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Vi vill skänka ett stort och varmt tack till vår handledare Johan Hofvendahl. Utan 

ditt material hade den här uppsatsen aldrig blivit till. Ditt engagemang och din vilja 

att vägleda oss har lyft uppsatsen och sporrat oss när det känts svårt. Tack! 
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats är att ge en inblick i elevledda utvecklingssamtal som praktik samt att 

återge en nyanserad och omfattande bild av denna praktik. Vår uppsats ämnar besvara följande 

frågeställningar: 

 

• Vad kännetecknar elevens roll som ”samtalsledare” i ett elevlett utvecklingssamtal och 

hur hanterar eleven denna roll? 

• Vad kännetecknar förälderns roll i ett elevlett utvecklingssamtal och hur hanterar 

föräldern den rollen? 

• Hur hanteras prat om problem utifall sådana situationer uppstår? 

 

Metoden vi använt oss av är att lyssna på och transkribera för uppsatsen relevanta och 

intressanta delar av vårt material vilket består av inspelade elevledda utvecklingssamtal. Den 

analysmodell vi brukat är fallanalys. Vår analysmodell, och tillika teoretiska anknytning, utgörs 

även av tillämpad Conversastion Analysis. 

 

Vårt resultat pekar på att eleven undantagsvis ”tillåts” agera samtalsledare fullt ut, utan att lärare 

och föräldrar erövrar denna uppgift, vilket i somliga fall leder till att eleven måste försvara sin roll. I 

vissa samtal förekommer det att eleven får sin roll både upprättad och återupprättad av läraren 

vilket kan tolkas som att eleven som samtalsledare inte är något ”naturligt” i sig. Rollen som 

samtalsledare är bitvis hårt knuten till ett manuskript där eleven intar karaktären av höguppläsare. 

Att eleven abdikerar från sitt samtalsledarskap förekommer också.  

 

Vårt resultat visar också att föräldrarna i och med det elevledda utvecklingssamtalet har ett nytt 

mandat i att definiera mål och få dessa nedskrivna, ett moment som i sig kan innehålla viss 

osäkerhet.  Vi har även funnit exempel på hur läraren tar över detta mandat. Skrivandet som en 

del av förälderns nya roll ligger upprepade gånger i fokus i samtalen. Vidare påvisar vårt resultat 

att en del föräldrar uttrycker en önskan om lärarnärvaro i samtalet. Föräldern tillskrivs även att 

tolka det skrivna ordet, något som i sin tur kan leda till missuppfattningar. Vi har även upptäckt att 

somliga föräldrar fortfarande agerar ”juridiskt ombud” för sitt barn och representant för hemmet i 

sin nya roll trots att detta potentiellt torde utebli i det elevledda utvecklingssamtalet.
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Då alla elever har rätt till ett positivt samtal bör problemprat utebli, men vårt resultat påvisar 

stundtals motsatsen. Dels återfinns kritik av problemkaraktär, både explicit och implicit, uttryckt i 

lärarkommentarerna. Dels gör en del föräldrar anspråk på att diskutera problem under dessa 

samtal. Trots att samtalen ska hållas problemfria gör de alltså inte detta, och med detta faktum 

som bakgrund anser vi det värt att poängtera att vi inte en enda gång i vårt material funnit 

indikationer på att ett åtgärdssamtal ska upprättas. 

 

NYCKELORD: Elevledda utvecklingssamtal, utvecklingssamtal, kvartssamtal, samtalsledare, 

förälderns roll, problemhantering 
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Abstract 

 

The purpose of this study is to get an insight in the practice of student led parent-teacher 

conferences. The purpose is also to reproduce an extensive picture of this practice. Our study 

takes off from the following questions at issue: 

 

• What distinguishes the students’ role as the “leader of the conversation” in a student led 

parent-teacher conference and how does the student handle this role? 

• What distinguishes the parents’ role in a student led parent-teacher conference and how 

does the parents’ handle this role? 

• How are discussions about problems handled? 

 

The method we have used is to listen and transcribe parts of our material, which contains 

recorded student led parent-teacher conferences, which we have found interesting and relevant 

to this study. The model for the analysis that we have used is fallanalys. Our model for the 

analysis and apply analysis to theory, is Conversation Analysis. 

 

Our result shows that the student rarely is allowed to completely act as the leader of the 

conversation without parents and/or teachers intruding, which sometimes leads to the student 

defending his or her leadership role.  It also occurs that the student gets its role as the leader of 

the conversation established and re-established by the teacher. The role as the leader of the 

conversation is sometimes very much connected to a manuscript where the student takes on the 

role of a speaker and recites out loud. In some cases, our result shows that the student 

abdicates from his or her leadership role in the conversation. 

 

Our result also shows that the parents’ task of formulating goals and writing them down, as 

mandated by the student, contains a certain amount of insecurity. We have found that the 

teacher sometimes take over this assignment from the parents. Writing, as a part of the parents’ 

new role, is often in focus during the conversations. Some parents also wish, or partly wish, to 

have the teacher attending throughout the conference. The parents’ ascribe to interpret the 

written word, which in some cases lead to misunderstanding. Some parents still consider 

themselves to represent the home and act “legal representative” for the child, even though it is 

conceivable that this should be absent as part of a student lead parent-teacher conference.  
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Even though all students have the right to at positive conversation does our result show that talk 

about problems and criticism appears frequently. We have in our material not even once found 

indications on that a åtgärdssamtal will and should be established. 

 

KEYWORDS: Student lead parent-teacher conference, parent-teacher conference, leader of the 

conversation, the parent’s new role, problem management  
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1. Inledning 

 

Den svenska skolan har en långt bakåtgående tradition av kontakt med föräldrar och elever.1 En 

relation mellan hem och skola är således inget nytt och innehållet och formerna för skolans 

samverkan med föräldrarna har diskuterats länge. Till exempel skriver Gottfried Westling i sin 

bok Svenska folkskolan efter år 1842 att ”[f]ör att göra det lättare för folkskolan att fylla sin 

uppgift att verka uppfostrande plägade somliga lärare samla barnens föräldrar då och då till 

möten, där de samrådde med dessa ej blott om undervisningsfrågor utan ock om lämpligaste 

sätten för deras behandling m.m.”.2 Idag utgör utvecklingssamtalen en viktig del av skolans 

samverkan och kontakt med hemmen. Utvecklingssamtalet är enligt betygspropositionen 

1994/95:85 ”[---] skolans viktigaste sätt att informera och informeras om elevens skolgång”.3 Den 

här uppsatsen handlar om en relativt ny form av utvecklingssamtalet och en tämligen outforskad 

terräng, nämligen det elevledda utvecklingssamtalet i praktiken. För att ge en bakgrund till 

denna form av utvecklingssamtal ämnar vi börja med att ge en historisk tillbakablick på 

utvecklingssamtalets framväxt. 

 

 

2. Bakgrund  

 

2.1 Idén om utvecklingssamtalet – en historisk tillbakablick 

 

Även om samtal mellan lärare, föräldrar och elev inte blev en etablerad verksamhet inom ramen 

för skolan förrän under 1970-talet, kan dess rötter spåras tillbaka till efterkrigstidens förändrade 

syn på barns utveckling.4 I den dåtida diskussionen om barnets potentiella utveckling återfanns 

en skiljelinje mellan de som ansåg att ett barns föds med statiska karaktärsegenskaper, barnet 

är något, och de som betraktade barnet som formbart, barnet kan bli något.5 Anhängarna av det 

senare menade att barnet påverkades av sin omgivning, i synnerhet hemmiljön.  

                                                           
1 Nytell, Hans. Samtal för utveckling i skolan – Ansvar och möjligheter för rektor, lärare, elev och föräldrar. 
Förlagshuset Gothia. Göteborg. 1996. 
2 Westling, Gottfried. Svenska folkskolan efter år 1842. P.A. Nordstedts & söners förlag. 1911:369.  
3 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GI0385 
4 Adelswärd, Viveka., Evaldsson, Ann-Carita., Reimers, Eva. Samtal mellan hem och skola. Studentlitteratur. Lund. 
1997:21. 
5 Ibid. 
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Tanken om det formbara barnet kom att vinna terräng vilket i sin tur förutsatte att skolan 

etablerade ett ingående samarbete mellan hem och skola. Detta med avsikten att läraren på så 

vis kunde få en inblick i elevens hemmiljö och sociala liv.6 I början av 1970-talet infördes det 

enskilda samtalet, i dagligt tal kallat kvartssamtal, vilket var ett med jämna mellanrum 

återkommande möte mellan skolan och barnets hem.  

 

Innehållet i kvartsamtalen präglades oftast av tillbakablickande med fokus på resultatredovisning 

och avrapportering där diskussioner om utveckling tenderade att utebli. I samband med 

införandet av en ny läroplan år 1994, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94), 

föddes kvartsamtalets ersättare – det obligatoriska utvecklingssamtalet – vars syfte skulle vara 

av framtidsinriktad karaktär och baseras på ett dialogiskt och jämbördigt samtal mellan förälder, 

barn och lärare.7 Utvecklingssamtalet ska även betraktas som en del av lärandet -8 Vad säger 

då våra nu gällande styrdokument om utvecklingssamtalet? 

 

2.2 Vad säger styrdokumenten? 

 

2.2.1 Lpo94 

Från och med 1994 ska utvecklingssamtalen utgöra ett obligatoriskt inslag i grundskolan. 

Samtalen ska äga rum minst en gång varje termin vilket resulterar i att eleven har haft minst 

fjorton utvecklingssamtal bakom sig när hon eller han får sitt första betyg. Utvecklingssamtalen 

ska baseras på förtroende och ömsesidighet och hållas mellan lärare, elev och förälder med 

avsikt att alla tre parter ska ha möjlighet att överskåda utvecklingen i social förmåga och 

lärande.9  

 

Under avsnitt 2.7 Bedömning och betyg kan man under styckena om riktlinjer bland annat läsa 

att läraren ska:  

 

• genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling, 

• utifrån kursplanens krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och 

skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn, 

                                                           
6 Hofvendahl, Johan. Riskabla samtal – en analys av potentiella faror i skolans kvarts- och utvecklingssamtal. 
Elanders Gotab. Stockholm. 2006:5. 
7 Ibid. 
8 Skolverket, 2001a. 
9 http://www.skolverket.se/sb/d/2225 
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• med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om 

studieresultat och utvecklingsbehov och 

• vid betygssättning utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande 

till kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper. 

 

Under avsnittet 2.4 Skola och hem går det även att läsa att läraren skall: 

 

• samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel 

och kunskapsutveckling, och  

• hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och därvid iaktta 

respekt för elevens integritet.  

 

Utvecklingssamtalet ska ge en mångsidig bild av elevens progression och omfatta en diskussion 

om hur skolan kan stimulera och stödja elevens vidareutveckling. Utvecklingssamtalet ska 

skriftligen sammanfattas i en individuell utvecklingsplan, IUP, som ska vara ett verktyg i elevens 

lärandeprocess. Utvecklingsplanen ska utgå från elevens intressen och förmågor samt vara 

framåtsyftande. Det faller under lärarens ansvar att utarbeta utvecklingsplanen i samarbete med 

föräldrarna och eleven i samband med utvecklingssamtalet. Det är också lärarens skyldighet att 

skriftligen sammanställa kort- och långsiktiga mål för elevens optimala utveckling utifrån dennes 

förutsättningar. Utvecklingsplanen ligger sedan till grund för nästkommande utvecklingssamtal.10 

 

Steinberg redogör för den starkt humanistiska förankringen som präglar den svenska läroplanen. 

I läroplanen sätts en stark tilltro till människans förmåga att lära och växa.11 Vidare tar Lpo94 

avstamp i idén att människor vill och kan ta ansvar samt vill och kan lära. Vi uppfattar det som 

att det är just elevens förmågor, växande och lärande som ska vara i fokus i 

utvecklingssamtalet. I Skolverkets publikation Utvecklingssamtal – en mötesplats för elev-

föräldrar-lärare betonas även att utvecklingssamtalet ska ge en möjlighet för föräldrar, lärare och 

elever att ”[---] lyssna på varandra som jämbördiga parter”. 12 

 

                                                           
10 http://www.skolverket.se/sb/d/1491 
11 Steinberg, John. Professionella samtal – konsten att leda utvecklingssamtal i skolarn. Gleerups Utbildning AB. 
Slovenien/Malmö. 2008:10. 
12 Skolverket. Utvecklingssamtal – en mötesplats för elev-föäldrar-lärare. Liber Publikation Distributionstjänst. 
Stockholm. 1995. 
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2.2.2 Grundskoleförordningen 

Även Grundskoleförordningen fastslår en rad punkter som reglerar utvecklingssamtalet. I likhet 

med Lpo94 betonar kapitel 7 Betyg m.m. 2§  lärarens ansvar att fortlöpande informera elevens 

vårdnadshavare och eleven om elevens skolgång. En utvärdering av elevens utveckling i 

förhållande till kursplanen och läroplansmålen ska ligga till grund för utvecklingssamtalet. 

Utvecklingssamtalet ska mynna ut i en individuell utvecklingsplan vilken ska utformas i 

överenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare.13 

 

2.3 Samtalet som arbetsmetod – utvecklingssamtalet som dilemma 

 

Buckhöj-Lago framhåller mötet mellan dem som ska samtala, alltså läraren, eleven och 

föräldrarna, som det mest centrala i ett utvecklingssamtal, men också att samtalet är den 

arbetsmetod som brukas vid mötet.14 Samtalet som arbetsmetod kan därför liknas vid ett 

kommunikativt projekt15 vilket syftar till de intentioner deltagarna har med ett specifikt 

samtalsämne eller samtalet i stort. Det kommunikativa projektet är alltid delvis planerat samtidigt 

som det är öppet för påverkan under själva processen för genomförandet. Samtalet som 

arbetsmetod och utvecklingssamtalet som kommunikativt projekt är inte oproblematiskt. 

Utvecklingssamtalet innehåller inte bara samma svårighet som samtal i stort, utan är också 

fyllda av en rad specifika dilemman. Adelswärd skriver att utvecklingssamtalet för det första får 

karaktären av pliktsamtal då det är ett rekvirerat samtal som utgör en del av lärarens uppdrag.16 

För det andra rör samtalsämnet en elevs personliga egenskaper och insatser. Att samtalet ska 

uppfylla flera mål är ett tredje dilemma. För det fjärde kan elevens och föräldrarnas förväntningar 

på syftet med utvecklingssamtalet te sig olika. För det femte symboliserar utvecklingssamtalet, 

oftast, en fortlöpande relation mellan skolan och hemmet – utvecklingssamtalet har både en 

bakgrund och en framtid som inte bör äventyras.17 Utvecklingssamtalet är följaktligen inte enbart 

ett institutionaliserat och professionellt samtal – utvecklingssamtalet är också ett riskabelt samtal 

fyllt av förväntningar. 

 

                                                           
13 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1994:1194 
14 Buckhöj-Lago, Lena.Utvecklingssamtal – perspektiv och genomförande. Förlagshuset Gothia AB. Växjö. 2000:17. 
15 Linell i Engström, Pär. Samtal och ledarskap – en studie av medarbetarsamtal i grundskolan. Intellecta Docusys. 
Göteborg. 2005:49. 
16 Adelswärd m.fl. 1997:16-17. 
17 Ibid. 
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2.3.1 Dilemman med utvecklingssamtalet som institutionaliserat och professionellt samtal 

Det finns ett flertal olika sorters institutionaliserade samtal vars gemensamma nämnare oftast 

utgörs av ett möte mellan lekmän och professionella. I motsats till vardagliga samtal är det 

institutionaliserade samtalet ärende- eller sakinriktat. Dess funktion är att lösa fastlagda problem 

eller att fatta beslut i frågor som faller innanför ramen av institutionens kompetensområde.18 I ett 

utvecklingssamtal representerar läraren det professionella medan eleven och elevens föräldrar 

liknas vid lekmän. Adelswärd m.fl. benämner utvecklingssamtalet som ett institutionaliserat 

personligt samtal då samtalet för det mesta inte enbart handlar det man ska prata om utan även 

tenderar att handla om ämnen som rör det personliga planet, exempelvis resor, väder och 

vind.19 Relationen mellan deltagarna i ett institutionellt samtal är ofta asymmetrisk.20 Begreppet 

asymmetrisk är hämtat ur ackommodationsteorin21 som i första hand står för kommunikativ 

anpassning. Denna tillpassning kan vara konvergent, vilket innebär att man visar sitt gillande 

gentemot sin kommunikationspartner genom att närma sitt eget beteende till denne. Men 

ackommodationen kan även vara divergent, vilket innebär att man fjärmar sitt eget beteende 

från sin kommunikationspartner och på så vis uppvisar sitt ogillande. En aspekt av konvergent 

anpassning är att den antingen är symmetrisk, vilket innebär att samtalsdeltagarna anpassar sig 

ungefär lika mycket, eller asymmetrisk där den ena deltagaren anpassar sig mer än den andra.22 

Ett jämbördigt samtal förutsätter en minimerad asymmetri samtalsdeltagarna emellan. För att 

motverka asymmetri framhåller Ellmin och Josefsson vikten av att ingen av samtalsdeltagarna 

placerar sig i maktposition – det handlar om att lyssna och tala, likafullt tala och lyssna.23 Även 

Dysthe framhåller det normativa i strävan efter att utvecklingssamtalet ska vara av dialogisk 

karaktär. Ett dialogiskt samtal ska innehålla vissa kvaliteter som gärna inkluderar symmetri 

mellan deltagarna, öppenhet för andras argument, vilja att ändra ståndpunkt och vilja att 

lyssna.24 I ett dialogiskt och jämbördigt samtal får alla samtalsparter tillräckligt med 

samtalsutrymme och varje samtalspart talar för sig själv och inte för någon annan.  

                                                           
18 Engström, Pär. 2005:7. 
19 Adelswärd m.fl. i Hofvendahl. 2006:5. 
20 Einarsson, Jan. Språksociologi. Studentlitteratur. Lund. 2005:257. 
21 Howard Giles är en av förgrundsgestalterna i utvecklandet av ackommodationsteorin. För mer ingående 
information om denna teori läs Giles artikel Accomadation in Communication i The encyclopedia of language and 

linguistics. Pergamon Press. Oxford. 1994. 
22 Ibid. Sid. 43-44. 
23 Ellmin, Roger, Josefsson, Lennart. Utvecklingssamtal i skolan – en levande dialog. Graphic systems AB. 
Göteborg. 1996:22-23. 
24 Dysthe Olga (red.). Dialog, samspel och lärande. Studentlitteratur. Lund. 2003:11. 
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Hofvendahl skönjer dock en dilemmasituation i att högre instanser inom skolvärlden så starkt 

betonar jämbördigheten i ett utvecklingssamtal, samtidigt som lärarna intar rollen som den 

professionelle.25 

 

Utvecklingssamtalet som institutionell samtalstyp bäddar även för dilemman som rör lärarens 

uppgift. Lärarens roll i samtalet är en delikat balansgång mellan informativa och sociala 

aspekter. Samtidigt som läraren ämnar återge sanningsenlig och professionell information måste 

han eller hon respektera de inblandades känslor och integritet.26 Utvecklingssamtalet är därmed 

också riskfyllt. 

 

2.3.2 Utvecklingssamtalet – ett riskfyllt projekt 

Hofvendahl menar att utvecklingssamtalet kan betraktas som ett riskabelt samtal. Risk avser i 

detta fall en specifik talsituation där talsituationens specifika utgång är oviss. Under 

utvecklingssamtalets gång kan flera talsituationer, vars utgång är oförutsägbar, uppstå.27 I ett 

utvecklingssamtal infinner sig eleven inte enbart i egenskap av samtalsdeltagare – han eller hon 

är också samtalsämne. Då ett av utvecklingssamtalets syften är att deltagarna ska diskutera 

problem får detta problemluftande inte infektera den viktiga kontakten mellan skolan och 

hemmet. Samtidigt som föräldrarna närvarar vid utvecklingssamtalet för att inhämta information 

om barnet ska de också få möjlighet att återge sin version av sitt barn. För att undvika konflikter 

kan man förmoda att alla parter i samtalet har för avsikt att göra ett så gott intryck på varandra 

som möjligt. Vidare ställs läraren inför en prekär situation då han eller hon eventuellt ska 

framföra kritik om eleven.28 Hemmets rutiner kan komma att ifrågasättas vilket från föräldrarnas 

håll kan uppfattas som ”föräldragranskande”.29 Detta skapar en motsättningsfull situation där en 

önskan att vara tydlig inte alltid rimmar väl med samtalskravet att vara hänsynsfull och trevlig.  

 

För att kringgå risker i en samtalssituation kan en samtalsdeltagare iscensätta olika strategier. Vi 

använder här innebörden av begreppet strategi i samma bemärkelse som Hofvendahl, det vill 

säga strategi som återkommande tillvägagångssätt i hur man styr och lägger upp ett samtal.30 

Strategier i ett samtal kan även skådas ur ett rutinperspektiv.  

                                                           
25 http://www.skolvarlden.se/Article.jsp?article=522 
26 Lindh, Gunnel, Lindh-Munther, Agneta. Antingen får man skäll eller beröm. E-tidskrift. 2005:7. Återfinns på: 
http://www.upi.artisan.se/docs/Doc239.pdf 
27 Hofvendahl. 2006:12. 
28 Persson, Emil (red.). Det omöjliga samtalet. Krut – kritisk utbildningsskrift. Solna. 1997. 
29 Hofvendahl. 2006:6. 
30 Ibid. 2006:14. 
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Erfarenheter från tidigare och liknande talsituationer medför vetskap om hur man kan hantera 

det kommunikativa projektet. Begreppet kompetent samtalsdeltagare innefattar en förställning 

om att talaren besitter just de strategiska erfarenheterna som är nödvändiga för att manövrera 

det kommunikativa projekt som exempelvis utvecklingssamtalet utgör.31 

 

2.3.3 Utvecklingssamtalet – ett samtal med förväntningar 

Widén redogör i sin uppsats (O)uttalade förväntningar på utvecklingssamtal – en studie av 

elevers, föräldrars och pedagogers erfarenheter och resonemang om utvecklingssamtal i 

grundskolan för både elevens, föräldrarnas och lärarnas förväntningar på utvecklingssamtalet. 

Studien visar att eleverna förväntar sig ett samtal om deras egna behov vilket ska resultera i 

mål- och handlingsplaner vilka eleven förstår.32 Eleverna förväntar sig även att både pedagogen 

och föräldrarna ska hjälpa till och motivera. Widéns intervjuade föräldragrupp väntade sig att 

utvecklingssamtalet skulle behandla gemensamma lösningar på elevens personliga och 

kunskapliga utveckling med fokus på tydliga förklaringar och handlingsplaner. Pedagogerna 

själva såg som sin uppgift att stärka och motivera eleven samt skapa en för eleven meningsfull 

handlingsplan. Pedagogerna framhöll även en strävan efter framtidsinriktat fokus för att 

möjliggöra en rimlig och positiv progression hos eleven.33 Widéns undersökning påvisar inte 

bara de tre parternas förväntningar på utvecklingssamtalet, utan också att dessa förväntningar i 

vissa fall ter sig olika. Detta skapar i sin tur en dilemmasituation där utvecklingssamtalet 

förväntas uppfylla flera parallella, och ibland motstridiga, mål. 

 

Förväntningarna på lärarens roll i utvecklingssamtalet kommer även till ordargrant uttryck i både 

Lpo94 och Grundskoleförordningen. Som tidigare nämnts34 är det bland annat lärarens ansvar 

att informera hemmet och eleven om elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling. Det 

faller även under lärarens ansvar att i samarbete med eleven och föräldrarna skriftligen 

formulera en utvecklingsplan.  

 

                                                           
31 Hofvendahl. 2006:15. 
32 Widén, Carina. (O)uttalade förväntningar på utvecklingssamtal – en studie av elevers, föräldrars och pedagogers 
erfarenheter och resonemang om utvecklingssamtal i grundskolan. Examensarbete. Lärarhögskolan. 2007:40. 
Återfinns på följande länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-7868. Studien, som är både kvalitativ och 
kvantitativ till formen, baseras på en enkätundersökning samt fyra intervjuer i fokusgrupper. Enkätresultatet baseras 
på svar från 47 föräldrar, 51 elever och 20 pedagoger medan totalt 14 personer deltog i fokusgruppintervjuerna. 
33 Ibid 2007:40. 
34 Se avsnitt 2.2. 
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Då utvecklingssamtalet som samtalssituation är förankrad i en tradition – vi har ju alla en viss 

föreställning om utvecklingssamtalet som samtalstyp – torde det även ligga förväntningar på de 

samtalsroller som intas under detta samtal. Då lärarens ansvar för utvecklingssamtalets innehåll 

poängteras faller det sig naturligt att det också är läraren som sätter formen för samtalet. 

Läraren blir på så vis samtalsledaren, den samtalsdeltagaren som så att säga ”håller i trådarna”, 

den som exempelvis fördelar talutrymmet, det vill säga vem som pratar och vem som lyssnar.  

 

2.3.4 Utvecklingssamtalet – det gyllene tillfället, eller? 

I artikeln Halvtimmarna de längtar efter berättar Margareta Carlsson, mamma till två flickor på 

Hallebergsskolan utanför Vänersborg, om sina döttrars utvecklingssamtal.35 ”De är gyllene 

tillfällen”, menar Margareta. ”Utan utvecklingssamtal, hur skulle man då få reda på något om sitt 

eget barn i skolan?”, undrar hon. Utvecklingssamtalet skapar en arena där föräldrar, lärare och 

elever tillsammans kan mötas för att diskutera och samtala om barnets potentiella utveckling. I 

samma artikel beskrivs utvecklingssamtalen som efterlängtade – lärare, elever och föräldrar 

säger att de längtar till dem.  ”’Man blir inte utvecklad under ett utvecklingssamtal, men man får 

reda på att man är det’”, säger en grupp elvaåringar som Buckhöj-Lago samtalat med om 

utvecklingssamtalets syfte.36 Elvaåringarna berättar vidare att det är spännande att gå på 

utvecklingssamtal: ”’Man vill ju få reda på att man är bra, och då är det pirrigt innan man får reda 

på hur bra man är’”.37 

 

Men den positiva inställningen till utvecklingssamtalet som ett spänningsfyllt och ”gyllene tillfälle” 

delas inte av alla. Emil Persson skriver i Det omöjliga samtalet om vad han minns från sina 

kvartssamtal i skolan.38 Perssons erfarenhet av dessa samtal är att de byggde på en 

envägskommunikation mellan föräldern och läraren där diskussioner om undervisningens 

upplägg eller lärarens insatser uteblev. ”Som elev var man dömd att vara åskådare och 

samtalsämne, möjligtvis med undantag från en eller annan ledande fråga av typen: ’Håller du 

inte med om det?’”.39  

                                                           
35 Ur Reform och rörelse. Nr 4. 1999. Återfinns på följande länk: 
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/24/89/47713_halleberg.pdf 
36 Buckhöj-Lago. 2000:42. 
37 Ibid. 2000:42. 
38 Persson (red.). 1997:1. 
39 Ibid. 1997:1. 
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Trots att referatet ur Halvtimmarna de längtar efter rör utvecklingssamtal, medan Perssons 

minnen från sin skoltid handlar om kvartssamtal, hävdar många föräldrar vid jämförelse att 

utvecklingssamtalet är identiskt med kvartssamtalet, med den enda skillnaden att 

utvecklingssamtalet är mer tidsmässigt utdraget.40 En annan elev, Malin, säger att det kan vara 

lite jobbigt att svara på alla frågor som ställs: ”’De vuxna stirrar på en, man vet inte var man ska 

titta’”.41 ”’Ibland vill man heller inte säga som det är”, säger Karin, ”’t.ex. att man har blivit retad – 

man vill inte oroa sina föräldrar. Det blir så stort. Själv tycker man att det är en liten grej, men om 

man säger det, så måste man reda ut det, ta upp det i klassen och så. Då är det lättare att inte 

säga något’”.42 

 

Det finns således både positiva och negativa erfarenheter av kvarts- och utvecklingssamtalet 

som situation. Ett försök att kasta om den traditionella ordningen för och förväntningarna på 

utvecklingssamtalet är det elevledda utvecklingssamtalet.  

 

 

2.4 Elevledda utvecklingssamtal 

 

2.4.1 Bakgrund – varför elevledda utvecklingssamtal? 

Elevledda utvecklingssamtal, hädan efter förkortat eu-samtal, är ett relativt nytt fenomen i 

Sverige. Inspirationen är hämtad från USA där denna form av utvecklingssamtal är mer 

etablerad.43 Tanken med eu-samtal i stort är att eleven själv ska leda sitt utvecklingssamtal och 

att eleven intar den funktion läraren vanligtvis fyller vid ett traditionellt utvecklingssamtal. 

Amerikanska artiklar och studier påpekar många vinster med denna sorts utvecklingssamtal. 

Stiggings noterar följande om relationen mellan eu-samtal och kommunikation: 

 

”Student-involved communication brings students into the process of sharing 

information with others about their sucess. One way to do this is through the use of 

student-led conferences. I belive that this pracitce is the biggest breakthrough in 

communication about student achievement in the last century.”44 

 

                                                           
40 Hofvendahl. 2006:10. 
41 Buckhöj-Lago. 2000:42. 
42 Ibid. 2000:42. 
43 Vi har inte funnit några exakta data angående när det första elevledda utvecklingssamtalet genomfördes eller när 
detta fenomen kom till Sverige. 
44 Stiggings, R.ichard. Assament, student confidence, and school success. Phi Delta Kappan. 1999:196. 
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Tuinstra och Hiatt-Michael redogör i sin artikel Student-led parent conefrences in middle 

schools45 för en omfattande undersökning rörande eu-samtal.46 Ett av studiens syften var att 

mäta det ökade lärandet och ansvarstagande hos eleverna i de undersökta skolorna efter det att 

skolorna antagit eu-samtal som arbetsmetod. Ett annat syfte var att undersöka eu-samtal som 

en potentiell faktor till förändring i kontakten mellan hem och skola. Resultatet visade att 

samtliga skolor som införde eu-samtal som arbetsmetod gjorde detta i ett försök att öka 

elevernas ansvarstagande inom ramen för skolarbete, samt att främja en högre akademisk 

tillgång. Samtliga skolor rapporterade att de efter införandet av eu-samtal nådde högre poäng i 

nationella test i läsning och matematik. Även en minskning av disciplinära problem 

inrapporterades och skolledningen satte en tilltro till att denna minskning var relaterat till både ”[-

--] the emphasis of student-ownership of work and the emphasis of quality work”.47 I studien 

framhöll samtliga lärare att de kände sig mindre stressade nu än innan införande av eu-samtal 

och ingen lärare uttryckte en önskan om att återgå till det gamla systemet. Av föräldrarna som 

tillfrågades redovisade 95% att de kände stolthet över att deras barn intog rollen som ledare i 

samtalet. 94% av eleverna redogjorde för att de redigerar sitt arbete mer noggrant nu när de har 

eu-samtal (58% indikerade dock att de även gjorde detta innan, medan 36% menade att de gör 

detta i vetskapen om att de måste medverka på utvecklingssamtalen). De eu-samtalen förefaller 

även tona ner de konflikter mellan lärare och föräldrar som kan uppstå vid ett traditionellt 

utvecklingssamtal.48  

 

I artikeln When Students Lead Parent-Teacher Conferences påpekas en uppfattning om att de 

traditionella utvecklingssamtalen uppfattades som mer frustrerande än utvecklande varpå lärare 

började söka en ny modell för utvecklingssamtal där eleven skulle stå i centrum.49 I de 

traditionella utvecklingssamtalen tenderade eleven att bli passiv och tystlåten medan eu-samtal 

istället skapar en god grogrund för samtal.  

 

                                                           
45 Tuinstra, Cheri, Hiatt-Michael, Diana. Student-led parent conefrences in middle schools. 2004.  Återfinns på 
följande länk: http://www.adi.org/journal/ss04/Tuinstra%20&%20Hiatt-Michael.pdf 
46 Undersökningen genomfördes på fyra mellanstadieskolor i Kalifornien, Oregon, Texas och Washington i syfte att 
undersöka fördelarna och svårigheterna med att införa elevledda utvecklingssamtal.. I undersökningen ingick 30 
lärare, 524 mellanstadieelever och deras föräldrar. 30 klassrum stod till förfogande. Metoden bestod av 
enkätundersökning, intervjuer och observationer. 
47 Tuinstra, Hiatt-Michael. 2004:20. 
48 Vi anser att det bör poängteras att samtliga fyra skolor under intervjuerna genomgick olika utbildningsreformer 
som bland annat inkluderade mindre klasser och arbetslag. 
49 Countryman, Lyn Le, Schroeder, Merrie. When Students Lead Parent-Teacher Conferences. Educational 
leadership. 1996. 
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Countryman och Schroeder skriver att eu-samtal hjälper eleven att bli: ”a litterate communicator, 

a self-directed learner, a complex thinker, an involved citizen [and] a collaborative contributor”.50 

I artikeln kommer flertalet barn till tals. Om eu-samtal säger ett barn: ”That’s the longest time my 

parent has ever sat down and listened to me”. Ett annat barn säger: “Yeah, my mother doesn’t 

usually say much to me about school, but, since conference, she is still saying nice things and 

how proud she is of me, and this is nice”.51 

 

Även Flannerys artikel Turning the Tables framhåller att föräldrarna blir mer engagerade i sitt 

barns skolgång samt att eleverna genom eu-samtal tar mer ansvar för sitt lärande och därmed 

får en bättre inblick i sitt eget skolarbete.52 Flannery menar att eleven blir mer ambitiös om de 

själva sätter sina egna specifika mål tillsammans med föräldern/föräldrarna.  

 

Foldern Lärande möten – utvecklingssamtal som leds av barn och ungdomar i förskola och 

grundskola, som används som underlag på somliga skolor som använder eu-samtal som 

arbetsmetod, redogör att syftet med eu-samtal är att på ett planmässigt sätt hjälpa eleven att 

ställa in siktet på sitt eget lärande.53 Man betraktar här lärandet som en social process där mötet 

mellan individer utgör fundamentet för den viktiga kommunikationen där samtliga deltagares 

tänkande utvecklas.54 Utvecklingssamtalet har därmed ändrat karaktär – från att ha varit ett 

informationsmöte om hur eleven ligger till där det inbyggda syftet var att undanröja eventuella 

hinder för elevens mognad till att utgöra ett tillfälle till lärande. Dialogen är verktyget och IUP:n är 

dokumentationen. 55 

 

På exempelvis Freinetskolan Mimer i Norrtälje håller alla barn i sina egna utvecklingssamtal med 

motiveringen att eleverna ”[p]å så sätt får [---] möjlighet till stort inflytande och ansvar för sitt 

lärande och sin utveckling, allt i enlighet med Skolverkets intention för de individuella 

utvecklingsplanera (IUP)”.56  

                                                           
50 Ibid. 1996:65. 
51 Countryman, Schroeder. 1996:66. 
52 Flannery, Mary Ellen. Turning the Tables. 2004. Återfinns på följande länk: 
http://www.nea.org/neatoday/0411/ptconference.html 
53 Pihlgren, Ann S. Lärande möten – utvecklingssamtal som leds av barn och ungdomar i förskola och grundskola. 
Norna förlag. Norrtälje. 2006:5. 
54 Ibid. 2006:7. 
55 Ibid. 2006:8. 
56 http://www.norrtalje.se/templates/page____4363.aspx?print=true 
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Kerstin, en lärare på Ormkärrskolan i Västerås, är också mycket positiv till eu-samtal: ”’Det är 

bra för föräldrarna, de ser sina barn ur ett annat perspektiv och eleverna själva växer av 

samtalet’”, säger hon.57  

 

I mailkonversationer vi fört med skolor som använder sig av eu-samtal framträder en positiv 

inställning till dessa. Läraren Thord58 skriver att syftet med införandet av eu-samtal främst var att 

öka elevens delaktighet. På frågan om vilka fördelar eu-samtal medfört svarar Thord att eleverna 

blir mer delaktiga och får en ökad medvetenhet om sin egen roll i lärandet och vad eleven 

faktiskt kan. Ifråga om föräldrarnas roll i de eu-samtalen återger Thord att föräldrarna lyssnar, 

engagerar sig, ställer passande frågor, beundrar sitt barn och att föräldrarna kommer mangrant. 

Thord menar att asymmetrin i utvecklingssamtalet som samtalssituation tonats ned i och med att 

lärarna inte pratar över huvudet på eleven i de eu-samtalen. En annan fördel med eu-samtal är, 

enligt Thord, tidsaspekten. I en normal klass på 25 elever är utvecklingssamtalen avklarade på 

två till tre kvällar eftersom flera samtal kan pågå samtidigt. Den enda nackdelen med eu-samtal 

som Thord nämner är att det ibland kan bli svårt att få till IUP:n vid samtalen.59  

 

I en annan mailkonversation med läraren Emelie60 framhävs också de upplevda fördelarna med 

eu-samtal. På frågan om vilka för- och nackdelar hon upplevt med eu-samtal svarar hon: 

 

Det kändes som en naturlig del i deras utveckling med att ta ansvar för sin skolgång 

som jag ser det är att de är mer engagerade i sin skolgång. De kan målen de ska nå 

och vet vad deras nya mål att sträva mot är efter samtalet. När vi har IUP lektioner 

så vet de vad de ska arbeta med. En nackdel som jag kan komma på är att det gäller 

att förbereda samtalen i god tid så att eleverna verkligen får all den tid de behöver så 

att det blir ett så bra samtal som möjligt. När jag ledde alla samtal så var det bara jag 

som skulle förbereda mig och det är ju alltid enklare. Det kunde också dyka upp 

saker under samtalen som eleverna, föräldrarna eller jag inte var riktigt förberedd på. 

Det är alltid skönt att kunna förbereda sig inför ett samtal om man vill ha ut något bra 

från det, tycker jag.61 

 

                                                           
57http://www.vasteras.se/Proaros/forskolaochutbildning/arbetsmetoder/Elevdemokrati/Pages/Elevleddautvecklingssa
mtalpaOrmkarrskolan.aspx 
58 Thord är av integritetsskäl ett fingerat namn. Mailkonversationen i sin helhet återfinns i bilaga 2.  
59 Ibid. 
60 Emelie är av integritetsskäl ett fingerat namn. Mailkonversationen återges i sin helhet i bilaga 3. 
61 Ibid. 
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Fördelarna med eu-samtal i både USA och Sverige förefaller vara åtskilliga. Hur kan då dessa 

samtal se ut i teorin? 

 

2.4.2 Elevledda utvecklingssamtal i teorin 

Att samtliga deltagare är informerade är en viktig förutsättning för ett lyckat eu-samtal. 

Föräldrarna kan exempelvis informeras via ett brev från rektorn om de eu-samtalens upplägg, 

syfte och vilka mål som väntas uppnås. Därefter kan ett föräldramöte ordnas där man diskuterar 

frågor rörande eu-samtal.62 Det faller under lärarens ansvar att se till att det eu-samtalet blir av 

och att förutsättningarna, utifrån den enskilda eleven, är de bästa. Läraren måste även se till att 

eleven är införstådd med de strukturer som föreligger det egna lärandet, hur skolarbete bedöms 

och utvärderas samt hur nästa steg i utvecklingen kan se ut.63   

 

I samtalet diskuteras skolarbete, elevens resultat och vilka strategier eleven kan ta i bruk för att 

nå målen.64 Eleven har i samråd med lärare för olika ämnen valt ut material, uppgifter och 

resultat till respektive ämnesområde som han eller hon visar upp på utvecklingssamtalet. Det är 

således eleven, inte som tidigare läraren, som sammanställer underlaget för samtalet.65 Eleven 

är ordförande för sitt eget samtal - utvecklingssamtalet ”ägs” av den studerande.66 Samtalet är 

förberett och eleven har tidigare fått chans att öva. Oftast pågår det tre till fyra samtal samtidigt 

och samtalet beräknas uppskattningsvis att pågå i cirka 45 minuter. Läraren finns till hands utifall 

det skulle dyka upp frågor eller oklarheter under samtalets gång. Läraren kan även föredra vissa 

eventuella punkter på dagordningen, exempelvis att tillsammans med eleven och föräldrarna 

komma överens om övergripande mål för elevens fortsatta utveckling, men i övrigt poängteras 

att hela konferensen ska hållas av eleven67.  

 

Alla elevers rätt till ett positivt samtal där det centrala utgörs av den positiva utveckling som 

skett, och hur framtiden ska utforma sig, hävdas. Diskussioner om problem och problemåtgärder 

ska därför uteslutas ur det eu-samtalet. Existerar det dock ett behov av att ventilera problem ska 

ett särskilt samtal upprättas, ett åtgärdssamtal, vid en annan tidpunkt.  

                                                           
62 Pihlgren. 2006:8. 
63 Ibid. 2006:8. 
64 Ibid. 2006:5. 
65 Ibid. 2006:13. 
66 Ibid. 2006:5. 
67 Vi vet dock att läraren på vissa skolor närvarar under hela samtalet och att det på somliga skolor inte pågår mer än 
ett samtal åt gången. 
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Åtgärdssamtalet ska i sin tur resultera i ett åtgärdsprogram med tidsbegränsade insatser. Till 

skillnad från utvecklingssamtalet ägs åtgärdssamtalet av de vuxna – eleven deltar enbart vid 

behov. 68 

 

 

3. Tidigare forskning och motivering till ämnesval 

 

Det finns omfattande forskning om utvecklingssamtal i teorin, men forskningen om 

utvecklingssamtalet i praktiken, vad som egentligen händer och sägs i detta samtal, är knapp. 

 

Adelswärds Samtal mellan hem och skola baseras på 60 autentiska inspelade och analyserade 

utvecklingssamtal.69 Författarna ger en bild av hur samtalen gestaltar sig och diskuterar vad som 

styr deras form och innehåll. Resonemangen grundas på analysen av dessa samtal, men även 

på efterintervjuer med figuranterna i samtalen samt författarnas egna kännedom av det 

utvecklingsarbete som ägde rum innan kvartssamtalet blev utvecklingssamtal. Resultatet av 

studien påvisar förekomsten av dilemman som kan uppstå under ett utvecklingssamtal.70 

 

Också Hofvendahl har studerat autentiska kvarts- och utvecklingssamtal, med ett sammanlagt 

omfång på 80 samtal, sin avhandling Riskabla samtal – en analys av potentiella faror i skolans 

kvarts- och utvecklingssamtal och resultatet påvisar en komplexitet i genomförandet av denna 

sorts samtal.71 När en samtalsdeltagare inleder tal som potentiellt kan utgöra ett 

problemmoment sänks samtalstempot och störningar samt upphakningar, exempelvis pauser 

och förmildrande uttryck, tenderar att förekomma mer frekvent. Vidare pekar Hovendahls 

resultat på att utvecklingssamtalet är en koordinerad prestation som i synnerhet är orienterad 

mot eventualiteten att eleven är nervös. I praktiken innebär detta att samtalsdeltagarna vid 

inledningen av ett utvecklingssamtal förhåller sig till att eleven, föräldrarna och läraren är 

nervösa, vilket i sin tur leder till kallprat och en uppsluppen stämning i inledningsfasen.  

Hofvendahl fann vid analysen av hur de inspelade samtalen avslutas med att läraren erbjuder en 

förlängning av utvecklingssamtalet genom att fråga föräldrarna om de hade några ”övriga frågor” 

– ett erbjudande som i själva verket visade sig vara ytterst begränsat i realiteten.   

 

                                                           
68 Pihlgren. 2006:11. 
69 Adelswärd m.fl. 1997. 
70 Se avsnitt 4.3 Samtalet som arbetsmetod – utvecklingssamtalet som dilemma. 
71 Hofvendahl. 2006. 
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Vad gäller innehållet och formen för det eu-samtalet existerar det ingen tidigare forskning. Att 

studera det eu-samtalets praktik kan liknas vid en undersökning av ett utsnitt av skolans 

praktiska tillämpning. Utan en inblick i de eu-samtalens förlopp och innehåll vet man inget om 

det eu-samtalets verkligen utgör de positiva faktorerna som gestaltas i de artiklar, foldrar, studier 

och mail vi tagit del av. Det ligger därför i vårt forskningsintresse att göra ett djupdyk i eu-

samtalet som en del av skolans praktik. 

 

 

4. Material, metod och teoretisk anknytning  

 

4.1 Material 

 

Vi har med Johan Hovendahls tillstånd, som även har agerat som handledare i detta 

examensarbete, fått tillgång till ett samtalsmaterial bestående av 5 kvartssamtal, 5 ordinära 

utvecklingssamtal och 20 eu-samtal. Kvartssamtalen är inspelade 1992/1993 inom ramen för 

forskningsprojektet Kvartssamtalet som kommunikativ arena för kontakt, värdering och 

självpresentation, lett av Viveka Adelswärd. Dessa kvartssamtal har även använts som underlag 

i Adelswärd, Evaldsson och Reimers Samtal mellan hem och skola72 samt i Hofvendahls 

Riskabla samtal73. Övriga samtal har spelats in av Johan Hofvendahl; utvecklingssamtalen 

under vår- och höstterminen 2004 och eu-samtalen 2007/2008. Samtliga kvarts- och 

utvecklingssamtal berör elever i årskurs 5. Utvecklingssamtalen utgör en del av det material som 

Hofvendahl bl.a. har använt i sin avhandling74, eu-samtalen är ett hittills outforskat material. Den 

sammanlagda tiden för de eu-samtalen är ungefär 20 timmar och 6 minuter och spridningen i 

ålder och kön ser ut som följer: 

 

Årskurs 2: 3 elever (2 pojkar [P], 1 flicka [F]) 
Årskurs 3: 1 elev (1 F) 
Årskurs 4: 5 elever (1 P, 4 F) 
Årskurs 5: 6 elever (2 P, 4 F) 
Årskurs 8: 4 elever (3 P, 1 F) 
Årskurs 9: 1 elev (1 F) 
 

                                                           
72 Adelswärd m.fl. 1997. 
73 Hofvendahl. 2006. 
74 Ibid. 
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Materialet som utgörs av de eu-samtalen är inspelat i tre olika skolor – två belägna i 

Stockholmsregionen och en skola från Mälardalsregionen. I en del av samtalen är båda elevens 

föräldrar närvarande, i en del är det enbart mamman eller pappan som deltar med eleven. I fyra 

av samtalen är läraren närvarande hela tiden, medan läraren i de övriga samtalen närvarar 

sporadiskt. Utöver de inspelade kvarts- och utvecklingssamtalen, samt de eu-samtalen har vi 

använt oss av relevant litteratur samt svar vi fått från lärare i e-postintervjuer.  

 

4.2 Metod och teoretisk anknytning 

 

Vår metod består av att lyssna på samtalen samt att transkribera utvalda, och för uppsatsen 

intressanta, delar. Den analysmodell vi kommer att använda oss av är till viss del fallanalys och 

tematisering mellan och inom fallen.75 Med fallanalys menar Engström att man betraktar varje 

samtal som en enhet för att sedan försöka finna kopplingar, effekter och orsaker inom enheten.76 

På detta vis får man detaljerade kunskaper om specifika samtal som dock kan vara svåra att 

generalisera. Inget samtal är det ändra likt men vi har dock gjort ett försök i att urskilja 

återkommande mönster och drag i samtalen och vi gör på så vis en viss generalisering. Vår 

analysmodell och tillika teoretiska anknytning utgörs även av tillämpad Conversation Analysis 

(CA)77 vilken bland annat innebär en analys av specifika aktiviteter i en viss typ av samtal, det 

vill säga ett handlingsperspektiv, och hur deltagarna orienterar sig mot deltagarrollerna, 

talsituationen och dess pretention, det vill säga ett deltagarperspektiv.78 Tillämpad CA får i vårt 

arbete således två betydelser – del är det en metod vi använder och dels utgör denna metod vår 

teoretiska anknytning. Vi utgår även från det faktum att ett exempel alltid är just ett exempel på 

något. 

 

Att transkribera innebär att man för över talat språk till läsbar form. Transkriberingsprocessen är 

förenad med en viss problematik.79 Problemen består av att antingen göra en så detaljrik 

transkription som möjligt och därmedelst riskera svårläs-/oläsbarhet, eller att göra en så 

                                                           
75 Engström, Per. Samtal och ledarskap – en studie av medarbetarsamtal i grundskolan. Intellecta Docusys. 
Göteborg. 2005:65. 
76 Ibid. 
77 För mer uttömmande information av CA, läs gärna avsnittet om Samtalsanalys ur CA-perspektiv i Catrin Norrbys 
Samtalsanalys. Studentlitteratur. Lund:2004. 
78 Ibid. 2004:35-36. 
79 Engström, 2005:73. 
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förenklad utskrift som möjligt och därmed riskera att utelämna viktiga detaljer. Linell omnämner 

en transkription som återger elementära egenskaper i samtalet i termen bastranskription.80  

Vidare menar Linell att vilken typ av transkription man väljer att genomföra är beroende av vilket 

syfte analysen har.81 Därmed menar Linell att all transkribering är uppgiftsorienterad och 

teoriberoende. Då vi har sållat bort en mängd detaljer, men samtidigt valt att koncentrera oss på 

några för uppsatsen betydelsefulla sekvenser i samtalen, kommer vi därför att göra just en 

bastranskription. I vår transkription kommer vi att återge det talspråkliga i skriftspråklig form, 

detta för att öka läsbarheten. Motivet är även att återge samtalens innehåll framför samtalens 

form – det är inte hur eleverna, föräldrarna och lärarna samtalar utan vad de samtalar om som 

är relevant.  

 

 

5. Avgränsningar, forskningsproblematik och etiska överväganden 

 

5.1 Avgränsningar 

 

I vår analys kommer vi inte att ta hänsyn till elevernas, föräldrarnas och lärarnas kön och sociala 

och kulturella kontext. Vi kommer enbart att ta hänsyn till den språkliga kontexten 82, det vill säga 

att språkliga uttryck sätts in i ett sammanhang – i vårt fall eu-samtal. Vi kommer aldrig heller att 

återge samtal i sin helhet då vi anser detta vara irrelevant. Då vi kommer att redogöra för vissa 

återkommande drag i samtalen kan det bli så att vissa samtal utelämnas och därmed ej kommer 

att statuera exempel i vår analys. Vi kommer heller inte att ta någon vidare hänsyn till elevernas 

ålder i vår analysdel, men i vår avslutande diskussion kommer denna aspekt tas upp. 

 

5.2 Forskningsproblematik och etiska överväganden 

 

Att undersöka hur människor pratar kallar Labov för Observer’s paradox.83 Det paradoxala 

härstammar ur det oetiska att spela in samtal utan samtalsdeltagarnas vetskap. Detta är även 

förbjudet enligt svensk lag. Man skulle kunna tänka sig att det inspelade samtalet blir ”onaturligt” 

då deltagarna är medvetna om att de blir inspelade, men samtalsforskningen som sysslar med 

                                                           
80 Linell, Per.  Transkription av tal och samtal: teori och praktik. Arbetsrapport Tema Kommunikation. Linköping. 
1994:5. 
81 Linell. 1994:5. 
82 Norrby, Catrin. Samtalsanalys – så gör vi när vi pratar med varandra. Studentlitteratur. Lund. 2004:41. 
83 William, Labov i Norrby. 2004:37. 
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att analysera autentiska samtal bemöter denna kritik med att bandspelaren spelar en minimal 

roll. När samtalet väl kommer igång tenderar samtalsdeltagarna att glömma bort bandspelarens 

existens.84 Med hänsyn till forskningsobjektens integritet är samtliga namn fingerade. 

 

 

6. Syfte och frågeställningar 

 

Vårt syfte är att få en inblick i eu-samtal som praktik, samt återge en nyanserad och omfattande 

bild av denna praktiks innehåll. De frågeställningar vi ämnar besvara är: 

 

• Vad kännetecknar elevens roll som ”samtalsledare” i ett eu-samtal och hur hanterar 

eleven denna roll? 

• Vad kännetecknar förälderns roll i ett eu-samtal och hur hanterar föräldern den rollen? 

• Hur hanteras prat om problem utifall sådana situationer uppstår? 

  

 

7. Analys och resultat 

 

Vi avser här att redogöra för och analysera sekvenser ur samtal som vi kategoriserat in under 

olika teman. De teman vi funnit intressanta, relevanta och som i somliga fall utgör 

återkommande drag i samtalen är elevens roll som samtalsledare under det eu-samtalet, 

förälderns nya roll under det eu-samtalet samt perspektiv på och hantering av problem. I 

transkriptionerna har elevernas verkliga namn har vi ersatt med ett fingerat namn. Tal om andra 

personer än ovanstående ersätts med XX. Varje utdrag är numrerat, exempelvis ”utdrag 1”, för 

att underlätta läsningen. Utdraget följs åt av en bokstav och ett nummer, exempelvis ”E1”, vilket 

är en hänvisning till det inspelade materialet. ”E1” är till exempel namnet på den fil 

samtalssekvensen är hämtad från. Det tal som är angivet inom parenteserna, exempelvis 

(04.32), indikerar tiden för utdragets början. 

 

 

 

 

                                                           
84 Norrby. 2004:37. 
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7.1 Att leda eller icke leda, det är frågan 

 

Att vara samtalsledare innefattar ett ledarskap – samtalsledaren är den som leder 

samtalsdeltagarna genom konversationen. Samtalsledaren är den som ”driver” samtalet framåt. 

Detta yttrar sig exempelvis i topikskiften, byten av samtalsämne, eller delegering av talutrymmet. 

Ordförandeskap inrymmer rollen som samtalsledare. I kvarts- och utvecklingssamtalen föll det 

under lärarens ansvar att axla rollen som samtalsledare. I de eu-samtalen är det dock 

uttryckligen eleven som äger och är ordförande och därmed är den som iscensätter ledarskapet 

i samtalet.  

 

I de eu-samtalen är det viktigt att läraren håller distans till det pågående samtalet då det annars 

finns en risk att läraren tar över samtalet, exempelvis genom att förklara eller förtydliga saker 

som eleven själv bör klarlägga för att bli införstådd med och förmedla sin egen kunskapsnivå.85 

I relation till det faktum att eleven under eu-samtal ska vara samtalsledare har vi i vårt material 

valt ut sekvenser som svarar mot följande underteman: hur läraren upprättar och återupprättar 

elevens samtalsledarroll, samtalsledarens manuskriptknutna roll, hur eleven gestaltar och 

betraktar samt försvarar sin roll som samtalsledare, hur det kan se ut när föräldrar eller lärare 

inkräktar på elevens ställning som samtalsledare och hur det kan se ut när en elev abdikerar 

från sin roll som samtalsledare. 

 

7.1.1 ”Det är ditt samtal. Det är du som är chef idag” 

Vi kommer i sekvensen nedan, utdrag 1, in i inledningsfasen av samtalet. Läraren är närvarande 

och i full gång med att förklara hur det är tänkt att samtalet ska gå till. 

 

Utdrag 1: E10 (02.37) 

Lärare:  Och det du gör är att du helt enkelt tar upp dina papper och 
sen läser du för mamma 

Sima:  Mmm 
Lärare:  Vad du har skrivit själv, vad vi har skrivit och sen så 

diskuterar ni vartefter. Ni gör lite som ni vill 
Mamma:  Mmm 
Lärare:  Det är ditt samtal 
Sima:  Mmm 
Lärare:  Det är du som är chef idag 
Sima:  Mmm 
Mamma:  Var har du glasögonen?86 

 

                                                           
85 Pihlgren, Ann S. 2006:17. 
86 Transkriberat av Johanna Arnwald. 
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Även i nästkommande sekvens, utdrag 2, befinner vi oss i inledningsfasen av 

utvecklingssamtalet. Även här närvarar läraren i syfte att förklara samtalets upplägg. 

 

Utdrag 2: E13 (02.20) 

Lärare:  Så här är sen målen, alltså vad du vill ha för mål och hur du    
ska nå dit 

Anna:  Mmm 
Lärare:  Alltså hur ska du lära dig det du vill… 
Anna:  Mmm 
Lärare:  …och vem som är ansvarig och det kan vara både 

långsiktiga mål, alltså att det tar lång tid att uppnå dem, eller 
kortsiktiga mål, att det går snabbare 

Anna:  Mmm 
Lärare:  Och sen om det är något övrigt… 
Föräldrar:  Mmm 
Lärare:  …som ni  känner att ni vill skriva dit 
Pappa:  Mmm 
Lärare:  Men du har ju förberett där här nu, så nu… 
Anna: [skrattar] 
Lärare:  …så nu lämnar jag er lite i Annas händer. 
Anna:  Ehum… Välkommen till mitt utvecklingssamtal!87 

 

 

Utdragen ur samtalen ovan visar på hur läraren redogör för vad elevens roll som samtalsledare 

innefattar (”Och det du gör är att du helt enkelt tar upp dina papper och sen läser du för mamma”). 

Det poängteras även upprepade gånger att det är eleven som är ordförande för och innehar 

ägarskap för samtalet (”Det är ditt samtal”, ”Det är du som är chef idag” och ”Nu lämnar jag er lite 

i Annas händer”). Citat som ”Men du har ju förberett det här nu” påvisar att eleven innan har övat 

på att leda samtalet.  

 

Ibland tenderar elevens uppdrag att utgöra samtalsledare att fallera och läraren kan då gå in i 

samtalet och återupprätta elevens tilltänkta roll. Det kan exempelvis se ut så här: 

 

Utdrag 3: E15 (08.35) 

Lärare:  Hej! Går det bra? 
Nils:  Aaa 
Mamma:  Ska jag skriva det? 
Nils:  Mmm 
Mamma:  Om vi frågar dig… 
Nils:  Mmm 
Mamma:  …någon gång varje dag vad klockan är. 
Nils:  Mmm 

                                                           
87 Transkriberat av Arnwald. 
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Lärare:  Oj! Ni håller på med målen redan? 
Nils:  [hostar] 
Lärare:  Så att ni kommer på att skriva ner på en gång. Vart är du på 

punkterna här nu då? 
Mamma:  Jag måste sudda 
Nils:  Aaa, det där 

       Lärare:  Det är här? Du håller på att berätta vad det är du ska berätta 
om? 

Nils:  Mmm 
Mamma:  Jamen, aaa 
Lärare:  Okej… Och sen skulle du gå till den punkten, efter det… 
Nils: [ mumlar något ohörbart] 
Mamma:  Fast det har vi inte gjort [skrattar] 

       Lärare:  Nej [skrattar]… Du får hålla din ordning här vet du. Får du     
komma ihåg Nils 

Nils:  Mmm, först var det matematik, och sen så… 
Lärare:  Aaa, precis. Så att du kryssar av här. Men du har en penna? 
Mamma:  Men det här, det här vi håller på med nu Nils, det går ju inte 

förrän där nere 
Lärare:  Nej. Du måste berätta om alla… 
Nils:  Oj! 
Lärare:  …de där först 
Mamma:  Ajajaj 
Lärare:  Eller hur? 
Nils:  Vad sa du? 
Lärare:  Du måste berätta om alla de där punkterna först. 
Nils:  Aaa 
Lärare:  Då blir det lättare sen88 
 
 

I nedslaget ovan, utdrag 3, reagerar läraren över att Nils förefaller ha brutit utvecklingssamtalets 

dagordning (”Oj! Ni håller på med målen redan?). Läraren tar på sig uppgiften att återställa 

samtalets ordning – den ordning som Nils egentligen, i sin roll som samtalsledare, skulle ha följt 

(”Och sen skulle du gå till den punkten”, ”Du måste berätta om alla de där punkterna först”). 

 

7.1.2 ”Du ska helt enkelt läsa upp det du har skrivit ämne för ämne” 

I samtliga konversationer i vårt material inleder läraren med att inrätta en ”mall” för samtalets 

ordning. Det kan gestalta sig på följande vis: 

 

Utdrag 4: E2 (00.00) 

Lärare:  Eh…Då är det ju så här att det här är ditt första samtal och 
då har jag lagt fram lite anteckningspapper åt er här om man 
behöver anteckna under tiden. Plus att du ska skriva ett 
tackbrev till Felicia sen när ni är klara, tacka henne för 
hennes fina samtal. Och sen har jag också lagt här en 
utvecklingsplan som liksom ska bli som ett resultat av 
samtalet. När ni är klara ska den vara ifylld och klar.  

                                                           
88 Transkriberat av Arnwald. 
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                    Och har man varit här på samtal här förut så får man sin 
gamla utvecklingsplan 

Mamma:  Mmm 
Lärare:  Så att man kan se vad är det för mål vi skrev upp då som vi 

skulle undersöka 
[Läraren går iväg ]  
[Läraren kommer tillbaka] 

Lärare:  Jo då brukar man kolla på vad man haft för mål förut, vad 
man behövde förbättra sist och då skriver man här 
uppföljning av tidigare mål…89 

 
 

Läraren fortsätter sedan i utdrag 5 med att visa på vilka papper som Felicia ska gå igenom och 

visa för sin mamma. 

 

Utdrag 5: E2 (02.38) 

Lärare :  Det du gör är att du helt enkelt läser upp det du har skrivit… 
Felicia:  Mmm 
Lärare:  …ämne för ämne90 
 
 

Även utdrag 6 exemplifierar detta: 

 

Utdrag 6: E8 (00.27) 

Lärare:  Här kommer en ny utvecklingsplan, här är dina gamla 
papper från förra året. Jag lägger fram dem om ni vill kika 
lite. Och här är den gamla utvecklingsplanen, där det står  

Emelie:  Mmm 
Lärare:  Så, här skriver man då hur det har gått med de tidigare 

utvecklingsmålen, har du uppnått det du ville, och något du 
är stolt över, och dina utvecklingsmål nu och hur du ska nå 
dit 

Emelie:  Aaa91 
 

 

Både utdrag 5 och utdrag 6 påvisar hur läraren är den som upprättar mönstret för hur samtalet 

ska utföras (”Plus att du ska skriva ett tackbrev till Felicia sen när ni är klara, tacka henne för 

hennes fina samtal” och ”Så, här skriver man då hur det har gått med de tidigare 

utvecklingsmålen” och ”Jo då brukar man kolla på vad man haft för mål förut”).  

 

                                                           
89 Transkriberat av Sara Lifvergren. 
90 Transkriberat av Lifvergren. 
91 Transkriberat av Lifvergren. 
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I somliga samtal blir det påtagligt hur formstyrt samtalet är i och med det skrivna 

samtalsunderlaget – något som kommande nedslag påvisar: 

 

Utdrag 7: E15 (49.30)  

Claes:  [läser ur sina papper] ”Fråga dina föräldrar vad de tycker du 
är bra på”.  Vad tycker ni att jag är bra på? 

Mamma:  Jag tycker du är duktig på att spela teater 
Claes:  [Hostar] Okej 
Pappa:  Mmm 
Claes:  Du då, något annat? 
Pappa:  Sporta 
Claes:  Något annat, tre saker var92 

 

 

Eleven läser helt sonika på pappret vad som ska sägas och upprepar sedan vad som står där 

(”’Fråga dina föräldrar vad de tycker du är bra på’. Vad tycker ni att jag är bra på?”) vilket leder till 

att man kan likna det skrivna underlaget vid ett manuskript till vilket eleven är bunden. Också 

nedanstående sekvens uppvisar den uppbundenhet och ”inövade” prägel ett samtal kan få. 

 

Utdrag 8: E17 (11.10) 

Johan:  Sen så skulle du fortsätta 
Lärare:  Ja! Jag skulle fortsätta. Ja vi har ju tränat på det här 

samtalet en gång. Känns som om vi är klara redan 
Johan:  Ja 
Mamma:  Ni bara upprepar det93 

 

 

Utdrag 8 påvisar alltså att samtalet är något man har övat på innan (”Ja! Jag skulle fortsätta. Ja vi 

har ju övat på det här samtalet innan”). Det finns således ett visst mönster är uppbyggt efter, ett 

mönster som samtalet ska följa. 

 

7.1.3 ”Ni får inte läsa. Det är bara jag” 

Trots att det uttryckligen är eleven som innehar rollen som samtalsledare kan situationer uppstå 

där eleven känner ett behov av att försvara sin ställning. Försvaret i sig ger oss även en inblick i 

hur eleven betraktar och gestaltar sin funktion som samtalsledare. Tillexempel kan eleven bli 

irriterad när en förälder gör något som bryter mot planeringen samtalsledaren har att följa. 

Sekvensen på nästa sida, utdrag 9 statuerar exempel på detta. 

 

                                                           
92 Transkriberat av Lifvergren. 
93 Transkriberat av Lifvergren. 
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Utdrag 9: E20 (03.44) 

Wilma:  Och sen så är det den här ämnesutvärderingen i svenska 
och jag tycker att verbhäftet, det här [tar fram verbhäftet] har 
gått bra. Euhm… För att… 

Mamma: Får jag titta på det? 
Wilma:  [med irriterad röst] Ja! Förlåt, jag tog det. Du behöver 

inte…Åhh! 
Mamma:  Du håller undan det för mig 
Wilma:  [fortfarande med irriterad röst] Nej men jag skulle ju berätta 

vad det var för något 
Mamma:  [läser i häftet] Ja, vad sa du… Vad tycker du att det här 

hade… 
Wilma:  Det är för sent nu. Det sa jag, men du lyssnade inte! 
Mamma:  Nämen lilla älskling!94 

 

 

Vi tolkar det som ett behov från Wilmas sida att försvara sin samtalsledarroll – det är inte tänkt 

att mamman ska titta i verbhäftet innan Wilma har fått berätta vad verbhäftet är för något (”Nej 

men jag skulle ju berätta vad det var för något”). Det förefaller även förhålla sig så att Wilma 

uppfattar det som att hennes mamma inte lyssnar på henne ordentligt och därmed även avgör 

att mammans chans att få information om en viss sak har passerat (”Det är för sent nu. Det sa 

jag, men du lyssnade inte!”). 

 

I nästkommande nedslag är Nils i full färd med att läsa upp lärarkommentarer. Notera hur han 

vägrar låta sig avbrytas av sina föräldrars frågor. Observera även att Nils är den som genomför 

topikskiften samt är den som driver samtalet framåt. 

 

Utdrag 10: E15 (11.44) 

Nils:  [läser upp lärarkommentarer] ”Tycka att matte är kul igen, 
eftersom du har stor talang”. Aaa… 

Mamma:  Särskilt multiplikation, var det så? 
Nils:  [fortsätter läsa] ”Jag vill lära mig mer gånger” 
Mamma:  Det är ju multiplikation. Mmm… 
Pappa:  Ja 
Nils:  [hostar] Och så matematik. 
Pappa:  Ja. Vad har hänt i… Vad har hänt på matematikområdet? 
Nils:  [läser på pappret] ”Addition. Jag är bra på plus men jag 

behöver träna på multiplikation höga tal” 
Mamma:  Mmm 
Nils:  [läser ur pappret] ”Slurptratition”, eller vad hette det? 
Pappa:  Subtraktion 
Nils:  [läser på pappret] ”Subraktion. Jag tycker…” 
Mamma:  Vad är det för något? 
Nils:  ”…att minus är lätt. Jag vill börja med roten ur någonting” 
Mamma:  Mmm… Varför det?95 

                                                           
94 Transkriberat av Arnwald. 
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Följande sekvens påvisar inte enbart att det eu-samtalet följer en mall, utan även hur en elev 

kan gestalta och likställa sin roll som samtalsledare med att vara höguppläsare. Alma och 

pappan går i sekvensen, utdrag 11, igenom en del av det skriftliga underlaget för 

utvecklingssamtalet. 

 

Utdrag 11: E8 (04.48).   

Pappa:  Jamen det där. Jaha. Har du gjort det? 
Alma:  Aaa 
Pappa:  Jaha. Men då kanske du... Då kanske det är bättre att du 

[ohörbart ord] det här nu då 
Alma:  Ja. Eh… [börjar läsa] ”Utvecklingssamtal hösten XX, Alma 

Svensson. ’Eget arbete’. ’Det här går bra. Motivera’. 
Planeringen går bra för att jag hinner göra klart allt, men 
ibland är det svårt att arbeta när alla pratar. Jag förstår när 
jag planerar och utvärderar. Jag tar hem uppgifter om jag 
inte hinner med. ’Det här vill jag bli bättre på. Såhär ska jag 
göra’” Eh…[fortsätter läsa högt] ”Att säga till när jag tycker 
det är pratigt. ’Det här är jag stolt över och vill visa upp på 
mitt utvecklingssamtal’”. Eh…[fortsätter läsa högt] ”Min 
planeringsbok. ’Lärarens kommentarer’. [Alma läser upp 
lärarens kommentarer högt] ”Jag tycker att du är duktig på 
att ta ansvar för ditt arbete”. Eh…[fortsätter läsa lärarens 
kommentarer] ”och det är bra att du tar hem om du inte 
hinner klart. Du planerar och…”. Eh…[fortsätter läsa lärarens 
kommentarer högt] ”utvärderar bra. Det är…”. Vad står det 
där? 

Pappa:  [läser högt] ”Det är viktigt…” 
Alma:  Jaha! [läser högt] ”Det är viktigt, precis som du skriver, att du 

säger till när du tycker att det låter för mycket där du sitter. 
Ibland när man hjälper någon så är man så inne i det att 
man inte riktigt tänker på att någon pratar för” eh mycket 
[fortsätter läsa högt] ”högt så hjälp oss med det”

96 
 

 

I samma samtal återfinns även sekvensen nedan. I situationen pratar pappan och Alma om 

punkten ”socialt” som är en del av utvecklingssamtalet. 

 

Utdrag 12: E8 (8.45)  

Pappa:  Du är social. Euhm… Jag tycker du är väldigt social av dig. 
Alma:  Nu ska jag… 
Pappa:  Aaa… Euhm… 
Alma:  ...faktiskt läsa 
Pappa:  …får du läsa 
Alma:  [läser] ”Rasterna går bra. Jag har alltid någon jag kan vara 

med”
97 

                                                                                                                                                                                            
95 Transkriberat av Arnwald. 
96 Transkriberat av Arnwald. 
97 Transkriberat av Arnwald. 
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Utdrag 12 påvisar hur Alma försvarar sin antagna roll som höguppläsare (”Nu ska jag faktiskt 

läsa”).  Även i följande utkast ser man hur en elev i inledningen av ett samtal hävdar sin antagna 

roll som uppläsare. 

 

Utdrag 13: E3 (00.30) 

Lärare:  Så det skrivs också ner. Det kommer han också berätta om 
för det har han, har han på varje ämne. 

Pappa:  Mmm 
Zack:  Ni får inte läsa. Det är bara jag. 
Pappa:  Jaha98 
  

 

Vi uppfattar det som om eleven värnar om sitt åtagna uppdrag att i sin roll som ledare av samtalet 

agera uppläsare (”Ni får inte läsa. Det är bara jag”). Elevens bild av att vara ”ordförande” och 

därmed samtalsledare går i stor utsträckning ut på att slå vakt om ensamrätten om att vara den 

som högläser informationen i pappersunderlaget.  

 

Det verkar även som att elever i vissa samtal har en bestämd åsikt om hur samtalet ska påbörjas 

och att detta är en betydelsefull del av elevens samtalsledande.  

 

Utdrag 14: E15 (00.00) 

Nils:  Okidok. Jag har glömt en sak. Vänta sätt dig inte! Det är 
olagligt att sätta sig! 

Mamma:  Ska jag sitta på den här stolen? 
Nils:  Euhm… Jag behöver en penna 
Pappa:  Ska du ha en penna? Här! 
Nils:  Är den blyerts? 
Pappa:  Ja. Så… Får man sätta sig nu? 
Nils:  Tjae… [börjar läsa högt] ”Välkomna…” 
Pappa:  Får man sitta ner? Sätta sig? 
Nils:  Ja [läser upp] ”Välkomna till mitt utvecklingssamtal! Ni kan 

sätta er” 
Pappa:  Tack!99 

 

 

Sekvensen ovan visar på hur eleven intar sin roll som samtalsledare genom att vara den som 

avgör när utvecklingssamtalet ska börja (”Vänta sätt dig inte! Det är olagligt att sätta sig!”) och hur 

den korrekta inledningen ska se ut (”’Välkomna till mitt utvecklingssamtal! Ni kan sätta er’”). 

Utdrag 14 visar även på hur hårt bunden eleven är till sitt manus då det finns ett pappersunderlag 

med en viss agenda redo för uppläsning.  
                                                           
98 Transkriberat av Arnwald. 
99 Transkriberat av Arnwald. 
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Att en elev håller för viktigt att vara den som sätter reglerna för utvecklingssamtalet kan tolkas 

som att eleven upplever att föräldrar och lärare gör anspråk på dennes samtalsledarroll – något 

som även vårt resultat visar på. 

 

7.1.4 När föräldrar och lärare inkräktar 

Inom ramen för eu-samtal kan situationer uppstå där en förälder/föräldrar eller lärare tar över 

rollen som samtalsledare eller avbryter eleven då denne är i färd med att iscensätta sitt 

ledarskap. Föräldern eller läraren blir då den som genomför topikskiften och är den som driver 

samtalet med en målmedvetenhet. I en del fall kommer föräldern på sig själv med att ha tagit 

elevens samtalsledande i anspråk. 

 

Utdrag 15: E3 (10.30) 

Daniel:  För det är ju sånt där tecken, vad är det för tecken? 
Mamma:  Det är parentes, vill repetera då kommer din lärare… 
 [läser högt] ”Allt detta är…” Kan du försätta här efteråt, 

är…[mumlar ohörbart] 
Daniel:  [Läser ur sina papper] ”Mål i svenska. Självklart kan man 

alltid bli bättre…
”100

 

 
 

Även i kommande nedslag, utdrag 16, kommer föräldern på sig själv med att ha inkräktat på 

elevens samtalsledarskap. 

 

Utdrag 16: E1 (11.20) 

Pappa:  Vad skriver XX här då?  
Sten:  [läser upp] ”Du…” 
Pappa:  [läser upp] ”Du läser och skriver bra”. Då ska du läsa 
Sten:  Ehm [läser upp] ”Du läser och skriver bra. Jag är inte…”. Jag 

kan inte läsa den här texten [skrattar] 
Pappa:  [skrattar]101 

 

 

Att föräldrarna kommer på sitt inkräktande på elevens roll som samtalsledare framträder i 

uppmaningar som ”Kan du fortsätta här efteråt” och ”Då ska du läsa”. Det är således inte enbart 

eleven som betraktar sin uppgift som uppläsare utgöra en viktig del av samtalsledarrollen, utan 

även att föräldrarna kan uppmuntra detta – elevens uppgift som höguppläsare är inget en förälder 

ska ta över. Dock är det vanligt förekommande att en förälder övertar elevens position som 

samtalsledare. 

                                                           
100 Transkriberat av Lifvergren. 
101 Transkriberat av Lifvergren. 
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Utdrag 17: E9 (34.40) 

Mamma:  Okej, då har vi gått igenom alla ämnena och du har visat mig 
alla sakerna, du ville visa. Då ska vi titta på 
utvecklingsplanen då  

Erika:  Mmm 
Mamma:  Vi tittar lite på vad du hade för kommentarer förra gången 

om det var något… [mumlar] Allmänt skrev vi då. Aha, det 
här är lite annorlunda nu. [läser upp ur Erikas papper] ”Trivs 
bra, börjar bli varmare i kläderna nu, fungerar bättre än i 
höstas med rutinerna mmm“. Men det skrev du ju själv också 
att du behöver känna dig trygg i gruppen 

Erika:  Ja 
Mamma:  Och här på skolan 
Erika:  Mmm 
Mamma:  Vet lite mera 
Erika:  Mmm. Aaa. 
Mamma:  Nu har du ju gått här ett tag… 
Erika:  Mmm 
Mamma:  Aaa102 

 

 

 

Sekvensen ovan, utdrag 17, visar klart och tydligt på hur Erikas mamma övertagit rollen som 

samtalsledare (”Då har vi gått igenom alla ämnena och du har visat mig alla sakerna, du ville visa. 

Då ska vi titta på utvecklingsplanen då” och ”Vi tittar lite på vad du hade för kommentarer förra 

gången”). Det sker även att läraren blir den som leder samtalet i elevens ställe. Följande två 

sekvenser exemplifierar detta. När vi träder in i det första samtalet, utdrag 18, talas det om att 

utveckla diskussioner i en tystlåten grupp. 

 

Utdrag 18: E19 (45.27) 

Lärare:  Det är flera som behöver, tror jag tänka lite innan, det är vad 
jag tror. Som jag har tolkat gruppen. Mmm 

Mamma:  Okej 
Lärare:  Mmm, ska vi lämna det den personlig och sociala 

utvecklingen. Det är du och du i grupp. Om man säger så 
Ingeborg:  Mmm 
Lärare:  Ska vi titta på kunskaps utvecklingen på andra sidan och se 
Ingeborg:  Mmm103 

 

 

                                                           
102 Transkriberat av Lifvergren. 
103 Transkriberat av Lifvergren. 
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I samtalet nedan, utdrag 19, är man i full färd med att formulera utvecklingsmål. 

 

Utdrag 19: E17 (29.48) 

Lärare:  Eh men då fortsätter vi 
Johan:  Mmm 
Lärare:  Nya mål på samarbete, förmågan att samarbeta, den sociala 

utvecklingen 
Johan:  Mmm [jämrar sig] 
Lärare:  Som du vill utmana dig på 
Johan.  Mmm,  Jag vet inte. Ingen aning104 

 

 

Både utdrag 18 och 19 visar att läraren är den som rycker in och driver samtalet (”Ska vi lämna 

det den personliga och sociala utvecklingen” och ”Men då fortsätter vi”). 

 

7.1.5 När eleven abdikerar från sin roll som samtalsledare 

I vårt material har det uppdagats att elever stundom abdikerar från sin samtalsledarroll. Detta sker 

exempelvis genom att eleven uttrycker en ovilja i att leda samtalet, vilket utdrag 20 exemplifierar, 

eller helt enkelt blir passiv, något som blir skönjbart i utdrag 21.  

 

 

Utdrag 20: E3 (18.26) 

Zack:  [läser upp] ”My favorite colours is black, aj…” 
Mamma:  Yellow 
Zack:  [fortsätter läsa upp] ”Yellow och pink” 
Mamma:  Pink. Mmm. Han tycker om dina rosa strumpor 
Zack:  [skrattar] 
Mamma:  Ja 
Zack:  Och sen här är [mumlar]. Mamma jag orkar inte läsa… 
Mamma:  Nej 
Zack:  …och hålla på 
Mamma:  Nej105 

 

 

Zack visar i ovanstående att han inte längre vill vara samtalsledare genom att säga ”Mamma jag 

orkar inte läsa och hålla på”. 

 

I det kommande exemplet, utdrag 21, diskuteras utifall man ska skriva i någonting på punkten 

”övrigt” eller inte. 

 
                                                           
104 Transkriberat av Lifvergren. 
105 Transkriberat av Arnwald och Lifvergren. 
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Utdrag 21: E10 (37.44) 

Veronica:  Då ska du skriva stavning och skrivning 
Mamma:  Mmm, men det har vi skrivit på utvecklingsmål har vi skrivit 
Veronica:  Just det. Jag vet inte 
 [lång tystnad] 
Mamma:  Eh. Det känns lite som att jag tar över ditt samtal här nu för 

du sitter ju och tittar ut. Här nere står det ”barnets 
underskrift” på utvecklingsplanen106 

 

 

Exemplet påvisar elevens passivitet. Eleven Veronica har helt enkelt abdikerat från sin tilltänkta 

samtalsroll som ledare eftersom mamman mer eller mindre har övertagit denna roll, något som 

mamman också uttrycker bokstavligen (”Det känns som att jag tar över ditt samtal här nu för du 

sitter ju  och tittar ut”). 

 

Utöver det faktum att föräldern, och ibland läraren, stundtals går in som samtalsledare ser 

förälderns nya roll i det eu-samtalet annorlunda ut i jämförelse med det traditionella kvarts- och 

utvecklingssamtalet. 

 

 

7.2 Från passiv till aktiv – om uppenbara nyheter i förälderns rollinnehav 

 

Ett försök att beskriva de skillnader som återfinns mellan förälderns roll i de traditionella kvarts- 

och utvecklingssamtalen och det eu-samtalet är att föräldern i det sistnämnda förväntas inta en 

mer aktiv roll. Under ett kvarts- eller utvecklingssamtal är förälderns roll relativt passiv – man går 

till utvecklingssamtalet för att få information om ens barn serverat av läraren. Självfallet uppstår 

dialoger parterna emellan även vid dessa samtal, men föräldern förväntas aldrig vara mer aktiv än 

att uppvisa engagemang i sitt barns skolgång och resultat.  

 

I ett eu-samtal ser förväntningarna på föräldern annorlunda ut. Varje förälder måste i förväg 

införskaffa information om hur dessa samtal går till vilket sker på de extra föräldramöten skolorna 

anordnar där eu-samtal diskuteras.107 Föräldern förväntas även föra protokoll under 

utvecklingssamtalet för att på så vis dela ansvaret för samtalet i syfte att eleven då ska kunna 

fokusera mer på sin ordföranderoll.108  

                                                           
106 Transkriberat av Arnwald och Lifvergren. 
107 Pihlgren. 2006:8. 
108 Ibid. 2006:8. 
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I förälderns nya roll ligger även kravet att tillsammans med eleven, och eventuellt läraren, 

formulera och definiera elevens utvecklingsmål – en uppgift som läraren i kvarts- och 

utvecklingssamtal ansvarar för. 

 

De underteman vi bland annat har kunnat urskilja i vårt material som tangerar vid förälderns nya 

rollinnehav är: förälderns nya mandat som utformare av utvecklingsmål och formulerare av det 

skrivna ordet, fokuseringen på att få saker och ting nedpräntade på papper, det emellanåt 

påtagliga behovet av att ha läraren som ”medspelare”, föräldern som ”kontrollant” av verkligheten, 

föräldern som tolk av skrivna omdömen samt föräldern som ”förhörsledare”. I materialet agerar 

föräldern stundom ”representant” för hemmet och ”juridiskt ombud” för barnet trots att det är 

tänkbart att ett iscensättande av dessa egentligen inte borde figurera i den språkliga kontext som 

det eu-samtalet utgör. Låt oss börja med att se närmare på förälderns nya uppdrag som 

målformulerare. 

 

7.2.1 ”Något du är stolt över så, så, är ju det att du kan spela gitarr” 

I sekvensen nedan, utdrag 22, sitter Viktor och hans pappa och samtalar varpå pappan tar 

initiativet till att formulera utvecklingsmål och skriva en utvecklingsplan.  

 

Utdrag 22: E1 (29.30) 

Pappa:  Okej. Ska vi eh skriva en eh… 
Viktor:  [visar pappan] Sådan här? 
Pappa:  …en ny. Det där var förra? 
Viktor:  Aaa 
Pappa:  Inte blanda ihop allting här. [Pappan börjar skriva] 

”för…Viktor Persson…”. Idag är det den femte i elfte 
[fortsätter skriva]. 

Viktor:  Euhm 
Pappa:  Euhm… [läser högt] ”Uppföljning av tidigare mål”. Ja 

redovisningen… Det här är dina tidigare mål… 
Viktor:  Mmm 
Pappa:  …redovisning och sagoskrivande. 
Viktor:  Eh.. Alltså… 
Pappa:  Vad tycker du om det? 
Viktor:  Sagoskrivandet… Det… Eh…Går ju bra. 
Pappa:  Redovisning då?109 

 

 

                                                           
109 Transkriberat av Arnwald. 
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I samma samtal, fast en bit längre in, återfinns följande passage: 

 

Utdrag 23: E1 (39.46) 

Pappa:  Ja, vad skrev vi här? 
Viktor:  Det var ju redovisningarna 

       Pappa:  Redovisa. Alltså… Men hur… Hur tänker du då? Vad vill du 
bli bättre på? Själva framförandet eller själva… 

Viktor:  Fra… 
Pappa:  …planeringen. 
Viktor:  Framförandet i redovisningarna. 
Pappa:  Fast det verkar ju inte vara något problem. 
Viktor:  Jag tycker det [skrattar] 
Pappa:  Du tycker det? Att du vill bli… Känna dig säkrare eller? 
Viktor:  Aaa 
Pappa:  Mmm… [bläddrar i papper] Redovisningar… [bläddrar i 

papper] Okej… Eh… Bli säkrare. [läser upp vad han skrivit] 
”Jag vill bli säkrare på redovisning” 

Viktor:  Ja 
Pappa:  Euhm… Nu… Nu ska vi alltså skriva i vem som är ansvarig 

här för samma [ohörbart]. Det ser ju lite annorlunda ut än 
förra året 

Viktor:  Ja 
Pappa:  Mmm 
Viktor:  Det kan man säga 

       Pappa:  Då skriver jag [skriver och läser samtidigt upp vad han 
skriver] ”Jag vill bli säkrare på att…” 

Viktor:  Redovisa 
Pappa:  ”…redovisa”. Då skriver jag ”Viktor tar ansvar”. Eller? 
Viktor:  Ja110 

 

 

Vi vill med dessa sekvenser, utdrag 22 och 23, påpeka att det är pappan som gör ansatsen att 

påbörja skrivprocessen av det som ska präntas ner på papper (”Ska vi eh skriva” och ”Nu ska vi 

alltså skriva i vem som är ansvarig”). Vi tolkar det som att det är pappan som är den drivande i 

de delar av utvecklingssamtalet som innefattar skrivande, t.ex. att formulera nya utvecklingsmål 

eller fylla i vad eleven är stolt över. Sekvensera ovan påvisar också förälderns nya roll som aktiv 

då det faller under dennes ansvar att tillsammans med eleven utröna och formulera relevanta 

och potentiellt nåbara mål. Det finns dock en tendens till att eleven, i det här fallet Viktor, ”apar” 

efter pappan, att pappan så att säga lägger orden i munnen på Viktor. (Pappa: ”Vad vill du bli 

bättre på? Själva framförandet eller själva planeringen?”, varpå Viktor svarar: ”Framförandet i 

redovisningar”). Viktor och pappan är heller inte helt överens om vad Viktor ska bli bättre på, 

alltså vad Viktor håller för viktigt och vice versa (Pappa: ”Fast det verkar ju inte vara något 

problem”, varefter Viktor säger: ”Jag tycker det”). 

 
                                                           
110 Transkriberat av Arnwald. 
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När vi träder in i nästa samtal är läraren närvarande och förklarar för mamman som är osäker på 

vad som ska fyllas i under avsnittet ”jag är stolt över” som är en punkt på det eu-samtalets 

dagordning.  

 

Utdrag 24: E2 (19.12) 

Lärare:  För där har du ju skrivit på varje sida någonting som du vill 
visa som du är nöjd med. 

Mamma:  Ska vi… 
Vera:  Ja 
Mamma:  …skriva det här? Varje… Sådan här… Ny… 
Lärare:  Ja det väljer du själv in det… Om du vill ta upp samma 

saker, eller om du…Om du tycker att det fortfarande gäller. 
Liksom att ”ja men dom sakerna är jag stolt över” då tycker 
jag att ni skriver det 

Vera:  Mmm 
Lärare:  Eller om det är något annat du kommer på nu. 
Vera:  Är den här saken bra? 
Lärare:  Mmm 
Mamma:  Eh… Eh… Va… Vad heter den här? Den heter… 
Vera:  Planeringsboken 
Mamma:  Pla… Planeringsboken [skriver] Den har du skrivit så 

jättemycket bra i tycker jag. ”Planeringsboken” [läser upp det 
hon skrivit] 

Vera:  Svenska 
Mamma:  ”Svenska” [skriver] och eh… Ska jag skriva sagor då eller? 
Vera:  Mmm 
Mamma:  [skriver] Sagorna? [skriver] Blir det bra? 
Vera:  Ja 
Mamma:  Och mattehäftet… 
Vera:  Mattehäftet 
Mamma:  [skriver]… Mmm och… 
Vera:  Glosor 
Mamma: …engelska glosor [skriver]111 
 

  

Konversationen ovan exemplifierar det faktum att det från förälderns håll kan ligga ett 

osäkerhetsmoment inbäddat ifråga om vad som är lämpligt att fylla i som målformuleringar (”Ska 

vi skriva det här?” och ”Ska jag skriva sagor då eller?).  Värt att poängtera är att läraren vänder 

sig till Vera, medan mamman vänder sig till läraren i för att få svar på vad som ska stå var och 

vad man kan fylla i.  

 

                                                           
111 Transkriberat av Arnwald. 



 42 

I kommande samtal, utdrag 25, har föregående års mål lästs upp och utvärderas. Det är nu dags 

för Zoe att i samarbete med sin mamma och pappa formulera nya mål.  

 

Utdrag 25: E4 (30.06) 

Mamma:  Då ska vi se då 
Zoe:  Men det… Vä… Jo igår gjorde vi några frågor tillsammans 

med XX [ohörbart]… 
Pappa:  Mmm 
Zoe:  …och då gick det rätt bra att komma på frågor så att… 
Pappa:  Jaha 
Zoe:  …det har blivit bättre 
Pappa:  Hmm 

    Mamma:  [skriver] Då skriver jag såhär ”Zoe vill öva mer på TV-
texter”… 

Pappa:  Mmm 
Mamma:  …”stor bokstav och punkt”. Stor bokstav och punkt. Det går 

bra nu 
Pappa:  Mmm 
Mamma:  Euhm... [fortsätter skriva och läser högt det hon skriver] 

”Förstår vad jag ska göra i stencilerna” 
Zoe:  Jag har inte haft en enda stencil [skrattar] 
Mamma:  Men om man tänker så här. Är det lättare att förstå till 

exempel när du får sådan här matte… Den där som du… 
Fina… Mattestencilen där som du… Att du förstår vad du 
ska göra. 

Pappa:  Den här 
Zoe:  Ja men du förklarade ju… 
Mamma:  Att fö… Att följa instruktioner. Och när du gör korsord och i 

dom där svensk… I svenskaboken till exempel. 
Svenskaboken är ju egentligen som… Som stenciler. Alltså.. 
Det… 

Pappa:  Ja 
Zoe:  Aaa 
Mamma:  ...alltså... Det är... Alltså stencilen… Stencilen är ju… 
Pappa:  Den här till exempel 
Zoe:  Ja men den var så lätt 
Mamma:  …som utdrag ur en bok, för jag tänker den här 

stjärnsvenskaboken, som du fick först… 
Zoe:  Mmm 
Mamma:  …som… Den var för enkel 
Zoe:  Mmm 
Mamma:  Och där förstod du precis vad du skulle göra och gjorde och 

så ville du ha ny för den var för lätt 
Zoe:  Mmm 
Mamma:  Så då tänker jag att du förs… För egentligen är det… En bok 

är egentligen som massa ihopsatta stenciler 
Zoe:  Ja men alltså ibland fattade jag inte… 
Mamma:  Nej 
Zoe:  …på instruktionerna 
Mamma:  Nej förstås112 
 

 
                                                           
112 Transkriberat av Arnwald. 
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Det vi ämnar redovisa med föregående utdrag är hur en förälder i somliga fall försvarar sin egen 

skrivna formulering. Som ett andra led sker en argumenterande övertalning. (M skriver: ”’Förstår 

vad jag ska göra i stencilerna”, vilket Zoe reagerar mot genom att säga: ”Jag har inte haft en 

enda stencil”. M försvarar stencil-formuleringen: ”Svenskaboken är ju egentligen… Som… Som 

stenciler”).  

 

I somliga fall där man i samtalen ska få saker nedskrivna verkar föräldern i sin nya aktiva roll 

anse sig inneha vetorätt. I avsnittet som följer, utdrag 26, ska Arvid och hans mamma fylla i vad 

Arvid är stolt över. 

 

Utdrag 26: E7 (39.15) 

Mamma:  Ehmm… Jag tänkte på… Om vi börjar bakifrån här. 
Någonting som du är stolt över, så, så är ju det att du kan 
spela gitarr 

Arvid:  Mmm 
Mamma:  [skriver] Och sen, sen är det faktiskt många böcker... Eh… 

”Mina böcker”, skriver jag. Eh… ”Klipp-och-klistra-boken” 
Arvid:  Boken 
Mamma:  Saken 
Arvid:  Bilden. Skriv ”bilden”. Jag råkade skriva ”sak” där. Jag 

tänkte… 
Mamma:  Mmm. Klipp-och-klistra-bilden113 

 

 

Vi vill med detta pålysa att det uttryckligen är Arvids ord som torde komma på pränt – delen av 

utvecklingssamtalet Arvid och hans mamma heter just ”Det här är jag stolt över” – men att det 

trots detta förefaller vara mammans ord som slutligen hamnar på pappret (”Någonting som du är 

stolt över, så , så är det ju att du kan spela gitarr” och ”Och sen, sen är det faktiskt många 

böcker. ’Mina böcker skriver jag’”). 

 

Vi har i samtalen även hört exempel på hur föräldrar ”fråntas” sitt mandat i sin nya roll. När vi 

kommer in i samtalet nedan, utdrag 27, pratar Oliva med sin mamma, pappa och lärare om 

föregående års mål – vad hon uppfyllt och vad hon vill ska stå som mål nu.  

 

Utdrag 27: E14 (40.00) 

Lärare:  Vet du vad jag skulle vilja skriva? Att du fortsätter precis som 
du gör nu. 

Oliva:  Mmm 
Lärare:  Mmm 
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Pappa:  [skrattar] 
Lärare:  Det är väl ett bra mål? 
Pappa och  
Oliva:  [skrattar] 
Lärare:  För du är så duktig Olivia. Och så koncentrerad och hinner 

med så mycket och förstår så bra och kan ta instruktioner 
och du är verkligen jätteduktig! 

Mamma:  Mmm 
Lärare  Har mamma och pappa förstått hur duktig du är? 
Pappa:  [hostar] 
Mamma:  Vi börjar göra det 
Föräldrar:  [skrattar] 
Mamma:  Hon är… 
Lärare:  Hon är ambitiös och fokuserar… 
Mamma:  …jätteduktig! 
Lärare:  …ja… 
Mamma:  Ja 
Lärare:  …det är en riktig stjärna! 
Mamma:  Mmm 
Lärare:  Stjärnelev! 
Mamma:  Ja 
Lärare:  Jag skriver det nu [skriver och läser högt] ”fortsätta som du”, 

eller ”jag” ska du skriva… [skrattar] 
Alla:  [skrattar] 
Lärare:  …du…[fortsätter skriva] ”som jag gör nu”. Det är jättebra! Är 

det något annat som du skulle vilja lära dig mer?114 
 

 

Att det är läraren som i inledningen av utdrag 27 säger: ”Vet du vad jag skulle vilja skriva?”, 

indikerar att det i detta fall är just läraren som tagit föräldrarnas mandat för målformuleringen. 

Det är även skönjbart att det är lärarens ord som sedan hamnar på pappret (”Jag skriver det nu, 

’fortsätta som du’, eller ’jag’ ska du skriva”).  

 

7.2.2 ”Vi måste skriva mer. Det ser tunt ut tycker jag” 

I sin nya roll vid det eu-samtalet är föräldrarna ofta inriktade på själva skrivandet. Redan i vissa 

utvecklingssamtals inledningsfraser kommer förälderns prestation som skrivande part på talan, 

vilket följande tre samtalsnedslag visar. 

 

Utdrag 28: E8 (00.00) 

Lärare:  Hej! 
Pappa:  Hej! [sätter sig ner] Ska jag skriva så här mycket? 
Alma:  [skrattar] 
Pappa:  Va?! 
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Alma:  Kanske inte skriva så mycket då... Du får göra det om du 
vill… 

Pappa:  Ja 
Alma:  ...men tror inte du orkar det 
Pappa:  Nej115 

 

 

Almas pappa reagerar tydligt på sin nya roll som protokollförare genom att utbrista: ”Ska jag 

skriva så här mycket?”. Även i nästa samtal, utdrag 29, befinner vi oss i inledningsfasen. 

Läraren är med och förklarar hur samtalet ska gå till. 

 

Utdrag 29: E7 (01.23) 

Lärare:  Och sen om det är något övrigt du vill… 
Mamma:  Mmm 
Lärare:  …lägga till… 
Mamma:  Mmm 
Lärare:  …helt enkelt 
Mamma:  Mmm, det låter jättebra! 
Lärare:  Ja. Känner ni er redo? 
Arvid:  Mmm 
Mamma:  Arvid, du kör sitt race 
Lärare:  Kör du ditt! Så återkommer jag och sen om du vill skriva… 
Mamma:  Ja 
Lärare:  ...hur det har gått 
Mamma:  Jag ska skriva det på en gång för det tog tid förra gången 
Lärare:  Jaha [skrattar] 
Mamma:  Arvid fick vänta 
Lärare:  Jaha [skrattar] 
Mamma:  Ja men det blir bra116 

 

 

Observera att det var läraren som indirekt uppmanar mamman till att skriva (”Så återkommer jag 

och sen om du vill skriva hur det har gått”). Arvids mamma verkar även vara angelägen om att 

påbörja nedskrivandet med detsamma (”Jag ska skriva det på en gång”). Frasen ”för det tog tid 

förra gången” indikerar en farhåga från mammans håll att återigen hamna i en situation likt den 

vid ett annat utvecklingssamtal då skrivprocessen uppenbarligen tog lång tid. Också det tredje 

samtalet i detta undertema, utdrag 30, är hämtat ur inledningsfasen av ett samtal. 
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Utdrag 30: E3 (01.30) 

Mamma:  [läser och bläddrar i papper] Då ska vi se. Nu har inte jag… 
Ska jag skriva det här? 

Zack:  [mumlar] 
Pappa:  Mmm 
Mamma:  Då skri… Vi skriver matte… 
Pappa:  Mamma skriver 
Mamma:  Ja vi skriver matte här först och sen så vi har ett antal, eller 

hur? Det här kan vi ha som textunderlag. Ska vi skriva det? 
Zack:  Matte 
Pappa:  Vad sa du? Bli bättre på matte? 
Zack:  Aaa 
Mamma:  [skriver]117 

 

 

I likhet med Arvids mamma uppvisar också Zacks mamma i utdrag 30 ett behov av att så snabbt 

som möjligt initiera skrivandet (”Ska jag skriva det här?” och ”Ja vi skriver matte här först och sen 

så vi har ett antal, eller hur? Det här kan vi ha som textunderlag. Ska vi skriva det?”).  

 

Det figurerar även en föreställning om det nedskrivnas kvantitet. I nedanstående samtal, utdrag 

31, håller Viktor och hans pappa på med att skriva ner utvecklingsmål. 

 

Utdrag 31: E1 (46.14) 

Pappa:  Och decimaler och sådant där… Men det eh är väl ingenting 
speciellt? Det är väl sådant som ni kommer att jobba med. 
Som du får välja i ditt… Eget i matten 

Viktor:  Mmm 
Pappa:  Med decimaler. Eh… Ja… Vad ska vi skriva mer? Vi måste 

skriva lite mer. Det ser tunt ut tycker jag. Vi måste ju ha fler 
mål 

Viktor:  Aaa118 
 

 

Uppenbarligen företräder pappan just föreställningen om att det är ett visst antal utvecklingsmål 

som ska definieras (”Vi måste ju ha fler mål”) och att dessa nedskrivna mål utgör ett slags kvitto 

på vad eleven och föräldern har presterat gemensamt vilket citat som ”Det ser tunt ut tycker jag” 

antyder. Vi tolkar detta som att föräldern upplever ett krav att prestera. 

 

Trots att det eu-samtalet i första hand är tänkt att vara en dialog mellan eleven och föräldern har 

vi ändock urskiljt ett behov från förälderns håll att läraren som delaktig i samtalet. 
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7.2.3 ”Ja men du får gärna vara med för mig” 

Som tidigare nämnts119 bör det eu-samtalet i huvudsak hållas av eleven, och läraren bör inta en 

tillbakadragen roll utanför samtalet. Deltar pedagogen är risken överhängande att denne tar över 

samtalet, exempelvis genom att förklara eller förtydliga saker som eleven själv bör kunna 

klargöra för sina föräldrar. Utifall läraren närvarar riskerar även situationer uppstå där föräldern, 

istället för att vända sig till sitt barn, vänder sig till läraren med sina åsikter och synpunkter. 

Samtalet får då lätt karaktären av ett ”vuxensamtal” som sker över huvudet på barnet.120 Trots 

att det eu-samtalet ska genomföras så ”lärarfritt” som möjligt visar vårt resultat att vissa föräldrar 

önskar lärarnärvaro. 

 

I utdraget av samtalet nedan, utdrag 32, befinner vi oss i inledningsfasen. Läraren är där och 

förklarar att samtalet hon skulle ha haft samtidigt har bytt tid. 

 

Utdrag 32: E7 (00.14) 

Lärare:  Eh, ja det samtalet som jag skulle haft samtidigt nu, har bytt 
tid 

Mamma:  Okej 
Lärare:  Så det kommer bara vara det här 
Mamma:  Okej 
Lärare:  Så, jag kan komma och gå hur som helst 
Mamma:  Ja men du får gärna vara med för mig. Det var Andreas 

som… 
Lärare:  Jag går lite så det blir som vanligt 
Mamma:  Aaa aaa121 

 

 

Mamman visar här tydligt att hon vill att läraren ska delta i samtalet (”Ja men du får gärna vara 

med för mig”). Vi har även funnit exempel på hur föräldern i sin nya roll inte fullt ut kan förbise 

sitt behov av att diskutera somliga saker med läraren istället för barnet, något som utdrag 33 

exemplifierar. 

 

Utdrag 33: E7 (9.53) 

Mamma:  Ehum, om vi backar lite då eftersom vi har läraren här. Så 
kan vi prata lite om matten  

Lärare:  Mmm 
Mamma:  Hur det går, alltså går allting bra? Så att säga 
Lärare:  Aaa 
Mamma:  Att han jobbar på för de nationella proven 
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Lärare:  Aaa det tycker ja att han gör, mmm. Det tycker jag att du gör 
Mamma:  Aaa 
Lärare:  Och det hade jag väl skrivit här också? 
Andreas:  Aja. Fast inte än tror ja. 
Lärare:  Nähä ni har inte kommit till det än?122 

 

 

Sekvensen ovan visar hur mamman ”passar på” att samtala om matematiken när läraren är där 

(M: ”eftersom vi har L här”), trots att de egentligen inte kommit till den punkten på dagordningen 

än (L: ”Nähä ni har inte kommit till det än?”).  

 

Emellanåt sker det även i samtalen, vilket utdrag 34 påvisar, att föräldern syftar tillbaka på en 

tidigare upptagen punkt då läraren tillkommer som deltagare: 

 

Utdrag 34: E7 (12.51)   

Mamma:  Men när du ändå är här då liksom, kan jag fråga 
Lärare:  Mmm, det går så bra 
Mamma:  Hur målet i idrott där med simning där i femman 
Lärare:  Mmm 
Mamma:  Vad tycker du Andreas?123 

 

 

Mamman och Andreas, eleven, har vid tidpunkten för ovanstående del av utvecklingssamtalet, 

utdrag 34, redan diskuterat ämnet idrott, men när läraren tillkommer har mamman ett påtagligt 

behov av att diskutera ämnet igen (M: ”Men nu när du ändå är här då liksom, kan jag fråga”) – 

som om föräldern i sin nya roll strävar efter att höra lärarens syn på saken. Detta tolkar vi som att 

förälderns nya roll, i somliga fall, bitvis innehåller en ”kontroll” av verkligheten där vi får intrycket 

av att föräldern ger uttryck för en avsaknad av lärarens närvaro för att från denne få en definitivt 

”ofiltrerad” version. 

 

Att föräldern i sin roll ibland tillskrivit en ”kontroll” av verkligheten, hur deras barn egentligen 

ligger till eller hur man egentligen använder exempelvis en viss metod för att räkna ut ett tal, 

yttrar sig främst i ett betraktande av läraren som en ”faktakälla” – läraren är den som känner till 

”sanningen” och läraren är därmed den man önskar ha närvarande . I följande nedslag sitter 

Daniel och hans mamma och diskuterar miniräknarens vara eller icke vara i uträkningar av tal 

under hundra. Mamman anser att man ska kunna räkna dessa i huvudet, medan Daniel gärna 

tar till miniräknaren som hjälpmedel. 
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Utdrag 35: E3 (03.48) 

Mamma:    Men det kanske inte fröken tycker? 
Lärare:   Ja vad tycker fröken? 
Mamma:  Tycker fröken ja, ja att det är bra under hundra. Att alla tal                  

som är under hundra räknar man i huvudet  
Lärare:    Mmm 
Mamma:  Innan man går in med miniräknare. Eller är det gammeldags 

tänk? 
Lärare:  Nej, vi gör också så. Alltså ibland får man använda  

miniräknare Men tanken… 
Daniel:    Men jag… [Mumlar ohörbart] 
Lärare:    Man ska kunna tekniken för hur man ska räkna124 
 
 

Mamman förefaller här vilja kontrollera med läraren huruvida det är okej att använda miniräknaren 

för tal under hundra eller ej (”Men det kanske inte fröken tycker?”).  

 

Det förekommer även att föräldrar genom eleven som ledare för utvecklingssamtalet har fått en 

relativt klar bild av hur eleven ligger till, vilket följande utdrag exemplifierar. Vid tidpunkten för 

utdrag 36 är eleven frånvarande, men läraren är där. 

 

Utdrag 36: E3 (43.26) 

Mamma:    Men det verkar ju gå jättebra, är det så? 
Lärare:  Alltså det är faktiskt så just nu, vi har sagt det liksom, det är     

en sån skön period just nu. Han har landat på nått sätt 
Mamma:    Aaa 
Lärare:      Står jättemycket för, alltså mer än vad man egentligen kan 

tro för vad som är rätt eller fel 
Mamma:    Aaa 
Lärare:    Han vet, och dom andra lyssnar…. 
Pappa:  Han han, har alltid vart så sen han var liten att han inte 

tycker om orättvisa…125 
 

 

Trots att Daniel återgivit en bild av att det går bra för honom i skolan, vill mamman ändå stämma 

av med läraren om hon kan ”lita” på sitt barn (”Men det verkar ju gå jättebra, är det så?”). 

 

När vi kommer in i utdrag 37 har eleven förklarat för sina föräldrar hur man räknar ut ett visst tal. 

Under utläggningen om talet förefaller föräldrarna vara på det klara med hur metodiken fungerar, 

men när eleven sedan går iväg för att hämta en sak och läraren tillkommer, passar man på att 

höra efter med läraren hur räknemetoden går till. 
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Utdrag 37: E4 (18.31) 

Pappa:    Får jag fråga en sak? 
Lärare:    Mmm 
Pappa:  När man, när när barnen ska räkna sådana där tal. Har ni 

någon såhär tanke sätt hur man ska räkna det här 
Lärare:    Aaa 
Pappa:    Hur man ställer upp i huvudet och så?126 

 

 

Diskussionen om räknemetoden fortsätter och läraren berättar att man ska kunna räkna med tal 

under hundra i huvudet, men att alla barn använder olika strategier för det. Utdrag 37 påvisar att 

pappan önskar kontrollera med läraren att den version av principen för hur man räknar med vissa 

tal verkligen stämmer överens med pedagogens räknesätt, det ”riktiga” räknesättet.  

 

Förälderns nya roll som ”granskare” av verkligheten, där lärarens version förefaller värderas 

högre än barnets, genomsyras ibland av oro – man vill helt enkelt veta om det föreligger en risk 

att ens barn inte ska nå upp till de utsatta målen – något som nästkommande nedslag uppvisar. 

När vi ges en inblick i samtalet, utdrag 38, är läraren i gång med att prata med eleven om dennes 

planering, varpå mamman visar en viss oro i anknytning till de nationella proven: 

 

Utdrag 38: E13 (53.00) 

Mamma:    Nä för jag kände då på föräldramötet så sa ni… 
Lärare:    Mm 
Mamma:    …om man har mer än fem prov, fem fel 
Lärare:    Runt fem fel ja 
Mamma:    Ja då började jag, mmm undra vad Emma? 
Lärare:    Mmm 
Mamma:  För då hade jag sett nått och då var det ganska mycket  

luckor 
Emma:    [Skrattar] 
Lärare:    Ah, men du kan ju gå och hämta dom och visa 
Emma:    Mmm127 

 

 

Mamman vill här helt enkelt undersöka om hennes barn, Emma, löper en risk för att inte klara av 

de nationella proven. Hon vänder sig därför till läraren i syfte att få reda på hur Emma verkligen 

ligger till. 
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Det händer också att föräldrarna går till papperena, det skriftliga underlaget som eleven 

tillhandahåller som hjälp för att leda sitt samtal, för att stämma av vissa av eleven uttalade 

uppgifter. Detta sker exempelvis i nästa samtalsurval, utdrag 39, där eleven Erik talar om de 

lokala målen i engelska: 

 

Utdrag 39: E20 (08.08) 

Erik: Tala kan jag det mesta av, och lyssna allting har jag kryssat  
för i alla fall 

Mamma:    [Fnissar] 
Erik: Och skriva, har jag kryssat för allting och läsa har jag också  

kryssat för allting  
Mamma:    [Fnissar] 
Erik:  På övrigt, att jag känner till några engelskspråkiga länder och 

varför man talar engelska där. Och det gör jag lite. 
Mamma: Får jag bara titta lite på vad som var målen där. Vad det var 

som… [mumlar] 
Erik:   Mmm 
Mamma:    [harklar sig] Ja just ja. Mmm128 

 

 

Vi tolkar det ovanstående som att mamman vill, på grund av lärarfrånvaron, kontrollera (”Får jag 

bara titta lite på vad som var målen där”) det Erik har sagt om engelskan genom att själv se efter 

vad som står på pappret. 

 

7.2.4 ”Vad menar de med det här Nils?” – föräldern som tolk av det skrivna 

Under de traditionella kvarts- och utvecklingssamtalen föll det på lärarens lott att förmedla och 

tolka de skriftliga lärarkommentarerna samt de i förväg skrivna underlagen. Det ter sig som om 

det under de eu-samtalen istället är föräldern som dragit denna lott. Det ingår således i 

förälderns nya roll att tolka det skrivna ordet. I likhet med lärarens roll som tolkare av andra 

lärares omdömen under kvarts- och utvecklingssamtalen, kan misstolkningar av det skrivna 

också förekomma när föräldern nu intar tolkningsföreträdet i det skrivna – något som passagen 

nedan, utdrag 40, exemplifierar. 

 

Utdrag 40:  E8 (28.21) 

  Pappa:  Nu undrar jag såhär. Diagnostiskt prov, har du gjort något 
sådant under hösten? 

Alma:  Vad är det för något? 
Pappa:  Det är som månadsprov kallas det 
Lärare:  Månadsdiagnosen ja 
Pappa:    Aaa 
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Alma:    Jaha 
Pappa:    Hur har det gått med dem där? 
Lärare:    Du kan ju gå och hämta dem… 
Alma:    Ja 
Lärare:    ...så kan pappa med egna ögon få se [skrattar] 
Alma:    [går iväg] 

       Lärare:    Har det dykt upp något annat… 
Pappa:    Ehh 
Lärare:    ...som känns… 
Pappa:   Nä, alltså det är det här med matematiken… Då du skriver   

att du inte… Har… Att… Att hon slarvar, vad jag förstår. Att 
det får för fort. ”Om du inte har så bråttom…” [reciterar 
lärarens skriftliga omdöme]. Jag tror det är menar med det… 

Lärare:    Mmm 
Pappa:    [ohörbart] …att hon går för fort framåt 
Lärare:    Nej! Nej absolut inte! 
Pappa:    Att hon skriver… 
Lärare:    Eh… Men om hon… Få se vad jag har skrivit. Var… 
Pappa:    Va… Var har du… 
Lärare:    Nej det här är förra årets papper. De här…  
Pappa:    Var har du papperen Alma? 
Lärare:    Här. Som här letar efter. Ska vi se vad jag har skrivit… Där… 
Alma:    [pratar med pappan om sin mattebok] 
Lärare:  Ja just det! [läser upp] ”Du har ingen brådska så ta det   

lugnt”. Alltså hon känner att hon stress… Att hon känner sig 
stressad 

Pappa:   Ja129 
 

 

Vi har tolkat det som att pappan är något orolig över Almas prestationer i matematiken. Att Alma 

skulle ha problem med matten baserar han på sin tolkning av ett skriftligt läraromdöme. När 

läraren är närvarande ämnar han ta upp sin tolkning till diskussion (”Då du skriver att du inte… 

Har… Att… Att hon slarvar, vad jag förstår. Att det går för fort. ’Om du inte har så bråttom…’”). 

Läraren tonar dock ner att Alma skulle ha problem i matematiken och hävdar med bestämdhet 

(”Nej! Nej absolut inte”) att det inte förhåller sig som så. Det har således skett en misstolkning av 

det skrivna ordet, i det här fallet en lärares kommentar. 

 

I förälderns nya roll som tolk av det skrivna ordet ingår även att vara införstådd med innebörden 

av specifika termer. När vi kommer in i samtalet, utdrag 41, sitter föräldrarna och läser det av 

Nils i förväg ifyllda underlaget då det uppstår oklarheter kring ett visst ord: 
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Utdrag 41: E15 (39.35) 

Mamma: Vad menar de med det här Nils?130 [läser upp] ”Jag förstår   
att multiplikation är upprepad addition” 

Nils:    Eh… Vaddå? 
Pappa:    Mmm… Det står ikryssat på pappret 
Nils:    Jag fattar inte 
Pappa:    Tre gånger två. Hur kan man skriva det på ett annat sätt? 
Mamma:    Kan du skriva det med plus också? 
Nils:    Ja 
Pappa:    Hur då då? 
Nils:    Tre plus tre… Tre plus två plus två 
Mamma:   Nä 
Pappa:    Tre gånger två? 
Nils:  Nej det är det inte… Det går att skriva ett plus ett plus ett      

plus ett plus ett… 
Pappa:    Nej. Tre… Tre gånger två 
Nils:    Ja 
Mamma:    Det är samma sak som tre två gånger eller två tre gånger 
Nils:    Tre tre kan man skriva 
Pappa:    Mmm… Eller två plus två plus två 
Nils:    Mmm… Så! 
Pappa:  Är det det de menar med upprepad addition? Man plussar    

flera gånger? 
Nils:    [läser upp] ”Jag kan multiplika…” 
Mamma:    Hur skriver du fem gånger tre?131 

 

 

Huruvida Nils föräldrar är införstådda med termen ”multiplikation är upprepad addition” är omöjligt 

att avgöra, men uttalanden från föräldrarna som ”Vad menar de med det här Nils”? och ”Är det det 

de menar med upprepad addition?” tyder ändå på att det råder oklarheter, med medförande risk 

för misstolkningar, kring termen på pappret. 

 

7.2.5 Tusen frågor i ett förhör 

I sin nya roll vid det eu-samtalen förekommer det att föräldern agerar ”förhörsledare”, och det är 

elevens kunskaper som ska förhöras. Denna situation kan uppstå i samband med att eleven ska 

visa upp någonting den har presterat i skolan för sina föräldrar. Just förhör om vad eleven kan är 

ett relativt stående inslag i vårt material vilket följande två urval av samtalen exemplifierar. 

 

                                                           
130 Frasen kan även tolkas som ett försök från mamman att kontrollera huruvida Nils är införstådd med det han själv 
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att ”multiplikation är upprepad addition” och det är det senare vi har utgått från. 
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I samtalsutdraget nedan, utdrag 42, är matematik ämnet på tapeten och eleven Viktor visar upp 

den kvadratmeter han klippt ut i papper för sin förälder.  

 

Utdrag 42:  E1 (22.14) 

        Pappa:    Ja… Den är exakt en kvadratmeter? 
Viktor:    Jupp! 
Pappa:    Vilket betyder att den är? 
Viktor:    Va? 
Pappa:    Hur lång är den? Sidorna 
Viktor:    Va? 
Pappa:    Hur lång är varje sida? 
Viktor:    En meter 
Pappa:    Ja. Snygg!132 

 

 

Pappan tar alltså tillfället i akt att förhöra sin son (”Den är exakt en kvadratmeter?”, ”Vilket 

betyder att den är?”, ”Hur lång är den?” samt ”Hur lång är varje sida?”) om dennes 

matematikkunskaper. 

 

Även nästa sekvens, utdrag 43, har ett påtagligt förhörsinslag. När vi stiger in i samtalet är 

mamman i färd med att läsa upp det av Nils i förväg ifyllda underlaget där det framkommer vad 

han kan. 

 

Utdrag 43: E15 (30.06) 

Mamma:  [läser upp] ”Jag har börjat öva på skrivstil”. Det har du gjort.   
Här då. Här är ”språklära”. [läser upp] ”Jag kan vokalerna” 

Nils:    A, O 
Mamma:    Vilka är de? 
Nils:    Jag kan dem 
Mamma:    Ja. Vilka är de då? 
Nils:    Vad är vokaler O 
Mamma:    Mmm 
Nils:    [ljudar utdraget]O och A, U U, Ö Ö, Ä, Å. Så! 
Mamma:    I 
Nils:    I 
Pappa:    [rabblar upp alla vokalerna] 
Mamma:    A133 
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Lite längre in i samtalet, utdrag 44, fortsätter mamman att läsa upp ur underlaget. 

 

Utdrag 44: E15 (31.00). 

Mamma:  [läser upp] ”Jag vet vad ett sammansatt ord är”. Vad är ett     
sammansatt ord? 

Nils:    Paraply. Nejnejnejnej 
Pappa:    Jo det… 
Mamma:    Nej 
Pappa:    På svenska… 
Mamma:    Nej 
Nils:    Fotboll 
Pappa:    Mmm 
Nils:    Fot och sen boll blir fotboll 
Mamma:    Mmm 
Nils:    Is hockey blir ishockey 
Pappa:    Mmm134 

 

 

Utöver att föräldern i sin nya aktiva roll bland annat iscensätter sig själv som förhörsledare, 

verklighetens ”besiktningsman” och tolk av det skriftliga uppstår en del scenarion som potentiellt 

borde utebli. 

  

7.2.6 Föräldern - fortfarande representant för hemmet och juridiskt ombud för barnet? 

Under avsnittet 2.3.2 Utvecklingssamtalet – ett riskfyllt projekt skriver vi att föräldrarna vid ett 

traditionellt utvecklingssamtal inte enbart närvarar för att inhämta information om sitt barn. De vill 

även ha möjlighet att återge sin version av sitt barn, något som kan liknas vid att föräldern blir ett 

”juridiskt ombud” för barnet. Vidare skriver vi att alla parter i samtalet har för avsikt att göra ett så 

gott intryck på varandra som möjligt. Detta kan exempelvis komma till uttryck genom att 

föräldrarna uppvisar engagemang i sitt barn och att detta engagemang även återfinns inom 

hemmets väggar. Att föräldern agerar juridiskt ombud för sitt barn och talar om det engagemang 

som existerar i hemmet sker vid de traditionella utvecklingssamtalen uteslutande inför läraren – 

det är framför läraren man vill visa upp sig som en ”god förälder”, tala om den ”gode eleven” och 

tala om de ”goda rutiner” man har i hemmet. Då lärarens närvaro under de eu-samtalen är 

minimerad är det tänkbart att ovannämnda torde utebli, men vårt resultat pekar i vissa fall på 

motsatsen.  
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I samtalet nedan, utdrag 45, diskuteras punkten ”uppföljning av tidigare mål”. 

 

Utdrag 45: E4 (28.15) 

Mamma:  Nu är vi på uppföljning av tidigare mål. Nu är vi på dina förra 
mål 

Pappa:  Eh… [läser upp] ”något jag vill förbättra. Bättre på att läsa 
TV-text” 

Zoe:    Har inte blivit så mycket bättre på 
Pappa:    Nej det har vi inte övat på heller 
Mamma:  Vi tittar ju så lite på TV. Jag tror fa… Vet du att jag tror att det 

är jättemycket det 
Pappa:    Mmm 
Zoe:  Ja alltså jag skulle vilja se mer på sådan här... På Bobster till 

exempel. Där är det nästan alltid på engelska 
Mamma:  Mmm… Eller om vi… Eller om… Vet du vad vi kan göra? Vi 

kan ju börja titta på lite filmer. Alltså för… För… Sen så idag 
så… Så… Euhm… Väljer man ju ett språk 

Pappa:    Mmm mmm… Just det 
Mamma:    Alltså allt dubbas idag. Vi tittar… Alla tittar på… 
Zoe:    Jo men alltså… 
Mamma:    …dubbade filmer… 
Zoe:    [ohörbart] 
Mamma:  …när…När…När…Jag…När vi var små då fick man ju titta  

och hänga med bäst man kunde 
Pappa:  Ska vi titta… Om vi tittar på film till exempel, så kan man ju 

välja engelska som språk och sen textning på svenska 
Zoe:    Mmm 
Mamma:  Och vet du vad? Du… Du kommer att lära dig det, TV-texten. 

Du kommer att lära… Du kommer att göra det135 
 

 

Vi vill med nedslaget på föregående sida, utdrag 45, poängtera tre saker. För det första är TV-

tittande i sig värdeladdat. Att som förälder inte låta sitt barn titta på TV betraktas ofta som något 

positivt, och när mamman säger ”Vi tittar ju så lite på TV” indikerar det att hon är en god förälder. 

För det andra finner föräldrarna orsaken till att Zoe inte blivit så mycket bättre på att läsa 

undertexter, i det uteblivna TV-tittandet, vilket i sin tur ligger till grund för att man inte övat på att 

läsa TV-texter (”Nej vi har inte övat på det heller”). För det tredje kan uttalandet ”Nej vi har inte 

övat på det heller” tolkas som att vi:et står för ett delat ansvar där en del faller på föräldrarna. 

Ansvarstagande i sitt barns lärande tyder på engagemang vilket i sin tur tyder på att man är en 

god förälder. Föreställningen av den goda eleven är en schablon som inte heller får besudlas – 

vilket den heller inte gör om föräldrarna helt eller delvis tar på sig ansvaret för att något inte har 

kommit till stånd, i Zoes fall övandet på att läsa undertexter.  
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Att föräldern intar en roll som juridiskt ombud för sitt barn förekommer frekvent. Uppenbarligen 

finns det ett behov från förälderns håll att å barnets vägnar försäkra sig om att allt är som det 

ska i skolan – man intar som förälder en försvarsposition där skolan är den motståndare som 

ifrågasätts. Ett annat sätt att iscensätta det juridiska ombudet är genom att återge 

föräldraperspektivet på barnet. Detta kan komma till uttryck genom att föräldern vill återge sin 

version av sitt barn där barnet framställs som den goda eleven.  

 

I följande samtalsnedslag, utdrag 46, har Aida just läst upp lärarkommentarer och hennes 

föräldrar har reagerat på att det föreligger viss, från föräldrarnas håll intolkad, kritik om att Aida 

är något flamsig under grupparbetena.  

 

Utdrag 46: E11 (06.36)  

Pappa:    Flamsgrupper… Vaddå? Gör ni inte det ni ska? 
Aida:  Nej men vi… Man försöker göra som man ska men sen är 

det vissa som inte lyssnar och sen vissa som tror att man 
själv bara bestämmer hela tiden så är det… De som bara 
springer iväg och sådär 

Pappa:    Du vill göra jobbet men dem vill bara flamsa? 
Aida:    Aaa 
Pappa:    Typ 
Aida:    Annars måste man göra det senare 
Mamma:    Har ni svårt att komma överens om hur man ska göra? 
Aida:    Mmm136 

 

 

Att pappan i utdrag 46 tar sin dotter i försvar är uppenbart (”Du vill göra jobbet men dem vill bara 

flamsa?”). Lite senare, i utdrag 47, tillkommer läraren och pappan tar återigen upp 

anmärkningen om att Aida skulle vara flamsig.  

 

Utdrag 47: E11 (19.04) 

Lärare: Jobba på och försök eh nu det som man känner sig osäker 
på. Att man verkligen… 

Aida:    Mmm 
Lärare:    ...tittar på det och sådär 
Pappa:  Det var något du sa innan där. Var det… Hmm… [bläddrar i 

papper] Det där med att det var lite flamsigt. Socialt då. 
Lärare:    Nej det var med grupperna. Att man… 
Pappa:    Ja grupperna. Att det… 
Lärare:  Fast jag vet inte om det var flamsigt som det stod men det… 

Att man kan förbättra samarbetet i gruppen 
Pappa:    Att de far iväg. Du försöker och… 
Aida:    Mmm 

                                                           
136 Transkriberat av Arnwald.  



 58 

Pappa:  Men [ohörbart] du kanske relaterar till det vi sa innan där att 
du tar inte egna initiativ så att säga. Eller… Är mera med så 
att säga. På grund utav att när du väl gör det så börjar folk 
att springa runt eller? Jag vet inte riktigt vad du menade. Du 
läste upp… 

Aida:    Men eh [mumlar] 
Pappa:  Nej för du sa att när ni sitter i… Eh… När ni sitter i grupp så 

är det… Så är det inte alla som är med 
Aida:  Nej ibland är det också… Men det är mycket att det inte är 

alla som är med. Många springer iväg före 
Lärare:    Mmm 
Pappa:  Ja och det är då jag menar att då kanske inte du… Du 

kanske inte tycker det är kul att… Eh… Liksom… Ta tag i 
saker och ting på grund utav att folk flamsar runt eller 
springer iväg eller inte är med 

Aida:    Nej det är det nog inte 
Pappa:    Inte? 
Aida:    Nej 
Lärare:  Ja det vi har pratat om är att man kan dela upp arbetet så att 

man gör klart tidigt i början 
Pappa:    Jo ja men alltså att hon… 
Lärare:    Mmm 
Pappa:    …tar tag i någonting va och så springer de andra iväg… 
Lärare:    Ja 
Pappa:    ...och gör någonting annat. Det… Det flamsas bara och då   

kanske hon tycker att nej men ”vad ska jag göra det för? De 
lyssnar inte på mig” 

Lärare:    Nä det är då man får komma och be om hjälp 
Aida:    Mmm 
Lärare:    Och säga det här går inte 
Aida:    Mmm 
Lärare:  Mmm. Då går jag vidare om det inte var några andra frågor 

så länge137 
 
 

Pappan återger i sekvens två, utdrag 47, en bild av sin dotter som väl stämmer överens med 

föreställningen om den goda eleven. Det är inte Aida som tar initiativet till flamsandet, hon är 

”mera med så att säga”. Pappan finner även den bakomliggande orsaken till varför Aida inte 

tycker det är roligt att samarbeta (”Du kanske inte tycker det är kul att… Eh… Liksom… Ta tag i 

saker och ting på grund utav att folk flamsar runt eller springer iväg eller inte är med”). Han för 

också Aidas talan – ”Det flamsas bara och då kanske hon tycker att nej men ’vad ska jag göra det 

för? De lyssnar inte på mig’”.  

 

Sekvenserna påvisar inte bara att föräldern stundtals agerar företrädare för hemmet och juridiskt 

ombud för barnet. Sekvenserna påvisar även att kritiken i lärarkommentarerna av föräldrarna kan 

uppfattas som att deras barn har problem. Föräldrarna tar också, vid upprepade tillfällen i olika 

samtal, upp problem till diskussion trots att prat om problem egentligen inte hör hemma här.  
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7.3 Perspektiv på och hantering av problem 

 

Som vi skrev under avsnitt 2.4.2 Elevledda utvecklingssamtal i teorin har alla elever rätt till ett 

positivt utvecklingssamtal präglat av den positiva utveckling eleven åstadkommit och hur 

framtiden ska gestalta sig. Att problem och problemåtgärder inte hör hemma i det eu-samtalet blir 

således självklart, men faktum kvarstår att det givetvis kan finnas ett behov av att ta itu med och 

hantera uppkomna problem.138 Uppstår ett sådant behov ska föräldrarna boka in en tid för 

åtgärdssamtal, där problemen får ventileras, vilka resulterar i ett åtgärdsprogram för eleven. 

Problemprat tillhör de vuxna då åtgärdssamtalet i första hand ”ägs” av de vuxna – eleven behöver 

inte ens närvara.139 Det faktum att problemprat bör utebli under ett eu-samtal motiverar lärarens 

frånvaro under samtalet. Som tidigare nämnts föreligger en risk att föräldern vänder sig till läraren 

med frågor, åsikter och synpunkter som alternativ till att vända sig till eleven. Man menar då att 

samtalet med lätthet övergår från att vara en dialog mellan föräldern och barnet till att bli ett 

”vuxet” samtal över barnets huvud.140 Vi tolkar detta som att diskussioner och prat om problem är 

”tabubelagt” vid de eu-samtalen. Trots detta pekar vårt resultat på att problem som ett 

ämnesinslag i samtalet förekommer både från lärarens håll, via skriftliga kommentarer, och från 

föräldrarnas håll där behovet att tala om sitt barns eventuella problem då och då är påtagligt.  

Problemen som tas upp kan vara av både social karaktär, exempelvis att en elev stör på 

lektionerna, och ämnesmässig karaktär, att en elev till exempel har svårigheter med rättstavning. 

 

7.3.1 Den explicit, inlindade och genomsipprande kritiken  

I de skriftliga kommentarerna från lärarna återfinns både uttryckt kritik riktad mot eleven, samt 

uttalanden som man kan tolka som att en elev har vissa problem.  

 

I vårt första exempel, utdrag 48, läser Johannas mamma upp lärarens kommentarer under 

”socialt”, alltså hur eleven fungerar socialt i skolan och klassen. 

 

Utdrag 48: E10 (10.26) 

Mamma:    Ska jag läsa för dig? 
Johanna:   Aaa 
Mamma:  [Läser lärarens kommentar] ”det riktigt bra”, nej ”det låter 

riktigt bra att du trivs och att du har fått nya kompisar. Det är 
viktigt att man pratar med varandra när man ska samarbeta, 
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så att man lär sig av varandra och fördelar arbetet”. Ehh, ”jag 
hoppas att du fortsätter berätta för oss vuxna, om det händer 
något. Och det är viktigt för dig att själv, att du själv är en bra 
kompis mot andra. Du har verkligen tränat på det nu och jag 
ser en ljust på din framtid här i gruppen. Träna på att 
erkänna för dig själv vad du tycker är svårt. Så att du kan 
tala om det för oss. Då kan vi hjälpa dig vidare på bästa sätt, 
XX” 

Johanna:   Aaa141 
 

 

Exemplet ovan visar på flertalet punkter värda att poängtera. Att läraren skrivit ”Det är viktigt att 

man pratar med varandra när man ska samarbeta”, kan tolkas som att Johanna inte är bra på att 

samarbeta och läraren har ett behov av att påpeka hur Johanna ska komma till bukt med 

problemet. Vidare har läraren skrivit att ”Jag hoppas att du fortsätter att berätta för oss vuxna, 

om det händer något”, en mening som kan tolkas som att Johanna tidigare inte pratat med de 

vuxna då det uppstått problem, men att hon sedan börjat göra det och att läraren vill se att hon 

fortsätter i samma spår. Nästa sak vi ämnar påpeka är att läraren skrivit ”Träna på att erkänna 

för dig själv vad du tycker är svårt”, vilket kan tydas som att Johanna inte erkänner för sig själv 

vad hon har problem med, men att erkännanden är önskvärda.  

 

Även i nästa samtalsexempel, utdrag 49, kan implicit lärarkritik intolkas i de skriftliga 

kommentarerna. När vi kommer in i samtalet ska eleven påbörja uppläsandet av lärarens 

kommentarer. 

 

Utdrag 49: E13 (05.49) 

Emma:   Och sen lärarens kommentar, vet inte vad det står? [skrattar] 
Mamma:    Gör du inte det? [mumlar ohörbart] 
Emma:    Så du får läsa 
Mamma:  [läser högt] ”Jag tycker att du sköter din planering mycket   

bra. Du är alltid klar i tid och du utvärderar bra. Du är också 
duktig på att välja vad du ska ha i din planering. Bra att du 
ska försöka sitta där du får arbetsro, då ger du ju också de 
andra arbetsro. Bra Jobbat!” 

Emma:    Mmm 
Mamma:    Ahh jättebra142 
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Utdrag 49 exemplifierar också hur ett skriftligt omdöme kan tolkas som inlindad kritik från 

läraren. Frasen ”då ger du ju också de andra arbetsro” kan betyda att eleven är något pratig på 

lektionerna och att läraren önskar att eleven i fortsättningen ska sätta sig där hon själv får 

arbetsro – troligtvis är platsen där eleven finner arbetsro inte bredvid dennes bästa kompis.  

 

De båda föregående samtalsutdragen, 48 och 49, är exempel på inlindad kritik som kan tolkas 

som att eleven har problem, men vi har även funnit exempel på explicit uttryck kritik som inte 

pockar på tolkning, något som följande nedslag, utdrag 50, statuerar. 

 

Utdrag 50: E11 (06.01) 

Sophie:  [läser lärarens kommentarer] ”Jag tycker att du visar bra 
respekt och att det är bra att du känner dig trygg och att du 
har mycket att göra på rasterna. Ta ansvar, ta ansvar har ju 
fungerat bra, mestadels, men som jag skrev på eget arbetet 
är det något du behöver ta tag i. Samarbete kan bli bättre i 
vissa grupper. Och där kanske vi ska göra som du sa, göra 
upp tidigt hur ni ska göra och diskutera detta, så att alla vet 
hur ni ska göra”  

Lärare:   Mmm, vad är det som har fungerat mindre bra i samarbete?  
Sophie:    Men det är liksom, så här… [mumlar] 
Lärare:    Till exempel? 
Pappa:    Flamsgrupper… Vaddå? Gör ni inte det ni ska?143 
 
 

När vi lämnar samtalet talar Sophie, läraren och pappan vidare om den uttalade kritik som 

figurerar i lärarens kommentar (”ta ansvar har ju fungerat bra, mestadels” och att ”samarbetet 

kan bli bättre”. Läraren tar initiativet till den fortsatta diskussionen om problem med samarbete i 

Sophies grupp genom att säga ”vad är det som har fungerat mindre bra i samarbete?”. Här är 

det således läraren som i sin kritik tar upp ett problem som eleven har, ett problem som sedan 

läraren spinner vidare på i den språkliga kontexten. 

 

Det händer även att föräldrar likställer en del av innehållet i lärarkommentarerna med att deras 

barn har någon form av problem. 
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7.3.2 Problem eller lugna gatan? 

Följande scenario är förekommande i vårt material: eleven eller föräldern har läst upp en lärares 

kommentarer till ett visst ämne. Föräldern reagerar på något i innehållet som denne uppfattar 

som kritik mot barnet – kritik som jämställs med att barnet har problem med exempelvis 

matematiken. När läraren tillkommer i samtalet passar föräldern ofta på att ta upp vad de 

uppfattar som den problemkantade kritiken läraren formulerat.  

 

I sekvensen som följer, utdrag 51, tillkommer läraren för att kontrollera om det har dykt upp 

några frågetecken som behöver rätas ut: 

 

Utdrag 51: E8 (28.40) 

Lärare:    Har det dykt upp något annat… 
Pappa:    Ehh 
Lärare:    ...som känns… 
Pappa:  Nä, alltså det är det här med matematiken… Då du skriver   

att du inte… Har… Att… Att hon slarvar, vad jag förstår. Att 
det får för fort. ”Om du inte har så bråttom…” [reciterar 
lärarens skriftliga omdöme]. Jag tror det är menar med det… 

Lärare:   Mmm 
Pappa:    [ohörbart] …att hon går för fort framåt 
Lärare:    Nej! Nej absolut inte! 
Pappa:    Att hon skriver… 
Lärare:    Eh… Men om hon… Få se vad jag har skrivit. Var… 
Pappa:   Va… Var har du… 
Lärare:    Nej det här är förra årets papper. De här…  
Pappa:    Var har du papperena Alma? 

        Lärare: Här. Som här letar efter. Ska vi se vad jag har skrivit…   Där… 
Alma:    [pratar med pappan om sin mattebok] 
Lärare:  Ja just det! [läser upp] ”Du har ingen brådska så ta det  

lugnt”. Alltså hon känner att hon stress… Att hon känner sig 
stressad 

Pappa:    Ja144 
 

 

Almas pappa passar på att ta upp matematiken där han genom lärarens kommentar läst in att 

Alma har problem (”Att hon slarvar” och ”Att det går för fort”). Detta visar sig dock vara en 

misstolkning från pappans håll eftersom läraren hävdar annat (”Nej! Nej absolut inte”). Läraren 

tonar sedan ner att det skulle figurera en problemsituation mellan Alma och matten genom att  

ange orsaken till varför det kanske ibland blir fel för Alma (”Att hon känner sig stressad”). 
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Också tidigare i Almas utvecklingssamtal, utdrag 52, tar pappan upp ett problem med läraren 

som han anser att Alma har, ett problem som han har ett behov av att konfrontera läraren med. 

Alma är här i gång med att läsa upp lärarens kommentar till det hon själv fyllt i i underlaget för 

svenska då läraren tillkommer. 

 

Utdrag 52: E8 (11.49) 

Pappa: Det är det här med, du har ju problem med att hitta 
felstavade ord så här, har du ju inte riktigt… 

Lärare:    Stavning eller? 
Pappa:    Aaa... 
Lärare:   Mmm 
Pappa:   Men det kommer väl kanske? 
Lärare:    Ja, så farligt kan jag väl inte tycka att det är  
Pappa:    Aa, förstår det 
Lärare:    [skrattar] 
Pappa:    [skrattar] Bara vi som tycker det145 

 

 

Almas pappa uppvisar här en viss oro över att hans dotter har problem med att se om ett ord är 

felstavat eller ej (”du har ju problem med att hitta felstavade ord”), vilket läraren tonar ner genom 

att säga ”så farligt kan jag väl inte tycka att det är”. Sekvenserna ovan påvisar också att en 

förälders uppfattning om vad barnet har problem med i skolan inte alltid stämmer överens med 

hur läraren ser på saken. 

 

7.3.3  Den oroliga föräldern 

Man kan också tolka de upptagna exemplena under avsnitt 7.3.2 Problem eller lugna gatan? 

som att föräldern har ett behov av att kontrollera att deras barn inte har några problem – att 

barnet utvecklas och kan det den bör. Man kan således utgå ifrån att somliga föräldrar går till 

utvecklingssamtalet i delsyfte att få reda på om deras barn har problem på något område 

relaterat till skolan som social kontext eller skolan som ämnesmässig utvecklingsinstitution. 

 

I vårt första exempel, utdrag 53, tar Sebastians pappa upp en tidigare problemsituation som rör 

rasterna. 

 

Utdrag 53: E1 (54.00) 

Pappa:  Men hade det blivit sämre sa du, när du kom in i nya   
klassen? 

Sebastian:   Jaa 
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Pappa:         På grund av att du inte har lika många att vara med på 
rasten eller att de? För det är ju så att alla kan inte leka 
med alla jämt  

Sebastian:   Nej men de… De de… Aaa… Förut då var det mer att 
Pappa:  Jaha, jag trodde att det hade blivit lugnare? För det är ju   

inte  lika mycket tjafs längre 
Sebastian:   Men om man säger så här, för i trean…146 
 
 

I ovanstående samtalsutdrag vill pappan stämma av om problemläget, att Sebastian inte skulle ha 

någon att leka med på rasten, har förändrats (”Men hade det blivit sämre sa du” och ”jag trodde 

att det hade blivit lugnare”). 

 

I vårt andra exempel, utdrag 54, finner vi en mamma som är orolig över att hennes dotter inte ska 

nå målen för och klara av de nationella proven i matematik: 

 

Utdrag 54: E2 (45.10) 

Lärare:  Och inför målen i femman då, så brukar XX säga, har man 
ungefär fem fel så, så ska det inte vara några problem att nå 
målen och klara nationella proven och sådant där 

Mamma:    Mmm 
Lärare:  Och har man lite mer eller så, men har man mycket mera fel,  

då behöver man träna mera… 
Mamma:    Mmm mmm 
Lärare:    …extra och så där 
Mamma:    Mmm mmm 
Lärare:  Så att, men här ser man väldigt tydligt precis vad man   

behöver träna på.  
Mamma:    Men när vet vi det då? Nu har ju Felicia gjort två  
Lärare:    Ja 
Mamma:    Och knapp hunnit förstå hur det funkar 
Lärare:     Nä men precis 
Mamma:    Men när ska vi börja tänka om… 
Lärare:    XX har full koll… 
Mamma:    A just ja 
Lärare:  …om hon känner att det här, om XX skulle känna på sig att 

du skulle behöva träna mera för att nå målen i femman, då 
kommer hon säga till så fort hon skulle upptäcka det 

Mamma:  Nu hade hon skrivit att det att hon inte trodde att det inte  
skulle vara problem… 

Lärare:    Nej 
Mamma:    …just nu 
Lärare:    Precis147 

 

 

                                                           
146 Transkriberat av Lifvergren. 
147 Transkriberat av Lifvergren. 
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Mammans oro kommer till uttryck genom yttranden som ”Men när vet vi det då?”. Mamman 

uttrycker även en oro ifråga om att matteläraren XX inte skulle säga till i tid att eleven inte klarar 

av matematikmålen (”Men när ska vi börja tänka om…”). Läraren lugnar mamman genom att säga 

att ”XX har full koll” och om det vore så att matteläraren märker att det finns en överhängande risk 

att eleven inte skulle nå målen så ”kommer hon att säga till så fort hon skulle upptäcka det”. 

Mamman utgår ifrån att hennes dotter har problem i matematik trots det faktum att matteläraren 

skrivit att eleven inte har problem (”Nu hade hon skrivit att hon inte trodde att det [---] skulle vara 

problem just nu”). Föräldern tycks inte enbart nöja sig med det skriftliga, utan uttrycker alltså även 

ha ett behov av att ventilera sin oro kring elevens matematikprestationer, och de eventuella 

problem som kan uppstå i samband med dessa, med läraren. 

 

I vårt tredje exempel, utdrag 55, möter vi också en orolig förälder:  

 

Utdrag 55: E10 (06.48) 

Johanna:  [läser upp] ”Det här går bra, motivera, jag tycker det går bra 
med, med rasten” [skrattar]  

Mamma:    Mmm… Har det vart jobbigt med rasterna? 
Johanna:  Litegrann  
Mamma:    Varför det? 
Johanna:   Nej men, det, jag brukar mest vara själv för början… 
Mamma:    Mmm 
Johanna   … jätteofta 
Mamma:    Aaa, nu då, får du vara med tjejerna nu? 
Johanna:  Jaa, men man får ju säga, ”hallå får inte jag vara med?” Eller 

så där 
Mamma:  Det är alltså inte helt naturligt att du är med när ni går ut och 

leker? 
Johanna:  Men alltså, sen blir dom, om jag frågar så här om jag frågar om   

jag får vara med lite på kanten… [mumlar]…så bara struntar 
dom i. 

Mamma:    Vad tråkigt! 
Johanna:   Mmm 
Mamma:    Är det något som du tycker är jobbigt när du går hem? 
Johanna:  Nej148 

 

 

Det förefaller som att mamman i utdrag 55 vill gå till botten med de problem som tycks uppstå på 

rasterna (”Har det varit jobbigt med rasterna?”, ”Varför det?” och ”får du vara med tjejerna nu?”). 

Detta märks även längre in i samtalet, utdrag 56, då frågor, vilka alla anknyter till 

problemsituationer, som föräldern har förberett till sin dotter diskuteras: 

 

                                                           
148 Transkriberat av Lifvergren. 
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Utdrag 56: E10 (23.13) 

Mamma:    Jag undrar lite hur du trivs i skolan? 
Johanna:  Ja, jag trivs ganska bra, men ändå inte mycket… 
Mamma:    Vad är det du inte trivs med då? 
Johanna:   Jo, men ibland trivs jag inte så här… 
Mamma:  Är det för att det är skolan, eller för att det är den här skolan?  

Jag menar att … [ohörbart]…tvingad att göra uppgifter? 
Johanna:  Jo men det är ganska svårt när man ska göra saker, och så,  

jag förstår mig inte riktigt på så mycket här  
Mamma:    Är det för att du inte är van med arbetssättet? 
Johanna:  Mmm149 
 
[---] 
 
Mamma:  Ehh, sen undrar jag om det är någon speciell kompis du är  

med eller vill du gärna vara med flera stycken samtidigt? 
Johanna:  Mmm, några stycken samtidigt, jag vill ju inte att någon ska 

vara utanför 
Mamma:    Nää 
Johanna:  Det är taskigt, för det brukar jag få vara… Ofta, ofta ofta! 
Mamma: Det är ju inte kul150 
 
[---] 

 
Mamma:  Tycker du fortfarande att det är svårt att säga till en vuxen, 

om det händer något? 
Johanna:  Litegrann, [skrattar] Ja men det är ganska svårt ibland 
Mamma:    Varför är det svårt att säga till en vuxen då? 
Johanna:  Nej mmm… Men…men jag vet inte, orkar bara inte säga 

det151 
 

 

Oberoende av att föräldern har förberett frågor till sin dotter, kommer det förmodligen inte som en 

nyhet att hennes flicka inte trivs så bra i skolan (”jag trivs ganska bra, men ändå inte mycket” och 

”jag vill ju inte att någon ska vara utanför [---] Det är taskigt för det brukar jag få vara”). Utöver den 

sociala biten, förfaller eleven även ha problem av ämnesmässig karaktär (”Jo men det är ganska 

svårt när man ska göra saker, och så, jag förstår mig inte riktigt på så mycket här”). 

 

Trots att det eu-samtalet ska hållas ”problemfritt” återfinner vi i vårt resultat drag som pekar på 

motsatsen. Ett initiativ till att upprätta ett åtgärdssamtal torde därför utgöra något återkommande, 

men vi har inte stött på detta en enda gång i vårt material. Huruvida detta beror på att man inte 

betraktar de problem och problemsituationer man talar om i samtalen som verkliga problem eller 

ej kan vi inte svara på. 

                                                           
149 Transkriberat av Lifvergren. 
150 Transkriberat av Lifvergren. 
151 Transkriberat av Lifvergren. 
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7.4 Resultatsammanfattning 

 

Vårt resultat pekar på att eleven sällan får agera samtalsledare fullt ut, utan att föräldrar och 

lärare inkräktar på detta område, vilket i somliga fall leder till att eleven måste försvara sin roll. Det 

förekommer också att eleven får sin roll både upprättad och återupprättad av läraren vilket kan 

tolkas som att eleven som samtalsledare inte är något ”naturligt” i sig. Rollen som samtalsledare 

är bitvis hårt knuten till ett manuskript där eleven intar karaktären av höguppläsare. Det händer 

även att eleven abdikerar från sitt ledarskap i samtalet.  

 

Vårt resultat visar också att föräldrarna i och med det eu-samtalet har ett nytt mandat i att 

definiera mål och få dessa nedskrivna, ett moment som i sig kan innehålla viss osäkerhet.  Vi har 

även funnit exempel på hur föräldrar fråntas detta mandat av läraren. Skrivandet som en del av 

förälderns nya roll ligger upprepade gånger i fokus i samtalen. Vidare påvisar vårt resultat att en 

del föräldrar stundtals önskar lärarnärvaro. Föräldern tillskrivs även att tolka det skrivna ordet, 

något som i sin tur kan leda till missuppfattningar. Vi har även upptäckt att somliga föräldrar 

fortfarande agerar representant för hemmet och ”juridiskt ombud” för sitt barn i sin nya roll trots att 

det är tänkbart att detta torde utebli i det elevledda utvecklingssamtalet. 

 

Då alla elever har rätt till ett positivt samtal bör problemprat utebli, men vårt resultat påvisar att så 

icke är fallet. Dels återfinns kritik av problemkaraktär, både explicit och implicit, uttryckt i 

lärarkommentarerna. Dels förefallet en del föräldrar ha ett behov av att diskutera problem under 

dessa samtal. Trots att samtalen ska hållas problemfria gör de alltså inte detta, och med detta 

faktum som bakgrund anser vi det värt att poängtera att vi inte en enda gång i vårt material funnit 

indikationer på att ett åtgärdssamtal ska upprättas. 
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8. Slutdiskussion om… 

 

8.1 …eleven som samtalsledare 

 

Det finns många positiva aspekter av att det är eleven som intar rollen som samtalsledare i de 

eu-samtalen. Att en elev agerar samtalsledare kanske inte är en helt vanligt förekommande 

situation, varken inom eller utanför skolvärlden. Det eu-samtalet försätter dock barnet i denna 

samtalssituation vilket medför att barnet så att säga ”lär genom erfarenheten”, en erfarenhet 

som kan berika barnet och få det att utvecklas. Det eu-samtalet medför även att eleven ges 

större talutrymme i jämförelse med de traditionella kvarts- och utvecklingssamtalen som 

företrädesvis tenderade att bli ett samtal om barnet över dennes huvud.  

 

Både lärare vi kommit i kontakt med samt den litteratur vi tagit del av hävdar att eleven i och 

med sin nya roll som samtalsledare blir mer aktiv och involverad i sitt samtal. Detta kan i sin tur 

leda till ett större ansvarstagande och en högre grad av elevinflytande och elevdemokrati. 

Exempelvis ”tillåts” och förväntas eleven vara delaktig i målformuleringen vilket i sin tur kan leda 

till en ökad medvetenhet hos eleven i fråga om hur denne ligger till, och vad eleven bör prestera 

för att nå målen. Delaktigheten kan hos eleven också leda till ökat engagemang i sin skolgång 

då han eller hon fått ökad insikt i målen han eller hon ska nå och sträva efter. 

 

Att se sitt barn iklädd rollen som samtalsledare är från föräldrarnas håll förknippat med stolthet. 

Eleven, tillika barnet, presterar något som föräldrarna beundrar och i vår bakgrundsforskning 

påpekas det av föräldrarna gång på gång hur duktigt de tycker att barnet är.  

 

Men eleven som samtalsledare är också förbundet med en viss problematik då eleven kanske 

inte vill eller kan vara samtalsledare. Den ena läraren vi intervjuat via e-post, Emelie, skriver att 

det inte är alla elever som kan hantera rollen som ledare för samtalet. Tillexempel berättar 

Emelie om en elev som är väldigt blyg, samt en annan elev som har svårigheter med att 

koncentrera sig och där Emelie får träda in i samtalsledarrollen, vilket blir ett hinder i den här 

formen av utvecklingssamtal.152 Även mamman Camilla ser en viss problematik förenad med 

eleven som samtalsledare:  

                                                           
152 Se bilaga 3. 
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”Det kanske fungerar bra med elevlett samtal för pratglada barn, men med en tonårstrött 14-

åring som man får dra saker ur så blir det rätt segt”, skriver hon i sin blogg.153 Det förefaller 

således som om denna form av utvecklingssamtal inte lämpar sig för alla barn. Vi tror att detta 

eventuellt kan ha med personlig mognad och tidigare erfarenhet att göra. Vi tror även att det kan 

förhålla sig så att en del barn är obekväma i sin nya roll som samtalsledare. 

 

Man kan även ställa sig frågan hur pass fritt ”spelutrymme” samtalet har då det förefaller var 

bundet till något som kan liknas vid ett manuskript som är inövat och redo för höguppläsning. Då 

det dessutom är skolan och de vuxna som satt formen för manuskriptet, och därmed samtalet,  

och eleven stundom inte blir mer än en höguppläsare i lärarens ställe, finner vi det på sin plats 

att ifrågasätta utifall eleven som samtalsledare i det eu-samtalet iscensätter en slags 

skendemokrati.  

 

Vi har även spekulerat i huruvida barnet som samtalsledare tas på allvar av de vuxna eller ej 

och vad detta kan bero på. I avsnitt 2.3.2 Utvecklingssamtalet – ett riskfyllt projekt skriver vi om 

begreppet kompetent samtalsdeltagare vilket innefattar en föreställning om att talaren besitter 

just de strategiska erfarenheter som är nödvändiga för att manövrera det kommunikativa projekt, 

med den tillskrivna rollen som samtalsledare vilken tilldelats eleven, det eu-samtalet utgör. 

Kanske saknar eleven dessa strategier och den erfarenhet som krävs för att leda dessa samtal. 

Att bli en kompetent samtalsdeltagare i sammanhanget torde vara något eleven kan ”öva upp”. 

Kanske finner de vuxna en viss svårighet i att betrakta och fullt ut acceptera sitt barn som 

samtalsledare, en svårighet som kan bero på att samtalssituationen som sådan är ovan. Vi tror 

oss även se en viss koppling mellan barnets ålder och i vilken utsträckning föräldrarna låter 

barnet agera samtalsledare då vi i de samtal med äldre elever vi lyssnat på fick intrycket av att 

samtalet mellan föräldrar och elev hade en mer jämbördig prägel. Utifall denna koppling 

verkligen har med åldersmässig mognad, högre acceptansgrad hos föräldrarna att betrakta sitt 

barn som samtalsledare, att både föräldrarna och eleven är mer vana vid talsituationen som 

sådan eller att eleven är en kompetent samtalsdeltagare i den språkliga kontexten vet vi ej.    

 

  

 

                                                           
153 http://camillastankar.blogspot.com/2008_10_01_archive.html 
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8.2 …förälderns nya roll i de elevledda utvecklingssamtalen 

 

Förälderns nya roll i de eu-samtalen ställer krav på föräldern, krav vars resultat ofta medför 

något positivt. Föräldrarna blir mer aktiva och involverade i det eu-samtalet i jämförelse med de 

traditionella kvarts- och utvecklingssamtalen just för att de är delaktiga i den målformulerande 

processen. Läraren Thord menar att ”föräldrarna kommer mangrant, lyssnar, engagerar sig och 

ställer riktiga frågor samt beundrar sitt barn”.154 

 

I de traditionella kvarts- och utvecklingssamtalen tenderade eleven att bli passiv och tystlåten 

och samtalet fördes mestadels mellan föräldern/föräldrarna och läraren över elevens huvud. Det 

eu-samtalet skapar istället en god grogrund för samtal där dialogen främst sker mellan barnet 

och föräldern/föräldrarna och man har därmed kommit en bit på vägen i strävan efter att 

utvecklingssamtalet ska vara av dialogisk karaktär.155 Det faktum att det är barnet som ska leda 

utvecklingssamtalet medför även att föräldern/föräldrarna ”lär sig” att lyssna på sitt barn, något 

som bland annat kommer till uttryck i Countryman och Schroeders artikel där ett barn säger: 

”That’s the longest time my parent has ever sat down and listened to me”.156 

 

Föräldrarna torde även i och med det eu-samtalet även få bättre insikt i skolan som barnets 

arbetsplats då man vid dessa samtal ska diskutera vad eleven gör i skolan och i samarbete med 

eleven sätta upp och formulera realistiska mål, detta i kontrast till de traditionella kvarts- och 

utvecklingssamtalen där fokus ofta låg på prat om elevens resultat.  

 

Föräldern har i sin nya roll i det eu-samtalet i och med delaktigheten i målformuleringen även 

mer att tillföra utvecklingssamtalet, vilket i sin tur kan leda till ett större ansvarstagande och en 

känsla av att vara ”viktig” och avgörande i sitt barns fortsatta utveckling. En högre grad av 

ansvarstagande kan medföra att starkare band mellan hem och skola knyts.  

 

Men också förälderns nya roll tenderar stundom att medföra andra, kanske inte alltid så positiva, 

sidor in i det eu-samtalet. Exempelvis tar föräldern/föräldrarna över rollen som samtalsledare, en 

frekvent förekommande företeelse. Utifall detta har med en ovana i och med eu-samtalet som ny 

samtalssituation att göra kan vi inte svara på. Vi ställer oss även undrande till om denna ovana 

är något som kan övas bort eller ”försvinna” ju mer erfaren vid samtalssituationen man blir. 

                                                           
154 Bilaga 2. 
155 Se avsnitt 2.3.1 Dilemman med utvecklingssamtalet som institutionaliserat och professionellt samtal. 
156 Se avsnitt 2.4.1 Bakgrund – varför elevledda utvecklingssamtal? 
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Målformulerandet som ska ske i diskussion och samspel mellan föräldern och barnet har visat 

sig vara en komplex del av det eu-samtalet då just samarbetet om målformuleringarna är 

benäget att utebli. Istället besitter föräldern emellanåt ”veto-rätt” – föräldern vet vad som är bäst 

för barnet. Det är således inte det mellan föräldern och barnet framdiskuterade målet som 

slutligen hamnar på pappret. Vi anser därför att föräldern i vissa samtal ändå blir den ”styrande” 

ifråga om målformuleringen och därmed har den samarbetsmässiga och jämbördiga prägel det 

eu-samtalet pläderar fallerat. 

 

Vi har även uttytt att det återfinns en osäkerhet i förälderns nya roll som utgörs av kopplingen 

mellan osäkerhetsmomentet i skrivprocessen som faller under förälderns ansvar (Vad och hur 

ska det skrivas ner? Vad är okej att skriva?) och förälderns ovana att inträda denna roll. Denna 

osäkerhet tolkar vi främst kommer till uttryck i att föräldrarna verkar måna om att vilja få ett 

”godkännande” från lärarens håll – ett godkännande som bekräftar att föräldrarna är inne på rätt 

spår eller exempelvis formulerat ett från läraren godtaget mål. 

 

Vi har även tolkat det som att skrivprocessen i sig är förenad med ett visst mått av stress och 

prestige då det skrivna fungerar som ett kvitto på vad just föräldern har presterat under det eu-

samtalet. Detta kan i sin tur ses som en bidragande faktor till att det inte är barnets utan den 

vuxnes ord som i slutändan hamnar på pappret. Skrivandet i sig är även någonting som av vissa 

föräldrar betraktas som någonting besvärligt och stressförknippat – det tar tid och man vet inte 

vad man ska skriva. 

 

De förväntningar som vi tror föreligger från föräldrarnas håll är att vid tidpunkten för 

utvecklingssamtalet få reda på ”sanningen” om barnets sociala och kunskapsmässiga 

utveckling, något som barnet kanske inte är kapabel att redogöra för. Föräldrarna kanske inte 

heller betraktar barnet som en pålitlig ”företrädare” av verkligheten. Istället vänder föräldrarna 

sig, när tillfälle ges, till läraren för av denne få den ”rätta” och ofiltrerade versionen om barnet. 

Det upprepat förekommande förhörsinslaget kan också vara ett tecken på detta – föräldrarna vill 

förvissa sig om att barnet kan och vet vad han eller hon pratar om och därmed utgör en 

”trovärdig” representant av verkligheten. 
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8.3 …problemhantering 

 

Det faktum att prat och hantering av problem enligt normerna för det eu-samtalet, som vi skrev 

om i avsnitt 2.4.2 Elevledda utvecklingssamtal i teorin, bidrar per automatik till att samtalsformen 

sker i en positiv anda. Då det enbart är positiva aspekter som ska behandlas vid dessa samtal 

kan barnet få ökat självförtroende och ”växa” som människa. Vi tror även att detta för med sig att 

föräldrarna så att säga ”garanteras” en känsla av stolthet inför sitt barn eftersom det endast är 

elevens framgång som ligger i fokus för samtalet. Vi tror även att mycket av den oro, rädsla och 

nervositet, både från föräldrarnas och elevens håll, som bland annat Emil Persson redogjorde 

för under avsnitt 2.3.4 Utvecklingssamtalet – det gyllene tillfället, eller?, upphör då det bara är 

positiva aspekter av barnet och dess skolgång som ska behandlas. 

 

Att prat om problem och problemhantering fått stämpeln som tabubelagt ämne vid de eu-

samtalen medför dock en viss problematik. För det första tolkar vi det som att föräldrarna vill ta 

upp problem, både ämnesmässiga och problem av social karaktär, som samtalsämne i syfte att 

få reda på hur deras barn ligger till och därmed försäkra sig om att barnet utvecklas normalt. För 

att få reda på ovanstående vänder föräldrarna sig till läraren vilket tyder på ett behov av, och 

förväntningar som ska infrias på, samtalet som en kontroll av att allt står rätt till i elevens 

skolgång. 

 

För det andra anser vi att läraren i somliga fall inte är helt ”oskyldig” till att det tabubelagda 

problempratet hamnar på tapeten då det i vissa lärarkommentarer finns en explicit, implicit eller 

inlindad kritik riktad mot eleven – något som vi har svårt att tänka oss att föräldern skulle förbise 

för att hålla samtalet ”problemfritt”. Kanske förhåller det sig även så att läraren ”passar på” att 

redovisa de eventuella problem som eleven har genom sina kommentarer i syfte att undkomma 

ett åtgärdssamtal där det är meningen att problem ska ventileras – ett åtgärdssamtal som både 

ska planeras, upprättas och genomföras, vilket i sin tur kommer stjäla värdefull tid från läraren. 

 

För det tredje tror vi att åtgärdssamtal som term för den nya samtalssituation som ska etableras 

ger negativa associationer. Detta kan vara en anledning till att föräldrarna vid tidpunken för det 

eu-samtalet ändå passar på att ta upp problem som samtalsämne. 
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Utöver den omständigheten att vi tror att åtgärdssamtal klingar illa i föräldrarnas öron har vi 

spekulerat kring det faktum att något initiativtagande till upprättandet av ett åtgärdssamtal aldrig 

kommer till stånd i vårt material. Kanske betraktar man inte vissa problem som så pass stora att 

ett åtgärdssamtal behövs inrättas och vi undrar då vad som händer med dessa problem.  

Kanske vill man som förälder inte ”erkänna” att ens barn har problem i skolan, att barnet 

exempelvis blir retad på rasterna, och att det är av denna anledning som initiativet till ett 

åtgärdssamtal aldrig infinner sig. 

 

8.4 …elevledda utvecklingssamtal i stort 

 

Som vi tidigare tangerat kan rädslan och nervositeten inför dessa samtal utebli eller tonas ner då 

eleven är medveten om vad som kommer behandlas vid utvecklingssamtalet. Vi tror även att det 

är positivt att eleven får öva på att leda ett samtal – en erfarenhet som eleven med all säkerhet 

kommer att ha nytta av längre fram i livet. Vi förmodar att ju fler samtal eleven leder, desto 

säkrare samtalsledare blir eleven. 

 

Det vi ställer oss frågande till är dock hur det eu-samtalet, och utvecklingssamtal i stort, kan 

sägas vara jämbördigt och dialogiskt när det har en inbyggd asymmetri. Under avsnitt 2.3.1 

Dilemman med utvecklingssamtalet som institutionaliserat och professionellt samtal skriver vi att 

ett jämbördigt samtal förutsätter en minimerad asymmetri samtalsdeltagarna emellan. För att 

motverka asymmetri krävs det att ingen av samtalsdeltagarna sätter sig i maktposition. Ett 

dialogiskt samtal ska bland annat inrymma symmetri mellan samtalsdeltagarna. I ett jämbördigt 

och dialogiskt samtal får och ges samtliga parter i samtalet tillräckligt med samtalsutrymme. 

Varje samtalspart talar även för sig själv och inte som ställföreträdare för någon annan. Det 

traditionella utvecklingssamtalet bäddar dock för en dilemmasituation då läraren ofta intar rollen 

som den professionelle och därmed intar en maktposition som följs åt av att utvecklingssamtalet 

får en asymmetrisk prägel. Vi uttyder en liknande dilemmasituation vid de eu-samtalen, med 

skillnaden att det vid dessa samtal är föräldern, istället för läraren, som tenderar att inta rollen 

som den professionelle. Dessutom förekommer prat över barnets huvud frekvent även i de eu-

samtalen. 

 

Vi ställer oss även kritiska till lärarfrånvaron i de eu-samtal som utgjort vårt material. För det 

första så ska utvecklingssamtalet, enligt Lpo94, ske mellan elev, vårdnadshavare och lärare, 

vilket för det mesta inte sker i vårt material.  
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För det andra är det enligt Lpo94 även lärarens ansvar att sammanställa kort- och långsiktiga 

mål – ett ansvar som vi anser måste betraktas som misslyckat i de fall där läraren är 

frånvarande då målen formuleras och fastställs. För det tredje kan man ställa sig frågande till 

varför läraren inte är närvarande vid iscensättandet av det samtal man förberett och övar på – 

det samtal som där eleven får möjlighet till stort inflytande och ansvar för sin utveckling och sitt 

lärande. Lärande möten, som vi skrev om i bland annat 2.4.1 Bakgrund – varför elevledda 

utvecklingssamtal, redogör först för att föräldrarna innan det första eu-samtalet var oroliga för att 

eleven medvetet skulle hoppa över punkter på dagordningen, men att föräldrarna efter det första 

eu-samtaletes genomförande inte längre kände denna oro. Vi ser här en fjärde koppling till 

lärarfrånvaron – hur vet man att alla punkter på dagordningen diskuteras och utvärderas som sig 

bör då läraren inte är där som ”kontrollant”? 

 

Likväl som att tidsaspekten kan vara någonting positiv – man kan som lärare få upp till fyra eller 

fler, istället för ett, utvecklingssamtal avklarade på en timme utifall samtalen sker utan konstant 

lärarnärvaro – kan tidsaspekten även beskådas ur en effektivitetssynvinkel. Det kanske kan låta 

något cyniskt, men vi undrar ifall eu-samtal som arbetsmetod antas på vissa skolor i syfte att 

rent tidsmässigt, och därmed även ekonomiskt, effektivisera den annars utdragna och 

tidskrävande process som det traditionella utvecklingssamtalet utgör. 

 

Vi ställer oss även frågande till i vilken utsträckning det eu-samtalet är ett ”samtal” då det 

stundtals mer har karaktären av monolog i form av redovisning/högläsning än dialogiskt samtal. 

Då själva samtalet i somliga fall uteblir i denna form av utvecklingssamtal undrar vi om inte hela 

ideologin bakom det eu-samtalet har gått om intet. Denna punkt bildar utgångspunkt för vår 

slutgiltiga fundering, tillika frågeställning – är det eu-samtalet verkligen ett utvecklingssamtal 

eller är det någonting annat?  
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BILAGA 1 

Hej! 

Vi är två studenter vid Södertörns högskola i Stockholm som just nu skriver ett examensarbete 

om elevledda utvecklingssamtal. Som vi förstått det så använder ni er av just elevledda 

utvecklingssamtal på er skola och vi vore därför väldigt tacksamma ifall ni skulle kunna besvara 

följande frågor: 

  

1) Varför valde ni att införa elevledda utvecklingssamtal? 

2) Vilka fördelar och nackdelar medför elevledda utvecklingssamtal? 

3) Vilken respons har ni fått från föräldrar, elever och lärare? 

4) Hur ser lärarens respektive elevens roll ut i de elevledda utvecklingssamtalen? (Exempelvis 

hur lärarnärvaron ser ut, vem som är samtalsledare, vem som tar upp eventuella problem och 

hur dessa problem kan lösas samt vem som skriver utvecklingsplanen) 

  

Vi är tacksamma för svar inom kort! 

  

Med vänlig hälsning 

/Johanna Arnwald och Sara Lifvergren 
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BILAGA 2 

Hej Johanna och Sara! 

  

1) Främst för att öka elevens delaktighet. 

  

2) + Delaktighet och ökad medvetenhet om sin egen roll i lärandet och vad man faktiskt kan. 

      Föräldrarna kommer mangrant, lyssnar, engagerar sig och ställer riktiga frågor samt 

beundrar sitt barn. 

      Lärarna pratar inte över huvudet på eleven. 

      Lärarna blir också mer medvetna om sina elevers förmågor och tydligare i målformuleringar 

eftersom detta "överlämnas" till barnet under temaveckan innan samtalet. 

      En normal klass, 25, blir klara på två till tre kvällar eftersom flera samtal pågår samtidigt. 

      Hela arbetslaget kan finnas tillgängliga dessa kvällar. 

      Stämningen är väldigt god. 

      Man bjuder på frukt och fika. 

       Samtalet kan pågå på föräldrarnas modersmål. 

      

   - Det blir ibland svårt att få till IUP;n i samband med samtalen. 

  

3) 95-98%, alla kategorier, är nöjda eller mycket nöjda. De som vill ha traditionella samtal får 

detta. 

  

4) Eleven har samlat info under temaveckan/veckorna och övat samtalet med en kompis och är 

därför väl förberedd att leda samtalet. 

    Lärarna är värdar men finns till hands om det kör fast. Färdiga frågor på olika modersmål finns 

också som stöd om föräldrarna skulle behöva det.  

    "Problemsamtal" bokas separat vid behov. IUP;n skrivs av läraren. 

  

Vänliga hälsningar, 

Thord     
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BILAGA 3 

Hej Johanna och Sara!  

  

Jag hjälper gärna till med det jag kan. 

  

1. Det kändes som en naturlig del i deras utveckling med att ta ansvar för sin skolgång. Kan 

berätta att jag har haft samma klass sen år 1 och de går nu i 6:an. De har haft ansvaret för 

utvecklinssamtalet från år 4. Innan de började med det så gav jag de (sic!) ansvar för vissa delar 

tex läsa vad vi hade skrivit ner, jag ledde samtalet då. Elevern  har bitvis fått mer ansvar 

beroende på mognad. Fast det är inte alla som fixar det måste jag tillägga. Jag har fortfarande 

ett par elever som jag hjälper ganska mycket. Den ena är väldigt blyg och den andra har svårt 

för att focusera (sic!) så honom får jag stötta hela tiden och leda tillbaka till det vi pratade om och 

vad som kommer efter det.  

  

2. Fördelen som jag ser det är att de är mer engagerade i sin skolgång. De kan målen de ska nå 

och vet vad deras nya mål att sträva mot är efter samtalet. När vi har IUP lektioner så vet de vad 

de ska arbeta med. En nackdel som jag kan komma på är att det gäller att förbereda samtalen i 

god tid så att eleverna verkligen får all den tid de behöver så att det blir ett så bra samtal som 

möjligt. När jag ledde alla samtal så var det bara jag som skulle förbereda mig och det är ju alltid 

enklare. Det kunde också dyka upp saker under samtalen som eleverna, föräldrarna eller jag 

inte var riktigt förberedd på. Det är alltid skönt att kunna förbereda sig inför ett samtal om man 

vill ha ut något bra från det, tycker jag. 

  

3. Jag och min närmsta kollega gör lika och tycker att det fungerar bra och stöttar och ger 

varandra respons på det. Den respons från föräldrarna  jag fått är att de tycker att det är bra att 

deras barn får ta ansvaret bara vi ser till och hjälper de innan de skriver i deras IUP och 

förbereder sig för samtalet. Vi går alltid igenom vad vi har jobbat med gemensamt i klasserna 

innnan vi har samtalen så de vet vad de har gjort och på så sett vet vad de kan och inte kan. 

När eleven har fyllt i sin IUP så fyller jag i den sen tar eleverna hem den och pratar med 

föräldrana om den och fföräldrana fyller i vad de tycker. Efter det så kan eleven förbereda sig 

inför sitt samtal. Eleverna ger inte så mycket respons på det men är noga med att jag fyller i ett 

tag innan deras samtal så att de har bra med tid på sig hemma. 
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4. Eleven leder samtalet. Jag som klasslärare är med, har även med tolk, spec.ped eller SvA 

lärare ibland. Jag brukar fylla i nya mål som vi pratar om under samtalets gång och jag avlutar 

alltid våra samtal med att sammanfatta samtalet sedan skriver alla som varit med under samtalet 

på de nya mål vi har kommit fram till. Eleven får orginalet och jag behåller en kopia. De flesta 

eleverna lägger sina nya IUP´n i pärmen eller i skoldagboken så att de vet vad de behöver jobba 

med. Det vet de ändå men det är som en liten påminnelse om vad vi tillsammans har kommit 

fram till. Eventuella problem som finns har både eleven och jag tagit upp innan samtalet när vi  

fyllt i IUP´n. Så det är inga nya "överraskningar" som dyker upp under samtalet. 

  

Hoppas att mina svar är till någon hjälp. 

MVH Emelie 

 


