andra. Pojkarna och männen uttrycker sig istället genom termer som separerar 

dem från sin omgivning och att de relaterar till sig själva på ett mer punktuellt vis.  

I relation till detta framstår framförallt skillnaderna mellan manlighetens tendens att se sig 

själv som separerad i relation till andra medan kvinnligheten kännetecknas av en närhet i 

relation till sin omvärld, som centrala för förståelsen av effekterna utvecklingssamtalets 

förändring kan innebära. Därför menar vi att det kan vara en förklaring till att både det 

punktuella perspektivet och det relationella perspektivet har en viktig roll att spela, och att 

skapandet av sociala band mellan elev och mentor i skolan därför kan ske utifrån båda 

perspektiven. Vi har tidigare tolkat hur responsiviteten hos individen påverkats av de 

inskränkningar Von Wrights respektive perspektiv utgjort, och vilka konsekvenser detta har 

fått för skapandet av de sociala banden i skolan. Vi har tolkat hur dessa sociala band 

definierats genom synen på den andre som konkret person eller utifrån rollen som abstrakt 

samhällsvarelse och utifrån en konkret respektive en abstrakt socialitet. Vidare har vi sett hur 

dessa band regleras i de interpersonella relationerna och hur de i språk och handling 

upprätthålls mellan elev och mentor. Vi har också konstaterat att karaktären på dessa band tar 

sig olika uttryck hos pojkar och flickor i relationen till sin mentor, men att det nu med hjälp 

av Carol Gilligans  teorier om manlig och kvinnlig moralutveckling kan få en rimlig 

förklaring.  

 

Som vi inledningsvis nämnde föreligger det en diskrepans vad gäller mottagandet och 

användandet av kasamDIALOGEN ungdom hos de kvinnliga och de manliga mentorerna. 

Den ende manlige mentor vi har haft tillfälle att tala med menar att han inte känner sig 

bekväm med att använda metoden då han uppfattar att han fått en bristande utbildning, och 

refererar till den han fått som andrahandsinformation. Han menar att han inte har tillräckligt 

på fötterna och ifrågasätter den forskningsteoretiska bakgrunden till projektet. Han påpekar att 

det är viktigt att ”få ut så många elever som möjligt” med godkända betyg och att det är 

viktigt att behandla detta på utvecklingssamtalen. Han menar vidare att det i stort sett inte är 

någon idé att använda kasamDIALOGEN om föräldrar är närvarande eftersom ”man ändå inte 

får ut det rätta kasam”. Han tycker inte heller att det är en metod man kan förvänta sig att alla 

ska uppskatta, eller att man ska tvingas till att använda sig av den. Detta är saker som även 

bekräftas av de kvinnliga mentorerna, då det gäller den uppfattning de fått av männen de 

arbetat med i arbetslaget. De menar att männen inte är bekväma med att tala om ”mjukare 

frågor”, att utlämna sig själva och att män inte har den erfarenheten. Vidare menar de att 

männen ser annorlunda på relationer och att de vill ha en större distans till eleverna, då de 
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menar att man ”kan komma dem fruktansvärt nära”. Dessa antaganden ligger helt i linje med 

de teorier Gilligan introducerar. Hon menar att kvinnors liv på ett helt annat sätt än mäns 

(regler, rättigheter och självförverkligande) är infattande i omsorg, socialt samspel, inlevelse 

och personliga relationer.  

När nu ett nytt verktyg i form av kasamDIALOGEN ungdom lyfts in i en tidigare, av 

tradition, manlig punktuell kontext. Då utvecklingssamtalet tidigare har varit enbart 

målinriktat med betyg och elevspecifika mål i fokus, är det med rätt hög sannolikhet ganska 

naturligt att denna reaktion uppstår. En faktor som dock är en aning överraskande är på vilket 

sätt kasamDIALOGEN ungdom är utformad. Formuläret och det presenterade syftet, att det 

rör sig om en plattform för personlig utveckling är resultatinriktat, och att det innehåller 

formuleringar som: ”Var finns mina styrkor? Vilka mål ska jag sträva mot?”.  

Resultaten presenteras i form av datautskrivna staplar och diagram med den enskilde 

individen i centrum. Paradoxalt nog är det en produkt skapad av män och med männens ögon, 

som nu får stå till grund för ett mer ”kvinnligt” relationellt tänkande i skolan och framförallt i 

utvecklingssamtalet. Att verktyget i sig genom sin utformning kan bidra till en punktuell syn 

på individen i utvecklingssamtalet tycks dock inte vara ett hinder för de samtal som det ändå 

bidrar till att initiera, ett samtal där det relationella perspektivet kan få ett större utrymme. 

Detta kan vara en följd av den attityd de kvinnliga mentorerna tycks ha, där samtalet i sig är 

det viktigaste, och att de till exempel kan diskutera dessa frågor oavsett om ”tekniken 

krånglat” eller om inte eleverna ”fyllt i på riktigt”. Gilligan skriver att flickor är mer toleranta 

i sina attityder när det gäller regler och mer beredda än pojkar att göra undantag.  

Detta framkom tydligt i våra resultat där männen ifrågasatte hela kasamDIALOGEN och de 

resultat det gav, medan kvinnorna ibland till och med såg möjligheter, där tekniken krånglade 

eller där elever inte ”fyllt i” ordentligt, att ändå föra ett relationellt samtal med eleven utifrån 

dessa premisser. Det tycks inte beröra flickorna om det krånglar eller inte och de menar att de 

kan tala om sådana saker ändå. De manliga eleverna eller pojkarna har som vi tidigare 

beskrivit ett mer punktuellt förhållningssätt till sig själva. Pojkarna talar mer än flickorna om 

att de tycker det är bra att veta hur de själva ligger till, hur de själva mår, vad de behöver 

förbättra. I början av kapitlet beskriver vi hur grundläggande vi uppfattar skillnaderna mellan 

män och kvinnor och att detta uttrycks redan i språket spontant och oreflekterat, det är en del 

av den historia de berättar om sig själva som pojke och flicka. Pojkarna talar genomgående 

om sig själva i termer som separerar dem från andra och att de medvetet eller omedvetet 

håller viss distans i relation till andra.  
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7.5.1 En obekväm sanning? 

Vid en direkt jämrörelse av intervjuutskrifterna mellan män och kvinnor, inkluderat elever 

och mentorer är skillnaden närmast total. Genomgående uppfattar vi det så att kvinnor 

samtalar Med varandra, medan männen talar Till andra eller blir talade Till. 

Männen/pojkarna utgår hela tiden ifrån sig själva och uttrycker sig i termer av Jag-Dem och 

Dem-Jag. De uttrycker nästan aldrig att till exempel ”Vi” har pratat, istället uttrycker de saker 

som, ”jag har inte pratat om det”, ” dom säger att jag”, ”Om föräldern är med är det ju bra om 

de vet hur jag mår och så… så om dom behöver förbättra nått”. Konsekvent undviker de att 

beskriva sig själv i relationella termer till någon annan, däremot säger flera av pojkarna till 

exempel ”jag känner nästan alla här”, ”jag känner alla som bor i närheten”. Detta är i linje 

med den resultatinriktning de även har när det gäller kasamDIALOGEN ungdom. Den enda 

gång de beskriver sig själva i någon form av relation, framstår det vara en prestation och en 

social positionering att känna alla, och att det i sig kanske innebär en viss social status. 

Möjligtvis finner de en trygghet i en större mängd kontakter med stor distans snarare än få 

relationer med en större närhet. När de beskriver situationen vid utvecklingssamtalet tycks de 

se på svaren närmast som ett diagnostiskt prov, de vill se om resultatet stämmer med vad de 

svarat, de vill ”se hur de mår” och vad som måste förbättras. Att diskutera ämnena i sig tycks 

vara av underordnad betydelse, men det är däremot inget de heller tycks förkasta.    

 

Kvinnorna, både elever och mentorer, tycks lägga större vikt vid samtalet i sig, och att 

flickorna tycker det är bra att lärarna och föräldrar får veta hur de mår. Här uttrycks både de 

själva och andra i relationella termer, när de beskriver sig själva beskriver de sig i relation till 

andra. Identitet och närhet blir ett och det framgår i många kvinnors självbeskrivning menar 

Gilligan. Exempelvis ”mina föräldrar är separerade, jag har två bröder, jag umgås med 

kompisarna och min pojkvän”. Eller i situationer, ”vi har samtalat om det”, ”när vi umgås 

med eleverna”, ”vår relation är inte djup ännu”, ”vad vi kan göra för att förbättra det”.  

På samma sätt som männen konsekvent undviker att beskriva sig i relationella termer gör 

kvinnorna det lika konsekvent men i motsatt riktning. Dessa skillnader blir även uppenbara i 

sättet på vilket de sociala banden upprätthålls och förklarar även att de upprättas på olika vis, 

vilket framgår i resultaten. Vi har tidigare beskrivit hur pojkarnas relationer till mentorn 

kännetecknas av en ömsesidig respektfull distans, närmast likt ett avtal mellan två parter. 

Flickorna söker närhet och förtrolighet i relationen till mentorn, vilket upprätthålls genom 

omsorgsaktiviteter och bygger på samhörighet inte avtal. Dessa skillnader har hos Gilligan sin 

grund i den moralutveckling hon återfinner hos män respektive kvinnor.  
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7.5.2 Olika vägar mot samma mål? 

Även om inte den grundläggande moraluppfattningen skiljer sig särskilt mycket åt, 

exempelvis synen på ansvar, ser motiven olika ut. Män tenderar att uppfatta motivet bakom 

moraliska beslut som en uppoffring, att de avstår från någonting de egentligen vill ha av 

hänsyn till andra. Pojkarna vi talat med förefaller ofta reglera sitt beteende utifrån 

undvikandet av negativa konsekvenser, snarare än att de försöker uppnå positiva effekter. 

Exempelvis beskriver en pojke hur han första gången fyllde i kasamDIALOGEN ungdom  

”på riktigt” för att han trodde det var viktigt som han säger. Han fyllde i för att hans far skulle 

vara närvarande vi utvecklingssamtalet och för att fadern inte skulle bli arg eller 

ifrågasättande. Hotet om aggression och våld är närvarande i pojkarnas moraliska resonerande 

menar Gilligan. När han sedan vid nästa utvecklingssamtal fyllt arton år och fick gå själv, 

utan förälder, tyckte han inte att det var någon mening att fylla i den, inte heller för sin egen 

skull, för att det skulle kunna ge honom själv någonting. Kvinnor tenderar istället att göra det 

som de tror förväntas av dem, oavsett vad de själva vill, för att inte riskera uteblivet gensvar 

och för att uppnå relationella vinster. Båda är angelägna om att inte såra eller skada den andre 

men motivens orsaker skiljer sig mellan manligt och kvinnligt. Von Wright menar att det i 

grunden är ett moraliskt beslut att välja att ta den andres perspektiv, i ett försök att ta del av 

den andre, ett försök att möta Vemet hos den andre. 

Detta perspektivbyte, mot bakgrund av kvinnornas, både elever och mentorers naturliga sätt 

att uttrycka sig i relationella termer i språket, och i handling i upprättandet och 

upprätthållandet av de sociala banden, ter sig mer som ett naturligt förhållningssätt snarare än 

ett moraliskt val. 

Hos männen och pojkarna däremot, som varit mer ifrågasättande av den nya metoden 

förefaller inte detta vara naturligt på samma sätt som hos kvinnorna. Denna skepsis skulle 

kunna bero på att det uppfattas som en uppoffring hos männen att göra detta val. Om valet 

däremot görs, framstår det i sådana fall mer moraliskt hos männen än hos kvinnorna? 

De kvinnliga mentorerna möter även pojkarna med detta naturliga förhållningssätt.  

Pojkarna själva tycks inte vara alltför intresserade av att göra det samma, men den kvinnliga 

mentorns öppenhet, intresse och förmåga att dela med sig av sig själv, gör att pojkarna ändå 

kan se mentorn som en konkret person. Von Wright menar att intresse i sig är relationellt, 

vilket kan bidra till att väcka lusten hos den andre att själv dela med sig, att bli nyfiken på vad 

den andre har att berätta. Pojkarna själva tycks inte finna samma behov som flickorna av att 

samtala om privata eller intima saker, de behåller en viss distans, och någon uttrycker att om 

”behovet skulle uppstå att tala om det, då kanske jag gör det då”, ett rationellt tänkande där 
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relationen kan förändras vid behov. Ändå uppstår sociala band mellan mentor och elev både 

hos pojkar och hos flickor, sociala band som uppenbarligen är värda att bevaras och 

underhållas. Visserligen tycks även de samtal som har den största tyngdpunkten på det 

punktuella perspektivet också innehålla en del av det relationella perspektivet och att samtalet 

pendlar mellan de båda perspektiven och att individerna själva pendlar mellan abstrakt och 

konkret socialitet. 

Vi menar därför att det är i det närmaste omöjligt att inte upprätta någon form av sociala band, 

mot bakgrund av den elementära sociala responsivitetens vilja att kommunicera och den 

elementära drivkraften att skapa sociala band till andra. Meningen och betydelsen uppstår i 

mötet och endast de individer som ingår i interaktionen kan medvetet eller omedvetet 

tillskriva det egentliga värdet av samtalet. Bara genom att tillbringa den timmen ”tillsammans 

i ett rum”, som ett utvecklingssamtal normalt pågår, skapas sociala band där elever och 

mentorer intonerar, anteciperar och reglerar sitt beteende efter varandra. Dessa sociala band 

upprätthålls och stabiliseras sedan på varierade vis, vilket vi tidigare beskrivit.  

 

7.5.3 Ett mjukare alternativ? 

Utifrån Asplunds begrepp diskuterade vi hur den sociala responsiviteten utsattes för olika 

inskränkningar och hur individens olika roller påverkade uppfattningen av varandra och av 

utvecklingssamtalet. Mot bakgrund av Gilligans teori framstår kvinnornas relationella 

förhållningssätt närmast naturligt och relativt oreflekterat, de försöker vara i, och förmedla en 

konkret socialitet, de vill själva framstå som konkreta personer inför varandra och sig själv. 

De lägger inte lika stor vikt vid personliga avgränsningar och de håller inte lika hårt fast vid 

den mer abstrakta yrkesrollen, som männen förefaller göra utifrån våra resultat.  

Kvinnorna verkar instinktivt undvika att befinna sig i den abstrakta socialiteten eller att se sig 

själva och andra som abstrakta samhällsvarelser. De finner trygghet i de konkreta relationer 

de upprättar och upprätthåller i den konkreta socialiteten, den avsaknad av emotioner som 

kännetecknar den abstrakta socialiteten uppfattas som direkt hotfull.  

Nu kan Asplunds begrepp framstå som ganska hårda och begränsande och det vi menar är inte 

att män per automatik är abstrakta samhällsvarelser och att kvinnor alltid är konkreta 

personer. Däremot tycks, som vi tidigare beskrivit, pojkarna finna en större funktion i det 

punktuella perspektivet då det gäller synen på självet, och möjligheten det ger dem att 

positionera sig själv i förhållande till andra. Men även männen/pojkarna har ett behov av att 

mötas i den konkreta socialiteten, därför upplever också de att det är givande att tala med 

mentorn. Kanske framförallt önskan att tala om sig själv, att berätta sin historia för någon som 
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lyssnar, då menar vi även den historia hela vårt väsen utgör. Genom att tala om sig själv med 

varandra menar vi att samtalet naturligt förskjuts från det punktuella perspektivet till det 

relationella perspektivet, att berätta sin historia innebär även att lämna den abstrakta rollen 

som exempelvis elev eller mentor bakom sig. Den fungerar inte längre som en mask, det 

innebär även att de kraftiga inskränkningar den abstrakta socialiteten har på individens sociala 

responsivitet minskar.  

Både Von Wright och Asplund beskriver mot bakgrund av Mead att självets 

utvecklingspotential står att finna i intersubjektiviteten, det vill säga Von Wrights 

klassificering av Asplunds begrepp social responsivitet. I det relationella perspektivet ges 

responsiviteten ett friare spelrum och samtalet en mer oförutsägbar riktning, elev och mentor 

får en möjlighet att mötas i intersubjektiviteten, att de kan ta varandras perspektiv.  

Att ta den andres perspektiv innebär även att ta del av den andres historia, att dela varandras 

berättelser bidrar till att man kan se den andra som en konkret person, vilket innebär att 

sociala band kan upprättas och stärkas. Von Wright använder begreppet att ”självet är i 

vardande” och att de är just i det relationella perspektivet självet får denna möjlighet att i 

utvecklande dialog ständigt rekonstitueras, i den här kontexten både hos elev och mentor. 

Carol Gilligans grundtes är den att kvinnors ”röst”, kvinnors moraliska erfarenheter under 

lång tid hamnat i skymundan av den manliga i samhället. När utvecklingspsykologin 

behandlat frågor kring manligt (makt och offentlighet) och kvinnligt (privatliv och hemmiljö) 

har den ansett den manliga mer adekvat än den kvinnliga och som uttryck för högre stadium 

av individuell mognad, menar Gilligan. När nu de kvinnliga värdena får allt större plats i 

samhället är det viktigt att förstå att det inte handlar om att den manliga eller kvinnliga 

moraluppfattningen skulle vara bättre eller sämre än den andra. Däremot ökar kanske kraven 

på en ökad förståelse för varandras olikheter, som ändå tycks vara djupt rotade hos båda 

könen. Som vi tidigare nämnt kommer män och kvinnor ofta fram till samma moraliska 

beslut, men ändå har de svårt att förstå på viket sätt den andre resonerat. Därför kunde det 

vara av stor vikt att skolan och mentorerna själva kunde få en ökad förståelse för dessa 

olikheter och dess beteende reglerande effekter de har för de interpersonella relationer de 

själva är en del av. Skolan lägger ner stor möda på att förmedla genusbudskapet och 

jämställdhet till både personal och elever, men glömmer kanske ofta att det kanske finns en 

poäng med olikheterna, men att de inte själva vet hur det ska bemöta dem. 
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7.6 Vilken betydelse skulle detta kunna få i ett vidare perspektiv i skolan? 

Detta avslutande stycke i analyskapitlet kan ses som en sammanfattning av flera av de 

konklusioner som framkommit i vårt resonemang. Men det kan även ses som en analytisk 

vision av vilka eventuella positiva återverkningar perspektivförskjutningen i 

utvecklingssamtalet kan ha i ett vidare perspektiv, för eleven, mentorn och skolan.   

Den mest betydande skillnaden är att genom införandet av kasamDIALOGEN ungdom i 

utvecklingssamtalet har mentorerna fått ett verktyg som hjälper dem att skapa en bättre och 

mer balanserad struktur i utvecklingssamtalet. En situation som förefaller vara ett dilemma 

inom skolan, då det saknas tydliga direktiv för hur ett utvecklingssamtal ska genomföras. 

Detta kan troligtvis få positiva återverkningar för alla inblandade i samtalet både elever, 

mentorer och föräldrar. Den ökade balansen mellan det punktuella perspektivet och det 

relationella perspektivet förändrar förutsättningarna och ger nya möjligheter till relationella 

vinster, vilket tycks uppskattas av de vi talat med. 

Genom att öka möjligheterna till att mötas som konkreta individer i utvecklingssamtalet kan 

de rigida gränser, som det vanemässiga punktuella perspektivets samtal innebär, successivt 

suddas ut. Denna förändring kan innebära en utveckling från det förutsägbara till det 

oförutsägbara, och det kan öka möjligheten till ett perspektivtagande, att ta del av den andres 

perspektiv berikar och ökar förståelsen för andra och sig själv. De absolut mest påtagliga 

effekterna detta har för elever och mentorer är de sociala band det bidrar till att skapa och de 

följder det får i upprätthållandet av dessa. De sociala banden bidrar till att skapa en ökad 

respekt mellan individerna i skolan vilket ger positiv resonans och en ökad samklang, vilket 

skapar gynnsammare förutsättningar för inlärning, och kan påverka hela klassrumssituationen.   

Viljan att bevara de sociala banden kan även bidra till att skapa ett mer hänsynsfullt 

förhållandesätt i de interpersonella relationerna i skolan i stort, bidra till en mer konkret 

socialitet i skolkontexten, även utanför klassrummet. En elev som exempelvis har ett ”stökigt 

beteende” kanske undviker att bråka med någon annan elev, eftersom han upplever att det kan 

riskera det sociala band han har till en mentor han uppskattar och respekterar. En ökad respekt 

för andra kan också ge eleven en ökad respekt för sig själv och vise versa, och genom detta 

kanske också skapa möjligheter för att starta en reflexiv process hos individen. 

 

Det grundläggande syftet med kasamDIALOGEN ungdom är just självutveckling, och vi har 

tidigare beskrivit att de elever som förefaller ta den till sig, och i vissa fall menar att det hjälpt 

dem att tänka lite mer eller annorlunda på sin situation. Det är just elever som redan från 

början har bäst känsla av sammanhang. Dessa elever som tycks ha den största förmågan till att 
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själva göra perspektivbyten och ta del av andra, detta utifrån vår tolkning av deras intervjuer, i 

kombination med vad mentorerna själva uttrycker. De elever som kanske har det svårare i 

skolan verkar också ha mindre förståelse för kasamDIALOGEN ungdoms syfte, då de ofta 

förefaller inte förstå sin egen roll i sitt eget liv. Därför verkar de inte heller lika benägna att 

göra ett aktivt perspektivbyte vilket inte på gynnar självets utveckling på samma sätt som vi 

ser hos de elever som har en större känsla av sammanhang. Det är ändå tydligt att genom de 

sociala band som ändå uppstår, ges även dessa elever i det långa loppet en möjlighet att stärka 

sin känsla av sammanhang. Kanske bara genom att, som de säger vara ”tystare och snällare” 

på mentorns lektioner på ett bättre sätt kan tillägna sig undervisningen. Genom att komma i 

tid eller inte skolka, kan de också se sig själv i relation till skolan och mentorn i ett tydligare 

sammanhang. Förhoppningsvis kan de börja se konsekvenser av sina handlingar och förstå 

vikten av att göra något för att uppnå vissa positiva effekter, istället för att kanske bara göra 

det som med nöd och näppe behövs för att undvika eventuella negativa konsekvenser. I 

förlängningen kan detta leda till att de får en ökad självkänsla, att de blir stolta över den 

historia de kan berätta, och därför vill förmedla den till andra. Genom att vilja förmedla sin 

historia vill man också bli sedd och förstådd av den andre. För att detta ska ske måste man 

träda in i en delaktighet med den andre, i en dialog där man erkänner varandra som en legitim 

andre med en ömsesidig respekt som kan underlätta det intersubjektiva mötet, där självet kan 

få utrymme att utvecklas. 

 

 
8. Sammanfattande avslutning 
Det tidigare relativt förutsägbara punktuella perspektivets utvecklingssamtal har få 

möjligheter till spontan kommunikation. När man nu kan utgå från elevens egna svar på 

kasamDIALOGEN ungdom, är inte förutsättningarna givna på samma sätt som tidigare. 

Svaren i sig är unika och därför kan också samtalet gå sina egna vägar, med ett ökat utrymme 

för spontanitet och subjektivitet, i intersubjektiviteten mellan individerna. Elev och mentor får 

en ökad möjlighet att möta varandra utanför rollerna som elev och mentor, en möjlighet till att 

se varandra som konkreta personer och därigenom utveckla en annan relation än tidigare. Vi 

har också förstått att både det punktuella perspektivet och det relationella perspektivet har 

olika roller att spela och att det ena inte utesluter det andra. Det resultatet har visat, är att det 

inte förefaller vara vad som diskuteras eller hur det görs som är det viktigaste för att relationer 

eller sociala band ska konstitueras och upprätthållas. Däremot förefaller de relationer som 
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uppstår genom det relationella perspektivet, innehålla en ytterligare emotionell dimension än 

relationer som uppstår genom det punktuella perspektivet. Dessa sociala band är kanske det 

mest framträdande fenomenet av denna perspektivförskjutning. Detta kan i sig medföra att 

elevernas och mentorernas strävan att upprätthålla de sociala banden kan få positiva effekter 

på skolsituationen i stort.  

 

Det har även visat sig att upprätthållandet av de sociala banden tar sig olika uttryck hos pojkar 

och flickor. Pojkarnas relationer till mentorn kännetecknas av en ömsesidig respektfull 

distans, närmast likt ett avtal mellan två parter, medan flickorna söker närhet och förtrolighet i 

relationen till mentorn. Den senare upprätthålls genom omsorgsaktiviteter och relationen 

bygger på samhörighet. Dessa skillnader menar vi, troligtvis har sin grund i den olikartade 

moralutvecklingen hos män respektive kvinnor vi finner i Carol Gilligans teori. Mentorerna 

upplever att eleverna uppskattar att bli lyssnade på och att de tycker om att tala om sig själv 

med någon vuxen, något även eleverna själva tycks uppskatta, framförallt då flickorna. 

Genom att använda kasamDIALOGEN som verktyg, kan samtal initieras, vilket kanske är det 

viktigaste. Samtalet i sig, och de personer som kan mötas där och berätta sina historier med 

allt vad det innebär, eller som en mentor så insiktsfullt uttryckte: 

 
”Det är precis som om dom hejar på en på ett annat sätt. Man har en djupare kontakt, det är något speciellt med 

dom eleverna man har pratat med. Det är inget märkvärdigt egentligen, men det är väl att dom känner att dom 

har blivit sedda av mig, Christina, på ett annat sätt, kanske” 

 

 
9. Reflektioner 
Ett arbete av denna storlek är i sig en genomgående reflexiv process, hela tiden uppkommer 

tankar och analyser av materialet och de erfarenheter vi skaffat oss på vägen. I Asplundsk 

anda kan man säga att det varit en interkranial verksamhet från första dagen, ett arbete som 

vuxit fram i en ständig dialog mellan oss som författare. Då uppkommer givetvis även tankar 

på vad som kunde ha gjorts annorlunda eller vad vi mer kunde ha gjort, metodologiskt eller 

alternativa teoretiska infallsvinklar.  

Något vi själva ofta återkommit till i våra diskussioner är hur mycket mer det finns att 

upptäcka inom studieämnets ramar. Vår förförståelse, av ämnet i sig och dess kontext, var 

som vi tidigare beskrivit ganska begränsad, och när vi nu ser tillbaka på de första intervjuerna 

som utfördes, så önskar vi att vi hade vågat vara ”lite djärvare”. Efterhand som vår inblick 
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och förståelse kring utvecklingssamtal vuxit, kan vi själva tydligt se en ökad intervjukvalité. 

Därför hade det kanske varit ett klokt val att utföra en förstudie av fenomenet, för att göra oss 

mer förtrogna med kontexten. Det som troligtvis påverkat det empiriska materialet allra mest 

är urvalet, detta hade säkert kunnat göras på annat sätt. 

De elever som vi med hjälp av mentorerna fått intervjua kan mycket väl vara utvalda på grund 

av att mentorerna upplevt att dessa elever uppskattat metoden. Eleverna kan i sin tur ha känt 

sig ”tvingade” att delta då mentorerna tillfrågade dem, även om samtliga menar att de deltagit 

av egen fri vilja. Men då vi inte själva visste vilka elever som deltagit i pilotprojektet hade 

denna process med att finna respondenter bland eleverna varit besvärlig, och den kanske ändå 

inte gett oss ett representativt urval. Något som vi själva upplever skulle ha gett materialet en 

ytterligare reliabilitet, är att vi skulle behövt intervjua ett större antal elever och även de 

manliga mentorer som tidigare provat metoden.  

När det gäller de teoretiker vi valt att använda oss av, upplever vi själva att de är relevanta 

mot bakgrund av ämnet och kontexten. Däremot hade kanske deras teorier kunnat tillämpas 

på andra vis och utifrån andra infallsvinklar än de vi valt. Ett alternativ hade givetvis varit att  

vi inte valt att använda oss av fem teorier utan istället kanske fördjupat oss i en eller ett par av 

dem. I anslutning till Von Wright menar vi att det hade varit intressant att integrera 

resonemanget kring ”öppna och slutna elever”. Ett annat alternativ hade varit att utveckla den 

interaktionistiska tråden hon finner hos G H Mead, något som även återfinns hos Asplund.  

Scheffs teori om de sociala banden kunde varit ett utmärkt tillfälle att utveckla en diskussion 

rörande emotionernas betydelse i det sociala livet, ett annat alternativ mot bakgrund av detta 

hade varit att lägga en än större vikt vid observationen av de interpersonella manéren.  

Den genusaspekt Gilligans teorier tillför är enligt oss relevanta för en bredare förståelse av de 

konsekvenser införandet av kasamDIALOGEN ungdom har för de interpersonella 

relationerna i skolan. Något vi själva upplever extra intressant med det sätt vi valt att tillämpa 

hennes teori på, är att här finner vi kanske en naturlig plats för det punktuella perspektivet. 

Något Von Wright själv inte tycks finna, även om hon gång på gång upprepar att det inte ska 

förkastas, utan att man ska se vart det hör hemma. Vi tycker att Gilligan tillför ett tänkande 

som ger ett nytt perspektiv, som kunde hjälpa till att skapa gynnsammare förutsättningar för 

en fruktbar genusdiskussion i skolan, och en förståelse för hur de relationella mönstren vi ser 

ter sig. På ett liknande sätt tycker vi att de skulle vara till hjälp för mentorerna att bli mer 

medvetna om de tankar Crafoord representerar, inte bara i utvecklingssamtalet utan i rollen 

som mentor i stort, och i den dagliga interaktionen med eleverna.  
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Andra teorier som hade varit intressanta att använda kunde ha varit någon form av rollteori, 

där institution, struktur och aktör analyserats utifrån skolkontexten.  

Vi hade själva långt gångna planer på att tillämpa Giddens teorier, där vi finner många 

referenspunkter till den undersökning vi gjort, kanske framförallt mot bakgrund av 

Antonovskys Kasamteori. Exempelvis hans diskussion om den reflexiva jagberättelsen eller 

individens behov av en stark skyddshinna och en ontologisk trygghet, något som går att 

jämställa med en stark känsla av sammanhang. Även Giddens resonemang om intimitetens 

omvandling hade varit på sin plats då detta pilotprojekt i mångt och mycket innebär att lyfta 

in de mer kvinnliga kvalitéerna i en institutionell samhällelig struktur. 

Intimitetens omvandling kunde även teoretiseras mot bakgrund av den fortlöpande 

omvandling lärarrollen tycks befinna sig i. Då den gamla mer rigida, abstrakta, läraren, nu 

alltmer tycks vara ersatt av en mer konkret och relationell yrkesroll, vilket tycks skapa vissa 

motsättningar inom skolan exempelvis mellan män och kvinnor, eller mellan gamla och nya 

lärare.  

Vi tycker att dessa tankar kunde vara intressanta att utveckla, och att det är värt att studera det 

fenomen utvecklingssamtalet utgör ytterligare. Särskilt då med tanke på att det varje år i 

Sverige genomförs 2,6 miljoner utvecklingssamtal och ytterst få skolor tycks ha funnit en 

funktionell metod för att genomföra dessa. Många lärare upplever situationen som besvärlig 

och att det är ett svåröverkomligt dilemma att på ett bra sätt lyckas kombinera skolans dubbla 

ansvar att tillgodose både elevens utbildningsbehov och den psykosociala omsorgen. Vår 

förhoppning är att vi, genom att belysa fenomenet utifrån vårt socialpsykologiska perspektiv, 

kan bidra till att vara ett litet steg på vägen mot ett mer givande utvecklingssamtal för både 

eleven, mentorn och i förlängningen även för skolan.  
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