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Summary:

Aim: My aim with this the diploma work is to find out if the students consider development 
deliberations as a good forum in order to promote their knowledge development or not. I have also 
examined if the development deliberation is experienced as giving for the pupil or not, what I have been 
studying from the pupil's perspectives.  

Method: I have implemented three qualitative interviews with three students from class nine in a 
compulsory education that lies in Botkyrka municipality. There, I have also an implemented 
questionnaire survey with two half classes from same class.

Materials: To my study I have linked literature where research aims himself in on how teachers have 
worked with development deliberations in the school. 

Results: Students that I have interviewed does consider development deliberations as a knowledge-
promoting forum, but most as a forum for clear about study results. The students in the survey consider 
development deliberations as giving only when the result turns out to bee good. 

Importance for teachers: As each development deliberation is unique, you can not come to a certain 
implication that all deliberations are experienced in the same way as the result shows. But that can last 
stakeholder for the teacher is to see how one development deliberation can to be experienced of several 
students. Is it so that the school has succeeded with its role that road conductor stemming the pupil in its 
knowledge development?
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1. Inledning

I lärarutbildningen får vi lära oss om skolans viktigaste uppgift, som är att inspirera och engagera varje 

elev i dennes skolgång och utveckling. Alla elever vill ha det bra i skolan, där de både kan känna sig 

trygga och engagerade i sitt skolarbete. Det är därför oerhört viktigt för mig som blivande lärare och för 

de som redan arbetar som lärare att motivera sig för att rikta in sig på den enskilde elevens behov och 

förväntningar för sin skolutveckling. Det är därför som jag i mitt examensarbete kommer att framföra 

min undersökning utifrån elevens perspektiv på vad ett utvecklingssamtal är och hur de upplever 

samtalet. Jag anser att elevens perspektiv är viktig, då ett utvecklingssamtal främst är till för att främja 

elevens kunskapsutveckling, enligt läroplanen. 

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med denna undersökning är att lyfta fram och belysa elevens perspektiv av ett utvecklingssamtal, 

för att ta reda på om ett utvecklingssamtal är en kunskapsutveckling för dessa elever eller inte?  Främst 

för att se om ett utvecklingssamtal upplevs som givande för eleverna eller inte. Mina forskningsfrågor är 

följande:

 Hur upplever eleverna ett utvecklingssamtal i skolan? Är det något som känns givande eller inte?

 Vad säger utvecklingssamtalet ur elevens perspektiv om skolan idag?  Uppfyller den sin roll i 

samhället? 
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1.2 Bakgrund

I detta kapitel framförs utvecklingssamtalets innebörd och syfte, där även skolverket och läroplanens 

syn på utvecklingssamtal framförs. Vad ska ett utvecklingssamtal innefatta för att uppnå ett gott resultat, 

detta kommer att redogöras i min bakgrund. 

1.2.1 Vad är ett utvecklingssamtal och dess syfte?

Från hösten år 1995 skulle landets alla lärare hålla utvecklingssamtal med elever och föräldrar. Detta var 

en reform som till skillnad från kvartsamtalet, skulle medföra nya kvaliteter i kontakten med elever och 

föräldrar. 1 Den nya reformen medförde de nya kodorden för samtalet, vilket blev jämlikhet, 

ömsesidighet och framåtblickande.2  

Ett utvecklingssamtal är ett regelbundet återkommande samtal mellan elev, lärare och föräldrar med 

eleven i centrum. 3 Ordet utvecklingssamtal består av två delar, ”utveckling” och ”samtal”. 4  

Ett utvecklingssamtal syftar till att ge och få information om elevens skolutveckling, för att lägga fram 

sina synpunkter och att lyssna på varandra. Samtalet ska även syfta till att efterfölja föregående samtal, 

om hur arbetet fortskridit från då och hur läget ser ut idag samt hur man genom ömsesidig åtaganden går 

vidare.5

Det som utvecklingssamtalet ska handla om är främst elevens kunskapsmässiga och sociala 

utveckling, och om hur man gemensamt ska forma de bästa förutsättningarna för den. 6 Skolverket anser 

att vikten i ett utvecklingssamtal är att få eleven att känna sig hörda samt eleven att få möjligheten till ett 

ansvar och inflytande över sin skolsituation och över planeringen av undervisningens innehåll och 

arbetsform. 

                                                
1 Skolverket 2001, s. 10.
2 Ibid. 2001, s. 10.
3 Skolverket 1995, s. 4.
4 Ibid. 1995, s. 4.
5 Buckhöj-Lago 2000, s. 61.
6 Skolverket. 1995, s. 4.
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1.2.2 Vad säger skolverket och läroplanen att ett utvecklingssamtal ska innefatta för att 
främja elevens utveckling i grundskolan?

2 § Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst 

en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens vårdnadshavare samtala om hur elevens 

kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas (utvecklingssamtal).7   

Utdrag ur grundskoleförordningen, 7 kap Betyg.m.m.

Ett utvecklingssamtal ska innefatta fortlöpande information om elevens studier, minst en gång per 

termin. Den som ansvarar för utvecklingssamtalet är framförallt läraren, som tillsammans med elev och 

föräldern samtalar om hur elevens kunskapsutveckling kan stödjas. 

Alla elever har rätt att få det stöd de behöver för att nå målen. Läraren ska

arbeta för att stärka en elevs självförtroende och bild av sig själv genom att utgå

från elevens förmågor och starka sidor. Erfarenheterna visar också att ett utvecklat

samarbete mellan skola och föräldrar är nödvändigt både för framgångsrika

studier, social utveckling och för att skolan ska kunna förebygga att

elever slås ut. Man kan se det så att utvecklingssamtalet är en del av lärandet.8

Skolverket

Lärarens uppgift är att hjälpa eleven att nå de mål som skolplanen har lagt upp. Enligt Skolverket så är 

det lärarens främsta arbete att försöka stärka elevens självförtroende och bild av sig själv, genom att 

utgå från elevens förutsättningar. Det som också anses vara viktigt för elevens framgångsrika studier är 

samarbetet mellan skola och föräldrar.

                                                
7 Lpo94.
8 Skolverket 2001, s. 3. (Beställnings.nr. 01:599)
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1.2.3 Hur arbetar man med utvecklingssamtal i skolan?

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

vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig i 

fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till 

inflytande och påverkan.9

Som en viktig grund för utvecklingssamtalet är det viktigt att läraren, eleven och föräldern känner till 

målen för skolans verksamhet och innehåll i läroplanen för grundskolan, kursplanerna och den lokala

arbetsplanen. En samtalsform kan variera beroende på skolans arbetssätt med utvecklingssamtal. Det är 

på skolans ansvar, där rektorn, läraren och övrig personal i sitt arbete, hjälper eleven att få ta del av 

ansvar och utöva det inflytande som de har rätt till enligt läroplan och skollag. 10 Det är läraren som är 

den av skolans personal som har den närmaste kontakten med eleven i skolan, därför vilar det ett ansvar 

hos läraren att utforma undervisningen så att den utgår från varje enskild behov och förutsättningar. 11

Det är läraren som möter eleven och elevens föräldrar i ett utvecklingssamtal, det är läraren som ska 

samverka med och informera föräldrarna och elevens skolsituation och kunskapsutveckling, vilket alltid 

måste ske med respekt för elevens integritet.12 Som tidigare nämnt, så kan ett utvecklingssamtal se ut på 

många olika sätt, det blir därför ett viktigt arbete för den enskilde läraren och skolan att hitta former och 

strukturer som passar in i arbetssättet på skolan. 

För att utvecklingssamtalet ska fungera bra, så har skolan utsett läraren som ledaren för att styra 

samtalet, så att det blir en diskussion som både eleven och föräldrarna deltar inom.  13 Skolans roll är 

framförallt att eleven känner sig trygg i ett utvecklingssamtal, så att eleven kan prata öppet och 

förtroendefullt samt att eleven känner att dessa reflektioner kan tas hand av de vuxna.14

Skolan arbetar med sekretess, vilket innebär att den information som tas upp under samtalet inte 

dokumenteras synligt för andra att ta del av, då skolan har ett ansvar att elevens integritet bevaras.15

Denna sekretess anses vara en god förutsättning för elevens fortsatta utveckling. 

                                                
9 Buckhöj-Bohman 1995, s. 6.
10 Ibid. 1995, s. 6.
11 Ellmin & Josefsson 1995, s. 11.
12 Ibid. 1995, s. 18.
13 Buckhöj-Bohman. 1995, s .19.
14 Ibid. 1995, s. 19.
15 Ibid. 1995, s. 16.
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Den läroplan som finns tillhands för grundskolan idag, ger läraren den friheten och möjligheten till att 

utveckla sitt egna arbetssätt i skolan för ett utvecklingssamtal. En utveckling är en livslång process som 

sker successivt, vilket menas med att alla individer kan utvecklas, det är aldrig försent. Lärarens uppgift 

är att tillsammans med föräldrars hjälp göra eleven delaktig i denna process av lärandet. För att vara en 

bra handledare samt samtalspartner krävs en kommunikation baserat på förtroende och ömsesidighet.  

1.2.4 Problemformulering

I bakgrunden har det klargjorts vad ett utvecklingssamtal har för syfte och arbetssätt. Utifrån detta är det 

intressant att se om eleven har samma synsätt på ett utvecklingssamtal som skolverket har. I många 

litteraturer kan man läsa om skolan, lärare och föräldrars perspektiv av utvecklingssamtals innehåll och 

funktion, men det som saknas är utvecklingssamtalets innebörd ur elevens perspektiv.  Jag anser att 

elevens perspektiv är viktig, då ett utvecklingssamtal främst är till för att främja elevens 

kunskapsutveckling, enligt läroplanen. 
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2. Teori

I detta avsnitt ska teorier kring ett utvecklingssamtal diskuteras och jämföras med liknande teorier som 

flera forskare framför.  Jag kommer att framföra forskarnas centrala teoretiska utgångspunkter kring ett 

utvecklingssamtal som sedan kan relateras till undersökningen i uppsatsen.  Det finns flera teorier som 

diskuterar ledarrollen i ett utvecklingssamtal samt utvecklingssamtalets innehåll och funktion. Teorierna 

kommer sedan att relateras till den undersökningen som visar elevens syn på utvecklingssamtal. 

Undersökningen är baserad på elevens egen uppfattning och upplevelser av ett eller flera 

utvecklingssamtal. 

2.1 Centrala begrepp

Härmed redogörs begrepp som kommunikation, reflektion och samtalsmetodik för att skapa en förståelse 

för de teorier som framställs i teorikapitlet som sedan kopplas till min analys av undersökningen.   

2.1.1 Kommunikation

Ordet är människans viktigaste redskap, då man med ord kan skapa kontakt, formulera sig och bli 

förstådd genom att dela erfarenheter och glädjeämnen, som sedan leder till ett samtal.16 Samtal är både i 

vårt privata liv som professionella sammanhang ett viktigt verktyg, för att skapa ”goda möten”, med 

människor.17

Med hjälp av samtal skapar man en kommunikation som präglas av ömsesidighet och förtroende, 

men man kan också lämna deltagarna i besvikelse och förvirring. Begreppet kommunikation kan 

härledas från latinets communis, vilket betyder gemensam och communicato, som betyder meningsbyte. 
18

 I ett utvecklingssamtal så är kommunikation ett gemensamt meningsbyte, det innebär att lärare, elev 

och föräldrar behöver varandra för kunna skapa det gemensamma meningsbytet.  Det är framförallt 

eleven som behöver skolans och hemmets samarbete för att kunna utvecklas full ut.19

                                                
16 Ellmin & Josefsson 1996, s. 24. 
17 Ibid. 1996, s. 24.
18 Ibid. 1996, s. 23.
19 Ibid. 1996, s. 23.
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2.1.2 Reflektion

Reflektion är ett viktigt begrepp, som är sammansatt av latinets re, vilket har två betydelser som ”böja” 

samt ”vända”. 20 Reflektion är något som kommer direkt ur en upplevd situation och kännetecknats av 

den amerikanske filosofen Dewey som en inre dynamik.21 Begreppet reflektion kännetecknas också av 

kreativitet, kritiskt ifrågasättande av nyskapande och av tidigare föreställningar som omtolkas. 22

2.1.3 Samtalsmetodik

Metodiken i ett utvecklingssamtal har dialogen som ett grundläggande förhållningssätt. Metodiken är ett 

medel, inte ett mål i sig. Målet är att förena metodiken till sig, så att man kan ägna full uppmärksamhet 

åt kommunikation i samtalet.23  Samtalsmetodik kan definieras som kunskap om hur samtalet kan 

användas som medel i möten med människor.24

 2.2 Vad är grunden till ett bra utvecklingssamtal?

”Ett bra samtal är en levandeprocess- det mest centrala mediet för självmedvetenhet och utveckling och 

därmed något mer än bara en metod.”25 Genom fler och bättre samtal med barn kommer barnets 

perspektiv och behov fram, det menar Harold Øvreeide, specialist inom klinisk psykologi.26

Øvreeide inför ett kommunikationsteoretiskt perspektiv på barns upplevelser, självinsikt samt 

utveckling. Den teori som forskaren framför är det som kallas för naturligt utvecklingsstödjande 

kommunikation. 27 Øvreeide anser att barnet behöver ett aktivt kommunikationsstöd från vuxna för att 

kunna utvecklas, ”det är på gränsen mellan det kända och det okända- mellan det som klaras av och det 

som ännu är en utmaning för barnet”, som den vuxnes engagemang är av särskild betydelse för barnets 

utveckling.28

                                                
20 Buckhöj-Lago 2000, s. 33.
21 Ibid. 2000, s. 34.
22 Ibid. 2000, s. 34.
23 Ellmin & Josefsson 1996, s. 40.
24 Skolverket 2001, s. 11. Beställningsnummer: 01:655
25 Øvreeide 2001, s .9.
26 Ibid. 2001, s. 9
27 Ibid. 2001, s. 12.
28 Ibid. 2001, s. 48.
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Det som anses vara viktigt i Øvreeide teori gällande kommunikationsmönstret är skapandet av trygghet, 

för att kommunikation ska bli verkligt meningsfullt. En otrygghet i det kommunikationsmönstret har en 

negativ effekt, då otryggheten tar upp energi som barnet annars skulle kunna använda till utforskande 

och integrering av sina erfarenheter till sin utveckling. 29

Kommunikation innebär också ett utvecklande av relationer, vilket skolforskaren Ellmin och 

skolledaren Josefsson nämner i sin avhandling Utvecklingssamtal i skolan. Forskarna menar att 

kommunikation i samtal skapar en god relation mellan två eller flera parter.30 Konsten att kommunicera 

enligt Ellmin & Josefsson är att kunna registrera information, ta den till sig för att sedan bearbeta och 

smälta den, reagera på den och tänka ut ett svar. 

Kommunikation behöver struktureras för att samtalet skall få en bra grund, funktion och innehåll, 

vilket kan genomföras med hjälp av goda förberedelser, öppenhet och genom att ompröva sitt 

agerande.31 Om samtalet är dåligt utformat och oförberedd av flera skäl, finns risk till att 

kommunikationen mellan deltagarna i samtalet förblir svag. Deltagarna kan uppleva samtalet oklart, 

budskapet kan vara dubbla, dvs. säga en sak, men markera en annan som leder till att personer upplever 

en låg trovärdighet under samtalet. 32

Det som anses vara viktigt för att hålla ett utvecklingssamtal enligt journalisten Amelie Tham är 

samtalsmetodiken. Tham menar att lärarna behöver få möjligheten att få känna sig trygga inför ett 

utvecklingssamtal och lyfter därför fram meningen med en säker samtalsmetodik. 33För att kunna skapa 

en säker samtalsmetodik behöver lärarna få möjligheten till att reflektera sitt egna förhållningssätt i 

samtalen med elever och föräldrarna.34 Om möjligheten till reflektion inte efterföljs finns risken till att 

många elever inte uppnår sina mål, då de inte fått möjligheten till att utvecklas i sitt lärande. Får inte 

heller lärarna möjlighet till att reflektera utvecklingssamtalen finns det heller ingen möjlighet för läraren 

ett hjälpa eleven i sitt lärande.35

Skolforskaren Buckhöj-Lago menar, att reflektion fungerar som ett verktyg för lärarna att på ett 

professionellt sätt uttrycka sig i möten med elever och föräldrar. Lärarna har på så sätt utvecklat ett 

språk att beskriva kunskapsprocesser med och uttrycker inte längre fortsatt arbete med att eleven ska 

”bättra sig”, vilket leder till att eleverna får hjälp med att utveckla sin kunskap.36

                                                
29 Øvreeide 2001, s. 53.
30 Ellmin & Josefsson 1996, s. 39.
31 Ibid. 1996, s. 26.
32 Ibid. 1996, s. 26.
33 Skolverket 2001, s. 10.
34 Ibid. 2001, s. 10.
35 Ibid.2001, s. 10.
36 Buckhöj- Lago 2000, s. 84.
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Forskarna Larsson och Vingren anser ”[…] att föra ett framgångsrikt samtal med en person är en mycket 

viktig egenskap” och alla bör därför ha en viss grundläggande kunskap om hur ett samtal ska föras.37  

Ibland kan samtal sluta i missförstånd, då de flesta människor har ett syfte med det samtal som förs och 

oftast har man ett speciellt mål med samtalet, vilket leder till olika referensramar och mål. 38 För att 

kunna undvika dessa missförstånd behöver både läraren och eleven utveckla gemensamma mål för att 

samtalet skall få den funktion och innehåll som är till utvecklingssamtalets syfte. 

För att kunna föra ett framgångsrikt samtal, behöver läraren tänka på de viktiga principerna, vilket 

har en stor roll för samtalets funktion och innehåll. En princip är själva miljön, där man samtalar 

påverkar både samtalets djup och innehåll.39 Lärarens problemlösarattityd är också viktig för samtalets 

form, då den engagerar elever på ett sätt som leder till elevens förtroende.40

2.3 Vilket syfte har ett utvecklingssamtal?

Det finns flera teorier som visar utvecklingssamtalets flera syften. Ellmin & Josefsson anser, det 

viktigaste syftet med ett utvecklingssamtal vara elevens utveckling, men även lärarnas och föräldrarnas 

möjlighet till att skapa erfarenheter och förståelse för skolans undervisning.41 För att utveckla eleven, är 

resultaten av undervisningen och inlärningens bedömning en viktig grund för elevens 

kunskapsutveckling. Utvecklingssamtalet ska ge eleven klara besked av studieresultaten och om sin 

sociala utveckling.42

Skolverket menar att utvecklingssamtalet främst syftar till att skapa relationer och är 

framtidsinriktad.43 Även Larsson & Vingren tycker att samtalets betydelse är att utveckla relationer i 

skolan. Med utvecklingssamtalet får eleven möjligheten till att utveckla sitt lärande, och läraren få del 

av elevens erfarenheter, viljeinriktning och ambitioner.44 Vingren & Larsson menar också att 

utvecklingssamtalet syftar till en viss del att beskriva och diskutera resultat av studier, mer än bara 

uttrycka mål och ambitioner. Det är meningen att visa på möjligheter och tillsammans se framåt, att riva 

hinder och ge en ”kick”, för att eleven ska känna sig motiverad.45

                                                
37 Larsson & Vingren 1995, s. 22.
38 Ibid. 1995, s. 22.
39 Ibid. 1995, s. 23.
40 Ibid. 1995, s. 23
41 Ellmin & Josefsson 1996, s. 11.
42 Ibid. 1996, s. 18.
43 Skolverket 2001, s. 5.
44 Larsson & Vingren 1995, s. 41.
45 Ibid. 1995, s. 45.
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2.4 Insikt om sitt lärande- en dold process

Forskaren Buckhöj-Lago resonerar i sin avhandling Utvecklingssamtal i skolan, att eleven behöver 

insikter för att kunna utvecklas vidare.46 För att elever ska veta att de utvecklas måste de göras medvetna 

om sitt eget lärande. Enligt Buckhöj-Lago kan en sådan del av lärande samt sökandet efter kunskap 

anses vara en del av en dold process och det är lärarens uppgift att få denna process synlig. Målet med 

utvecklingssamtalet är just att få insikter som kan hjälpa alla parter att utvecklas vidare. Men för att 

kunna hjälpa eleven till att finna denna insikt är det oerhört viktigt för läraren att förstå och definiera 

begreppet lärandet tillsammans med andra handledare.47 Buckhöj-Lago menar att ”utvecklingssamtalet 

är arenan där vi tillsammans sätter ord på hur elever utvecklas i sitt lärande”.48

2.5 Vem har ansvaret för att leda ett bra utvecklingssamtal?

Ellmin & Josefsson anser att det är läraren som är den viktigaste informationsbäraren, eftersom det är 

läraren som har mest den direkta kontakten med föräldrar och elever.49 På liknande sätt tycker Larsson 

& Vingren att läraren är den som bär på det större ansvaret för att leda ett bra samtal om elevens 

kunskapsutveckling. Det är läraren som måste närma sig eleven för att finna kunskap om eleven och för 

att kunna förstå elevens perspektiv bättre. Elevens kunskapsutveckling utgår från skolan och läraren, de 

är den dynamiska faktorn som gör att eleven utvecklas.50

För att elever skall kunna ta ansvar för något, måste eleverna nämligen veta vad det är som ska tas 

till ansvar och enligt Buckhöj-Lagos teori så är det lärarens ansvar att tydliggöra detta för eleven.51

Läraren arbetar som mentor för eleven och mentorns roll handlar främst om ett förhållningssätt, där 

eleven är de kunskapssökande och den vuxne en stödpelare som hjälper med att visa eleven vägen till att 

finna kunskap. Mentorskap är ett sätt att organisera sig kring lärandet och syftet med den är också att 

utveckla ett kritiskt tänkande hos eleven.52 Utifrån dessa diskussioner och reflektioner uppstår 

förhoppningsvis insikter och kunskaper om elevens lärande som ger läraren möjlighet att föra värdefulla 

                                                
46 Buckhöj-Lago 2000, s. 9
47 Ibid. 2000, s. 10.
48 Ibid. 2000, s. 10.
49 Ellmin & Josefsson 1996, s. 11.
50 Larsson & Vingren 1995, s. 6.
51 Buckhöj-Lago 2000, s. 25.
52 Ibid. 2000, s. 38.
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utvecklingssamtal. Hur läraren stödjer eleven i inlärningsprocessen, menar Buckhöj-Lago, har en stor 

betydelse för hur eleverna kommer att lyckas i skolan eller inte.53

När en lärare som arbetar i högstadiet ska hålla ett utvecklingssamtal med en elev, så får den läraren 

bedömningar från andra ämneslärare, i form av noteringar som sedan skall presenteras för eleven. 

Många lärare kan uppleva detta som svårt, då noteringarna känns oklara. Buckhöj- Bohman anser att det 

är lärarens uppgift att läsa igenom den information han eller hon får från andra undervisande lärare.54

Om läraren anser att en elev, har svårigheter med att koncentrera sig i skolan, så måste läraren hjälpa 

eleven till att bli medveten om vad läraren tycker. Eleven behöver vägledning för att få insikter om sitt 

lärande.55

Det som har diskuterats är vägar till att uppnå ett bra utvecklingssamtal och på vem ansvaret främst 

vilar på, för att lyckas med ett utvecklingssamtal, men vilka faktorer rör vid dem samtalen som går 

mindre bra? Ellmin & Josefsson diskuterar tre vanliga ”felkällor” som bör undvikas om man vill nå ett 

bra resultat med ett utvecklingssamtal. Dessa tre felkällor är följande: låsningar, otrygghet och olika 

förväntningar.56

Ett genomförande av utvecklingssamtal försvåras betydligt om relationen mellan lärare-elev eller 

mellan skola-hem är dålig. Det kan handla om att samspelet mellan dessa parter generellt sett är dåligt 

utvecklat, eller att det handlar om personliga låsningar i relationen mellan dessa parter. Ellmin & 

Josefsson menar att låsningar i relationen drabbar alltid eleven, då elevens relation är förknippad med 

hem och skola.57 Upplevelser av sämre utvecklingssamtal kan också bero på en otrygghet i själva 

samtalssituationen.  Författarna redogör att otrygghet kan upplevas utifrån inre och yttre brister. Den 

inre otryggheten kan bero på dåliga förberedelser, i osäkerhet eller i samtalsklimatet som utmärkts av 

rädsla för att bli bedömd eller fördömd, medan den yttre otryggheten handlar om brister i den fysiska 

och sociala miljön.58

Den sista orsaken som kan leda till ett dåligt samtal är deltagarnas olika förväntningar eller syften 

inför ett utvecklingssamtal. Författarna redogör att det kan vara så att man har felaktiga antaganden om 

varandras avsikter med samtalet, det handlar i båda fallen om en informations och 

kommunikationsfråga.59  

                                                
53 Buckhöj-Lago 2000, s. 38
54 Buckhöj-Bohman 1995, s. 21.
55 Ibid. 1995, s. 22.
56 Ellmin & Josefsson 1996, s. 36.
57 Ellmin & Josefsson 1996, s. 36.
58 Ibid. 1996, s. 37.
59 Ibid. 1996, s. 37.
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3. Metod 
Som tidigare nämnt kommer jag i min undersökning syfta mig till elevens perspektiv på ett 

utvecklingssamtal, som givande eller inte. Vad säger utvecklingssamtalet ur elevens perspektiv om 

skolan idag?  Uppfyller den sin roll i samhället? För att uppnå ett givande resultat av min undersökning 

har jag valt följande metod. 

3.1 Val & motivering av metod

Intervjuer, skriftliga enkäter av olika slag och obersvationsmetoder är enligt Staffan Stukát några 

vanliga sätt att samla information inom utbildningsvetenskapen. 60

I min studie har jag valt att undersöka elevens syn på utvecklingssamtal samt deras syn på utveckling 

efter samtalet, för att ta reda på om samtalet anses vara givande för eleven eller inte. Jag har tillämpat 

mer än en metod för min undersökning, vilket är en kvalitativ och en kvantitativ undersökning. Genom 

att använda sig av flera källor för sin redogörelse kan metoder komplettera varandra och ibland kan det 

vara ett tänkbart och lämpligt tillvägagångssätt för att få ett område belyst på ett mer allsidigt sätt.61

3.2 Tillvägagångssätt 

Min verkställda undersökning är genomförd i en grundskola som ligger i Botkyrka kommun. I denna 

skola har jag genomfört min praktik under de senaste fyra åren av min lärarutbildning. 

För att kunna genomföra intervjuerna samt undersökningen valde jag att ta en personlig kontakt med 

den biträdande rektorn samt med klassföreståndaren för årskurs nio för att informera dem om mitt arbete 

och dess syfte. Sedan kom vi överens om tid och datum för att genomföra enkätundersökningen. 

Anledningen till enkätundersökningen är att jag under en kort tid behövde intervjua ett stort antal 

människor och fördelen med enkätundersökningen är att det är lättare att behandla och bearbeta.62 Jag 

valde att genomföra min undersökning med årskurs nio, då de har fler erfarenheter och upplevelser av 

utvecklingssamtal i grundskolan. När det gäller min kvalitativa undersökning, så tog jag själv kontakt 

med elever från årskurs nio på skolan, för att se om någon var intresserad av att bli intervjuad. 

                                                
60 Stukát 2005, s. 36.
61 Ibid. 2005, s.  36
62 Trost 2001, s. 38
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Den typ av intervjun som jag använt mig av är den mer ostrukturerade intervjuformen. Med den 

ostrukturerade intervjuformen är jag som intervjuaren medveten om vilket ämnesområde som ska täckas 

in, vilket gör att man ställer frågorna i den situationen inbjuder. Med hjälp av sammanställda 

huvudfrågor som ställs likadant till alla, följs svaren upp på ett mer individualiserat sätt.63 Enligt Stukát 

så kan man formulera samma frågor fast på olika sätt, på ett sätt som anses vara lättast att förstå för den 

intervjuade. Den ostrukturerade intervjuformen gav mig möjligheten till ett mer friare samspel med 

intervjuaren och lämpade sig väl för att avslöja och därmed kompensera språkliga svårigheter. Denna 

metodik var för mig mer anpassningsbar och följsam. Även Jan Trosts menar att med hjälp av 

informella eller kvalitativa personliga intervjuer kan man få en större förståelse för upplevelsen, vilket 

leder till att man finner mönster av upplevelser och erfarenheter.64 Anledningen till att jag inte valde den 

strukturerade intervjuformen var pågrund av det fastställda intervjuschemat som Stukát redovisade, där 

både ordningsföljden för frågorna samt deras formulering redan är bestämda. 65 Den strukturerade 

formen handlar i regel om mer eller mindre slutna frågor där den intervjuade oftast bara kan välja 

mellan olika förutbestämda svarsalternativ.66 Stukát menar att denna form av intervju egentligen ger 

samma svar som en enkät och kan därför även kallas för enkätintervju. Jag har inte valt mig av just den 

strukturerade intervjuformen, men jag har använt mig av en enkätundersökning. Anledningen till 

enkätundersökningen är att jag under en kort tid behövde intervjua ett stort antal människor och fördelen 

med enkätundersökningen är att det är lättare att behandla och bearbeta.67

3.3 Urval

Den första frågan som forskaren ställer till sig själv innan genomförandet av sin studie är vilken del av 

undersökningsgrupp man söker sig till. Då min studie är att få reda på hur elever upplever ett 

utvecklingssamtal, så har mitt urval varit elever från grundskolans årskurs nio. Denna grupp kan ge en 

inblick på vad elever resonerar kring utvecklingssamtalet. 

I min kvantitativa undersökning deltog endast 21 elever, då undersökningen genomfördes i två halva 

klasser från årskurs nio. Utav dessa 21 elever intervjuade jag tre av dem, för att kunna få område belyst 

på ett mer allsidigt sätt. Eleverna vill vara anonyma, och med den respekten kommer deras namn inte att 

anges i undersökningen. Jag kommer istället att utgå från E1, E2 och E3 för att redovisa intervjusvaren i 

resultatredovisningen. 

                                                
63 Stukát 2005, s. 39.
64 Trost 2001, s. 22
65 Stukát 2005, s. 38.
66 Ibid. 2005, s. 38.
67 Ibid. 2005, s. 38
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4. Resultatredovisning/Analys 

Jag har valt att dela upp min resultatredovisning i två delar. I den första delen sammanställs resultatet 

från den kvantitativa undersökningen, där jag i procentform kommer att visa resultatet i helhet därtill 

bygga på denna procentform med elevens kommentarer. 

I den andra delen kommer den kvalitativa undersökningen tillsammans med det kvantitativa 

resultatet att sammanställas samt analyseras. Resultatet kommer att redovisas under antal rubriker. 

Dessa rubriker överenskommer till en stor del med de frågeställningarna som finns med i 

enkätundersökningen samt djupintervjuerna. 

Det är sammanlagt 21 elever från årskurs nio som har deltagit i enkätundersökningen (kvantitativ 

undersökning) och det är deras svar som sammanställs i procentform. Jag har även sammanställt de mest 

vanligaste kommenterarna till de sammanställda frågorna i enkätundersökningen. 

4.1 Del 1

4.1.1 Ser du fram emot att ha utvecklingssamtal i skolan?

Ett utvecklingssamtal sägs vara till för att hjälpa eleven i sin skolutveckling. Men hur känner eleverna 

inför ett utvecklingssamtal? Är det något som de ser fram emot? Lika många elever har valt alternativ 

nej så som alternativ ibland. 

Resultat utifrån enkätundersökningen:

Ja. 14 % Nej. 38 % Ibland. 38 % Vet inte. 10 % 

Härmed följer elevernas egna kommentarer:

Alternativ nej. Kommentar: Nej, jag ser inte fram emot ett utvecklingssamtal. Det är alltid samma sak. 

Alternativ ibland. Kommentar: Det beror faktiskt på, hur jag har skött mig på lektionerna. Har jag gjort 

mina läxor och gjort bra ifrån mig på prov, då ser jag fram emot att ha utvecklingssamtal än om jag har 

misskött mig
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4.1.2 Vad förknippar du med ett utvecklingssamtal?

Enkätundersökningen visar att flest antal elever förknippar ett utvecklingssamtal som ett forum för att få 

tydliga besked om studieresultat. 

Tydliga besked om studieresultat: 52 % Öppet och förtroende fullt: 24 % Individuella 
behov: 23 % 

Elevens egna kommentarer:

Alternativ tydliga besked om studieresultat. Kommentar: Jag får veta mitt betyg. 

Alternativ tydliga besked om studieresultat  Kommentar: Ett utvecklingssamtal är en diskussion om 

elevens betyg. 

Alternativ tydliga besked om studieresultat  Kommentar: I ett utvecklingssamtal får man veta hur 

proven har gått i olika ämnen som MA och NO.  

4.1.3  Upplever du att dina förväntningar uppfylls under ett 
utvecklingssamtal?

Många elever har olika förväntningar inför ett utvecklingssamtal. Enkätundersökningen visar att mer än 

hälften av elevernas förväntningar uppfylls till en viss del. 

Ja: 33 %                  Nej: 10 %        Till viss del: 52 %     Vet inte: 5 % 

4.1.4 Har du upplevt någon positiv utveckling/förändring i dina studier efter 

ett utvecklingssamtal?

Ja: 72 % Nej: 10 % Vet inte: 18 %

Inga kommentarer lämnade. 
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Elevens egna kommentarer:

Alternativ ja. Kommentar: Ja, betygen höjdes. 

Alternativ ja. Kommentar: Ja, mina provresultat blev bättre. 

Alternativ ja. Kommentar: Ja, jag har blivit bättre i skolan. 

4.1.5 Vem anser du har det största ansvaret för att leda ett bra 
utvecklingssamtal?   

Eleverna har olika uppfattningar om vem som har det största ansvaret inför ett utvecklingssamtal. Det är 

nästan lika många som anser att eleven har det största ansvaret, medan den andra hälften menar att 

läraren bär på ett större ansvar. Eleven betraktar inte föräldrarna eller skolanledningen som någon 

ansvarstagande del i samtalet. 

Eleven: 48 % Läraren: 52 % Föräldern: 0 %         Skolledningen: 0 %

Annan: 0 %

Elevens egna kommentarer: 

Alternativ läraren. Kommentar: Det är läraren som sätter betyg, därför är det läraren som har det största 

ansvaret för att leda ett bra utvecklingssamtal. 

Alternativ eleven. Kommentar: Jag tycker att eleven bär på sitt eget ansvar. Om man strävar efter 

godkänt i sina ämnen, då måste man själv lära sig att vara aktiv. 

4.1.6 Vad anser du vara grunden till ett bra utvecklingssamtal?

Eleverna fick möjligheten till att markera ett eller flera alternativ. De flesta tycker att kommunikation

samt förhållningssättet mellan läraren och eleven är en grund till ett bra utvecklingssamtal. 

Gemensam reflektion kring begreppet lärande: 0 %   

Samtalets form och innehåll: 47 % 

Förhållningssättet mellan läraren och eleven: 52 %      

Kommunikation: 52 %
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4.2 Del 2

Härmed kommer den kvalitativa undersökningen (djupintervjuerna) redovisas samt analyseras 

tillsammans med den kvantitativa undersökningen. Jag har intervjuat tre elever från årskurs nio och det 

är deras svar som redovisas i citatform. Eleverna som deltagit i intervjun får namnet E1, E2 och E3.

Låt oss då se vad eleverna anser om ett utvecklingssamtal:

4.2.1 Vad anser eleverna är utvecklingssamtal?

Ordet utveckling har många olika betydelser. Utveckling kan avse något som går från det enkla till det 

mer komplicerade. Eleverna har definierat vad ett utvecklingssamtal är för dem utifrån frågan: Vad är 

ett utvecklingssamtal för dig?

Ett utvecklingssamtal är en diskussion. Vi diskuterar och samtalar om hur jag ligger till i skolan. /E1

Jag tycker att utvecklingssamtalet är liksom som en varning. Läraren kan ge oss icke godkänd om vi inte 
sköter oss i skolan./E2

Ett utvecklingssamtal ska hjälpa mig i mina studier. Läraren ska hjälpa mig att få godkänt i alla ämnen. 
/E3

Elevernas syn på utvecklingssamtalets mening och syfte skiljer sig inte mycket från varandra. Samtliga 

intervjuade eleverna har förknippat utvecklingssamtalet med betyg och bedömning, men också som en

avstämning av sin egen skolsituation. Även enkätundersökningen visar att 52 % av eleverna tycker att 

utvecklingssamtalet främst syftar till att ge tydliga besked om elevens studieresultat. Utifrån elevernas 

uppfattning kan man se att resultaten av undervisningen och inlärningens bedömning anses vara en 

viktig grund för deras kunskapsutveckling, då eleverna vill att utvecklingssamtalet ska ge klara besked 

om studieresultaten. Undersökningen visar att betygen är en av de främsta anledningarna till att eleven

går till ett utvecklingssamtal.

Författaren Roger Ellmin menar att självklart tror eleverna att utvecklingssamtalet är mer betyg, då 

de inte får tillräckligt nyanserad information från skolan.68  Ellmin anser att resultat av undervisningen 

är grunden till ett utvecklingssamtal, men inte det avgörandet faktorn. Eleven ska få stöd i skolan för att 

utvecklas, både av läraren och föräldrarna och för att kunna göra det behöver eleverna feedback kring 
                                                
68 Skolverket 2001, s. 16.
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sina studier. Det gäller inte att bara informera eleverna om betyget, utan också hjälpa dem i 

förbättringen. 

Ellmin har undersökt elever i grundskolan som inte har uppnått betyget godkänt i årskurs nio i en 

kommun och följt dem ända tillbaka till lågstadiet, där många elever varit missnöjda med sitt 

utvecklingssamtal.69 Ellmin menar följande:

[…] Många av de eleverna känner sig lurade. De har blivit invaggade i någon tro att de kommer mogna till 

eller lärarna har sagt att du är bara lite lat, om du lägger på ett kol… De har liksom inte fått någon meningsfull 

feedback eller återkoppling om hur de har utvecklats under hela den här tiden.70  

I referensmaterialet Möten för utveckling framgår flera pedagogers tankar och kommentarer kring 

utvecklingssamtal. Pedagogen Annika Kjellemar menar att det är föräldrarnas krav på betyg som gör att 

den viktiga feedbacken samt återkopplingen kring elevens utveckling kommer bort. Föräldrarna kommer 

till utvecklingssamtalet och vill veta var eleverna står, ”vilka ämnen ska de satsa hårdare på, vilka 

ämnen kan de få VG i”, är en av de vanligaste frågorna som dyker upp under samtalet.71 Detta leder till 

att lärarna bara fokuserar sig på betygen under utvecklingssamtalet, vilket även eleverna i 

undersökningen gör.72

När ett utvecklingssamtal tas plats är det väsentligt att vara medveten om att deltagarna i ett samtal 

kan ha olika föreställningar och värderingar kring begreppet utveckling. 

Buckhöj-Lago menar att man bör hitta balansen mellan skolans krav, föräldrarnas förväntningar 

samt elevens egna behov och förutsättningar, för att kunna nå syftet med utvecklingssamtalet, vilket är 

att hjälpa eleven till att finna insikten för sitt lärande.73

4.2.2 Vem anser eleven har det största ansvaret för att leda ett bra 
utvecklingssamtal?

När eleverna inte sköter sina studier, får de ibland höra att de ska ta ansvar för sina studier och 

aktiviteter i skolan. Men vem anser eleverna har det största ansvaret för hjälpa eleven med studierna 

samt att leda ett bra utvecklingssamtal? Anser eleverna att det är läraren, eleven, föräldrarna eller 

skolledningen som bär på detta ansvar? 

                                                
69 Skolverket 2001, s. 18.
70 Ibid. 2001, s. 18.
71 Ibid. 2001, s. 26.
72 Ibid. 2001, s. 26.
73 Buckhöj-Lago 2000, s. 9
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E1, E2 och E3 har olika uppfattningar kring vem som bär på det största ansvaret för att leda ett bra 

utvecklingssamtal:

Jag tycker att det är bra om läraren leder samtalet, för det är läraren som vet hur det går för mig i skolan. 
Men vi elever behöver också ta vårt ansvar, för det handlar om vår skolgång. Så det är alltså både läraren 
och eleven som ansvarar för ett bra utvecklingssamtal. /E1

Jag tycker att eleven har det största ansvaret att leda ett samtal. Om man inte tar sitt ansvar, då får man 
liksom skylla sig själv om det går dåligt i skolan. /E3

Det är lärarens uppgift att hjälpa eleven i skolan och därför lärarens uppgift att föra utvecklingssamtalet. 
Det är dem som har alla svaren, det är ju de som betygsätter. /E2

Det finns olika uppfattningar kring vem som bär på ansvaret gällande elevens studier samt 

utvecklingssamtal. E1 anser att både parterna, dvs. att både eleven och läraren bär på lika mycket ansvar 

inför ett utvecklingssamtal, E3 tycker att eleven endast är ansvarig för sina egna studier och därför 

skyldig att leda ett bra utvecklingssamtal medan E2 menar att det är lärarens uppgift att hjälpa eleven i 

skolan och därför bör läraren bära på ansvaret gällande samtalet. Även enkätundersökningen resulterar i 

olika uppfattningar kring vem som anses vara ansvarig för att leda ett bra utvecklingssamtal. 

Enkätundersökningen visar att 52 % av eleverna anser läraren som ansvarig medan 48 % anser det vara 

eleven. 

En analys gällande undersökningen resulterar här i två parters deltagande i samtalet, vilket inte 

överensstämmer med läroplanens eller skolverkets avsikt med ett utvecklingssamtal, som menar att 

samtalet ska innehålla alla tre parters deltagande, dvs. elevens, föräldrarnas samt lärarens ansvar.74

Resultatet visar att inga av dessa elever anser föräldrarna eller skolledningen som någon 

ansvarstagande för att leda ett bra utvecklingssamtal, vilket kan leda till att en av deltagarna, som i detta 

fall är föräldern, får sitta i skamvrån.75 Pedagogen Kjell Lund menar att de flesta ser ju som självklart att 

läraren är delaktig, liksom att eleven är det, men det som fattas är att man inte ser föräldern som en 

självklar deltagare i lärandeprocessen.76 Detta leder till att föräldrarna blir passiva under 

utvecklingssamtalet. Anledningen till att föräldrarna kan känna sig passiva under samtalet, enligt 

pedagogen Mikael Rundgren, kan vara att det gamla kvartsamtalet lever kvar hos många föräldrar. 

                                                
74 Lpo94
75 Skolverket 2001, s. 11
76 Skolverket 2001, s. 11.
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Föräldrarna vet inte vilket ansvar och rättigheter de har och inte heller vart utvecklingssamtalet är tänkt 

att leda.77 Rudberg menar att ”många av oss fortfarande är för mycket lärare och för lite ledare”, då 

många lärare förmedlar mer och inte ger eleverna och föräldrar tillräckligt med ansvar.78

I Lpo94, skrivs det att läraren ska arbeta för att stärka en elevs självförtroende och bild av sig själv 

genom att utgå från elevens förmågor och starka sidor. Läroplanen skriver också om nödvändigheten till 

samarbetet mellan hem och skola för att eleven ska kunna uppnå framgångsrika studier och social 

utveckling, vilket i resultatredovisningen saknas. 

Landets skolor har utsett läraren som ledaren för att styra samtalet, så att det blir en diskussion som 

både eleven och föräldrarna deltar inom. Avsikten med utvecklingssamtal, enligt läroplan och skolverket 

är att alla tre parter, elev, föräldrar och lärare, ska ha möjlighet att överblicka utvecklingen i elevens 

lärande och sociala förmåga.

4.2.3 Hur upplever eleverna ett utvecklingssamtal? Upplevs det som givande 
för eleven eller inte?

Vikten i ett utvecklingssamtal är att få eleven att känna sig hörd samt ge eleven möjlighet till ansvar och 

inflytande över sin skolsituation och över planeringen av undervisningens innehåll och arbetsform. Men 

hur ser det ut i verkligheten? Känner de sig hörda? Upplevs samtalet som givande eller inte?

Så här tycker eleverna: 

Ja, jag känner mig hörd. Jag tycker att läraren lyssnar på mig under utvecklingssamtalet, det känns 
givande. Min lärare låter mig prata ganska mycket under samtalet, vilket jag tycker är bra. Jag känner alla 
lärarna i skolan ganska väl och jag tycker att de är super coola. /E1

Ja, ibland kan jag känna mig hörd under ett utvecklingssamtal. Ibland förstår jag inte vad läraren vill säga 
under samtalet. Så man kan säga att jag känner att utvecklingssamtal är givande ibland.  /E2

Nej, inte alltid. Ibland orkar jag inte prata under utvecklingssamtalet, utan jag låter läraren få prata med 
mina föräldrar istället. /E3

Utifrån elevernas upplevelser kring utvecklingssamtal, kan man se att alla elever mer eller mindre 

känner sig hörda under samtalet. För att kunna vinna elevernas engagemang, så behöver läraren sätta 

den enskilde eleven i fokus. Elevernas upplevelse av samtalet visar sig vara mer positiv och givande när 

de får möjligheten att få göra sig synliga och hörda. För att ett utvecklingssamtal ska upplevas som 

                                                
77 Skolverket 2001, s. 35.
78 Ibid.2001, s. 39.
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givande måste eleven själv få möjligheten att uttrycka hur han eller hon upplever skolan, både socialt 

och kunskapsmässigt.79 Här visar sig kommunikationen vara en viktig faktor för eleverna.

Kommunikation fungerar här som en bekräftelse för eleverna, som visar vart eleverna står i sin 

skolutveckling. Ellmin och Josefsson menar att behovet av bekräftelse redan finns hos mycket mindre 

barn och följer oss genom hela livet.80 Utifrån elevens uppfattning förstår man hur viktigt det är för 

elevens utveckling att de känner sig hörda och synliga. 

Eleven utser läraren som ansvarig för att vara lyhörd, det är viktigt att läraren ser och hör elevens 

behov och strävande, så att eleven får en bekräftelse för sin framtida utveckling. Med hjälp av samtal 

skapar man alltså en kommunikation som präglas av ömsesidighet och förtroende, men kan också lämna 

deltagarna i besvikelse och förvirring.81

Elev E3 är en av de eleverna som upplever utvecklingssamtalet som minst givande. E3 känner sig 

inte alltid hörd och orkar därför inte vara aktiv under samtalen. 

Ellmin anger orsaken till varför eleverna inte känner sig hörda under utvecklingssamtalet, vilket är 

pågrund av att skolan har lagt upp strukturer som sätter igång processer som gör att vissa elever får en 

ständig bekräftelse på hur dåliga de är, att de inte klarar av, att de inte räcker till, vilket leder till att man 

sänker elevens självförtroende.82 Ellmin menar att skolan fokuserar sig för mycket på det enskilda 

resultat, vilket leder till att eleverna förväntas lära sig på ett sätt, utan att man tar hänsyn till om det är 

bäst för eleven eller inte. De känner sig helt främmande i hela situationen. Här ser man hur 

kommunikationen brister sig i utvecklingssamtalet, då den saknar något samspel vid liv och förtroende 

mellan deltagarna. 

En fråga som ställdes i enkätundersökningen var om eleven ser fram emot ett utvecklingssamtal i 

skolan? Resultatet visade sig att endast 14 % svarade ja, medan 38 % svarade nej. Några elever 

kommenterade sitt svarsalternativ med att säga att de inte ser framemot ett utvecklingssamtal, då de 

tycker att samtalets form alltid är detsamma. Vissa elever ser framemot ett utvecklingssamtal, men 

kommentarerna visar att det gäller endast när eleven känner sig säker inför ett samtal pga. att de har 

gjort bra ifrån sig i skolan, vilket kan tolkas som en bekräftelse på det Ellmin och Josefsson skriver, 

nämligen att utvecklingssamtalet ses av ”svaga” elever som ytterligare en bekräftelse på att de inte 

duger.

                                                
79 Buckhöj-Lago 2000, s. 18.
80 Ellmin & Josefsson 1996, s. 34. 
81 Ibid. 1996, s. 34.
82 Skolverket 2001, s. 15.
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4.2.4  Hur kan läraren hjälpa eleven i sin skolutveckling?  Sker det någon 
positiv utveckling efter utvecklingssamtalet?

Utveckling handlar om individens möjligheter att till fullo kunna utnyttja och utveckla sina resurser. 

Elever har behov av att skaffa sig kunskaper och färdigheter att förstå och agera med. Så här ser 

eleverna på hur läraren kan hjälpa eleven i sin skolutveckling:

Läraren kan hjälpa mig med tips, dvs. ge mig råd om hur jag ska studera. /E1

Läraren kan hjälpa mig med att förtydliga instruktioner och begrepp i skolan. Om det är något som jag 
inte förstår, då tycker jag att läraren ska hjälpa mig tills jag förstår. /E2

Läraren kan hjälpa mig med att förklara olika begrepp som jag inte förstår. /E3

Man ser i resultatet till frågan hur läraren kan hjälpa eleven i sina studier, att eleven har höga 

förväntningar på att läraren alltid ska finnas till hands för att förtydliga och skapa förståelse för de saker 

eleven inte har kunskap i. Detta ställer höga krav på lärarens motivationsarbete, att inspirera och 

engagera och rikta in sig på den enskilde eleven. Utifrån elevernas uppfattningar ser man inga egentliga 

krav på hur de själva kan hjälpa sig i sina studier. Här finns möjligheten till att elevens och lärarens syn 

på ansvaret kring skolutveckling skiljer sig ifrån varandra. 

Läroplanen (Lpo94), beskriver att skolan skall sträva efter att varje elev:

– utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och

– utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation 

till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.83

Läroplanen beskriver även att läraren skall:

– Utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i 

skolan.84

Det visar sig alltså att läraren ska sträva efter att varje elev utvecklar ett större ansvar för sina studier, 

samtidigt som läraren ska utgå från att eleverna redan kan och vill ta ett personligt ansvar för sin 

inlärning och för sitt arbete i skolan. Detta kan skapa ett missförstånd som leder till att elevens 

uppfattning om den hjälp som krävs utifrån läraren inte uppfylls. Läroplanen klargör att eleven ska lära 

sig att ta ett eget ansvar för sina studier, men att läraren ska finnas till hands för att utveckla ansvaret. 

                                                
83 Lpo94.
84 Lpo94.
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Eleverna räknar med att läraren alltid ska finnas till hands för att hjälpa dem i skolan, vilket kan leda till 

att de tar läraren för givet. För att eleven ska få den hjälp de behöver, ska de själva söka den hjälpen.85

Om en elev tar upp att han eller hon inte lär sig något i ett visst ämne, måste detta enligt Buckhöj-Lago, 

tas på största allvar. Genom att lyssna, ställa frågor och avgränsa problemet blir handledarens uppgift att 

i möjligaste grad att hjälpa elev att ta reda på vad problemet är och hur man kan agera för att komma 

fram till en lösning.86

Hur läraren stödjer eleven i inlärningsprocessen, menar Buckhöj-Lago, har en stor betydelse för hur 

eleverna kommer att lyckas i skolan eller inte.

I frågan om eleverna upplever någon förändring i sina studier efter ett utvecklingssamtal, så är 

uppfattningen kring den frågan olika. Utav de 21 deltagande eleverna i enkätunderökningen visade det 

sig att 72 % svarade ja och 10 % svarade nej. För de elever som upplevde en positiv förändring efter ett 

utvecklingssamtal, var den positiva förändringen att betyget hade höjts. Denna fråga ställdes även till 

dessa elever som deltog i intervjun. Även här är uppfattningarna olika, men ändå lika. Uppfattningarna 

är olika gällande utvecklingen, men även här har alla elever kopplat utvecklingen till betyg. 

Ja, jag har fått bättre betyg. Jag gör mina läxor i tid och gör bra ifrån mig på prov./E1

Nej, jag känner inte någon utveckling. Mina betyg är detsamma. /E2

Inte i alla ämnen, bara i vissa ämnen känner jag att det har blivit bättre. Mina betyg har blivit bättre. /E3

För eleven innebär en utveckling, om betygen har höjts i skolan. Det som saknas här är elevens syn på 

insikten om sitt lärande. Elevens uppfattning skapas oftast efter hur ett utvecklingssamtal är format. 

Många utvecklingssamtal använder betyget som en bedömning av hur eleven nått kunskapsmålen i olika 

ämnen. Detta gör att diskussionen om elevens förutsättningar och möjligheter samt reflektion kring 

lärandet försvinner.

Pedagogen Marianne Forslund anser att orsaken till att många utvecklingssamtal saknar en sådan 

diskussion är för att läraren inte har fått någon grundutbildning inom samtalsmetodiken, vilket leder till 

osäkerhet inom lärarrollen.87 Forslund sätter inga betyg på eleverna, men samtalar med föräldrarna om 

                                                
85 Buckhöj-Lago 2000, s .54.
86 Ibid. 2000, s .54.
87 Skolverket 2001, s. 48.
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barnens skolutveckling, ”[…] de samtal jag har med barn och föräldrar är min möjlighet att tala om hur 

det går”.88

En bedömning som endast utgår från betyg kan ändras, menar Buckhöj-Lago, och detta genom att 

läraren ställer frågor som, ”Anser du att du har nått målen? Vad har varit lätt/svårt? Vilken hjälp tycker 

du att du behöver i ditt arbete? Hur vill du gå vidare”?89 Efter att eleverna har besvarat frågorna 

skriftligt, så läser lärarna igenom svaren och ger därefter en kortfattad feedback på elevernas svar som 

sedan skickas hem till föräldrarna som tillsammans läser igenom utvärderingarna. På så vis skapar man 

sig en god bild av elevens skolsituation innan utvecklingssamtalen och under samtalen kan man sedan 

dra viktiga slutsatser kring elevens totala lärande och fortsatta arbete utifrån utvärderingarna.90

4.2.5 Vad är då grunden till ett bra utvecklingssamtal?

Utvecklingssamtalet ska handla om elevens utveckling. Men vad är då grunden till ett bra 

utvecklingssamtal? Denna fråga ställdes i enkätundersökningen, där eleverna fick välja mellan flera 

alternativ som följande; kommunikation, samtalsform, förhållningssätt mellan lärare och elev, 

gemensam reflektion eller annat. Resultatet i enkätundersökningen visade att 52 % valde 

kommunikation och förhållningssätt och 47 % valde samtalsform och innehåll. 

Eleverna anser att kommunikation, samtalsform och förhållningssätt mellan lärare och elev är de 

viktigaste grunderna till ett bra utvecklingssamtal. 

Det är flera författare som Ellmin och Josefsson som ser kommunikation som en viktig grund. De 

menar att kommunikation behöver struktureras för att samtalet skall få en bra grund, funktion och 

innehåll, vilket kan genomföras med hjälp av goda förberedelser, öppenhet och genom att ompröva sitt 

agerande. Om samtalet är dåligt utformat och oförberedd av flera skäl, finns risk till att 

kommunikationen mellan deltagarna i samtalet förblir svag. Deltagarna kan uppleva samtalet oklart, 

budskapet kan vara dubbla, dvs. säga en sak, men markera en annan som leder till att personer upplever 

en låg trovärdighet under samtalet.91 Kommunikation betyder också ett utvecklande av relationer.

                                                
88  Skolverket 2001, s. 48.
89  Skolverket 2001, s. 67
90 Ibid. 2001, s. 67.
91 Ellmin & Josefsson 1996, s. 26.
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Eleverna anser lika mycket att ett förhållningssätt mellan lärare och elev är en viktig grund för ett bra 

utvecklingssamtal. Förhållningssättet mellan lärare och elev anses vara viktigt, vilket kan präglas av 

ömsesidighet, trygghet och förtroende, men också av obalans, rädsla och bristande självförtroende.

Buckhöj- Lago menar att läraren arbetar som mentor för eleven och mentorns roll handlar främst om 

ett förhållningssätt, där eleven är de kunskapssökande och den vuxne en stödpelare som hjälper med att 

visa eleven vägen till att finna kunskap. Mentorskap är ett sätt att organisera sig kring lärandet och syftet 

med den är också att utveckla ett kritiskt tänkande hos eleven.92 Utifrån dessa diskussioner och 

reflektioner uppstår förhoppningsvis insikter och kunskaper om elevens lärande som ger läraren 

möjlighet att föra värdefulla utvecklingssamtal. 

Men trots detta anser 0 % av eleverna reflektion som någon grund för ett bra utvecklingssamtal, 

vilket visas i resultatet av enkätundersökningen. Journalisten Amelie Tham menar, att om möjligheten 

till reflektion inte efterföljs finns risken till att många elever inte uppnår sina mål. Får lärarna inte 

möjlighet till att reflektera utvecklingssamtalen finns det heller ingen möjlighet för läraren ett hjälpa 

eleven i sitt lärande.93 Reflektion ger alltså eleven möjligheten till att uppnå sina mål. 

Det som kan vara orsaken till att eleverna valde bort alternativ Gemensam reflektion kring lärandet, 

kan ha varit att eleverna inte riktigt förstod begreppet ”reflektion”, eller att de inte förstod varför de ska 

reflektera kring sitt lärande. Frågan i enkätundersökningen kan ha upplevts som något oklart för eleven.

                                                
92 Buckhöj-Lago 2000, s. 39.
93 Skolverket 2001, s. 10.
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5. Sammanfattning och diskussion

Från hösten år 1995 skulle landets alla lärare hålla utvecklingssamtal med elever och föräldrar. Detta var 

en reform som till skillnad med kvartsamtalet, skulle medföra nya kvaliteter i kontakten med elever och 

föräldrar. Den nya reformen medförde de nya kodorden för samtalet, vilket blev jämlikhet, ömsesidighet 

och framåtblickande.  Alla elever vill ha det bra i skolan, där de både kan känna sig trygga och 

engagerade i sitt skolarbete. Det är därför oerhört viktigt för oss blivande lärare och för de yrkesbildade 

lärarna att motivera sig för att rikta in sig på den enskilde elevens behov och förväntningar för sin 

skolutveckling.

Ett utvecklingssamtal syftar till att ge och få information om elevens utveckling och skolgång, för att 

lägga fram sina synpunkter och att lyssna på varandra. Samtalet ska även syfta till att efterfölja upp 

föregående samtal, om hur arbetet fortskridit från då och hur läget ser ut idag samt hur man genom 

ömsesidig åtaganden går vidare. 

Men hur ser detta ut i praktiken? Är det så att utvecklingssamtalet uppfyller sitt syfte med att hjälpa 

eleven i sin skolutveckling? Vad anser eleven om detta? Upplevs utvecklingssamtalet som något 

givande för eleven eller inte?

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka om eleverna anser att utvecklingssamtal är givande 

för eleven eller inte. För att ta reda på vad eleverna anser så har jag gjort kvalitativa intervjuer med tre 

elever från årskurs nio. Jag har även gjort en kvantitativ undersökning på två halva klasser från årskurs 

nio, sammanlagt blev det 21 elever som deltog i min undersökning. 

I min teori har flera forskare diskuterat kring vad som anses vara grunden till ett bra 

utvecklingssamtal. Begrepp som kommunikation, reflektion samt samtalsmetodik anses vara de 

avgörande faktorerna för en skola att kunna uppfylla de syften och mål som ett utvecklingssamtal har. 

En av forskarna med namnet Øvreeide  menar att eleven behöver ett aktivt kommunikationsstöd från 

vuxna för att kunna utvecklas, ”det är på gränsen mellan det kända och det okända- mellan det som 

klaras av och det som ännu är en utmaning för barnet”, som den vuxnes engagemang är av särskild 

betydelse för barnets utveckling.94 Kommunikation betyder också ett utvecklande av relationer.

Resultatet i undersökningen visar vad eleverna anser vara det främsta syftet med ett 

utvecklingssamtal, vilket är klara besked om sitt studieresultat. Betyget har en stor betydelse i elevens 

egen skolutveckling. Utifrån elevernas svar ser man att betyget har höjs efter ett utvecklingssamtal, 

vilket har visat att samtalet har varit givande för dessa elever. Ett utvecklingssamtal är också givande 
                                                
94 Øvreeide 2001, s .48
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om eleven upplever sig bli hörda under samtalet.  Eleven har höga förväntningar på att läraren ska finnas 

till hands för att eleven ska kunna nå upp till godkända betyg. Om eleven inte får sin hjälp, känner de sig 

inte hörda och upplever då inte heller utvecklingssamtalet som något givande. Detta ställer höga krav på 

lärarens motivationsarbete, att inspirera och engagera och rikta in sig på den enskilde eleven. 

Läroplanen klargör att eleven ska lära sig att ta ett eget ansvar för sina studier, men att läraren ska 

finnas till hands för att utveckla ansvaret. Detta är något som bör klargöras för eleven under 

utvecklingssamtalet, så att eleven inte känner sig sviken eller överlämnad när läraren ber eleven att lära 

sig att ta mer av sitt eget ansvar. För eleven kan detta låta som om läraren inte orkar ta itu med vissa 

frågor som eleven behöver stöd med, men då läraren egentligen syftar på att eleven själv ska få 

möjligheten till att reflektera kring frågor och svar. Det är alltså reflektion som ger eleven möjligheten 

till att uppnå sina mål. Men detta är inget som upplevs av eleven idag, vilket kan bero på att eleven 

upplever en viss osäkerhet inför begreppet reflektion. Det kan också bero på att eleven inte vet hur 

han/hon ska reflektera kring sitt lärande och läraren kanske har en annan tolkning av begreppet 

reflektion än eleven. Detta är något som bör diskuteras i skolan, så att både eleven och läraren har en 

gemensam tolkning av begreppet reflektion. 

Resultatredovisningen visade sig att inga av de deltagande eleverna såg reflektion som någon grund 

till ett bra utvecklingssamtal. Utan det som anses vara grunden för eleven är kommunikation,

förhållningssättet mellan läraren och elev samt samtalets form.  Om kommunikationen inte håller mellan 

elev och lärare, finns risken till att förhållandet brister. Om samtalet är dåligt utformat och oförberedd av 

flera skäl, finns risk till att kommunikationen mellan deltagarna i samtalet förblir svag. Deltagarna kan 

uppleva samtalet oklart, budskapet kan vara dubbla, dvs. säga en sak, men markera en annan som leder 

till att personer upplever en låg trovärdighet under samtalet.

Läraren har ett ansvar att förmedla för eleven om deras kunskapsutveckling, och inte endast om 

deras studieresultat. För många lärare kan detta kännas svårt, då läraren saknar kunskapen i 

samtalsmetodiken. Som lärare kan det kännas svårt att veta hur ett utvecklingssamtal ska utföras, om 

man inte har fått någon kunskap inom samtalsmetodiken. Denna kunskap påverkar eleven, då eleven 

inte får möjligheten till en helhetsbedömning av sina studier. Risken finns att samtalet endast handlar 

om elevens betyg, och inte elevens sociala utveckling. Det är ytterst viktigt för skolan att planera och 

genomföra givande utvecklingssamtal, som i framtiden kan hjälpa eleven att lyckas i framtiden som 

goda samhällsmedborgare. I läroplanen läggs allt större ansvar på eleven, han eller hon ska ta större 

ansvar för sin inlärning, vilket också har förändrat lärarens roll. Lärarens roll har förändrats från den 

katederundervisande och auktoritära personen till en mer kunskapsförmedlande och stödjande mentor. 

Även elevens roll som den passiva, lyssnande och kunskapshämtade elever har förändrats till den 

aktiva, ansvarstagande eleven som reflekterar kring sin inlärning och är medveten om sin roll i 
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kunskapsprocessen. Resultatet om betyget visar tydligt på gamla kortsiktiga tankesätt, där de närmaste 

betygen står i fokus och inte vägen dit. Det är ett väldigt enkelt, men samtidigt ett otydligt sätt att 

bedöma en elevs prestationer. 

En tidigare forskning Möjligheternas möte, av forskaren Gunnel Oldbring visar hur 

utvecklingssamtalet upplevs av de tre deltagande parterna, vilket är läraren, eleven och föräldern. Det 

som undersöks är dessa tre parters förväntningar, innehåll och helhetsvärdering av ett 

utvecklingssamtal.95

Resultatet i Oldbrings studie visar att förväntningarna inför ett utvecklingssamtal är gemensamma

för alla tre parter, vilket är förväntningen av att bli bemötta med respekt och lyhördighet. Oldbrings 

studie visar även ett gemensamt innehåll och helhetsvärdering av ett utvecklingssamtal, vilket är rädsla 

och osäkerhet. För alla tre parterna är det viktigt med att bli bemött med respekt och lyhördighet, vilket 

även eleverna i min undersökning visar, dvs. lyhördighetens vikt. Elevernas upplevelse med samtalet i 

min undersökning visar sig vara mer positiv och givande när de får möjligheten att få göra sig synliga 

och hörda. För att ett utvecklingssamtal ska upplevas som givande måste eleven själv få möjligheten att 

uttrycka hur han eller hon upplever skolan, både socialt och kunskapsmässigt

                                                
95 Oldbring, G. Möjligheternas möte. 2001, s. 9.
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(Bilaga 1)

Frågor till djupintervjun

1. Vad är ett utvecklingssamtal för dig? 

2. Med vilka förväntningar går du till ett utvecklingssamtal? 

3. Vem tycker du har det största ansvaret för att leda ett bra utvecklingssamtal? Varför?

4. Känner du dig hörd under ett utvecklingssamtal?  

5. Tycker du att man behöver ett utvecklingssamtal i skolan? Motivera ditt svar.

6. Det står i skollagen att ett utvecklingssamtal ska ske en gång per termin, vad anser du om det? 

Behöver man fler utvecklingssamtal under ett läsår eller räcker det med dessa två?

7. Är du nöjd med utvecklingssamtalets form och innehåll? Motivera ditt svar.

8. Hur kan läraren hjälpa dig med utvecklingen i dina studier? Motivera ditt svar.

9. Har du upplevt någon utveckling/förändring i dina studier efter ett utvecklingssamtal? 

10. Finns det något som du vill ändra gällande utvecklingssamtalets innehåll och funktion? Om ja, 

vad skulle du vilja förändra?
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(Bilaga 2)

Intervjusvaren:

Vad är ett utvecklingssamtal?

Ett utvecklingssamtal är en diskussion. Vi diskuterar och samtalar om hur jag ligger till i skolan. 
/E1

Jag tycker att utvecklingssamtalet är liksom som en varning. Läraren kan ge oss icke godkänd om 
vi inte sköter oss i skolan./E2

Ett utvecklingssamtal ska hjälpa mig i mina studier. Läraren ska hjälpa mig att få godkänt i alla 
ämnen. /E3

Med vilka förväntningar går du till ett utvecklingssamtal?

Jag har bra förväntningar. För att nu får jag veta vilka ämnen jag är bra på och vilka ämnen jag 
behöver plugga mer på. /E1

Jag har inga förväntningar. /E2

Det är lite blandade förväntningar. Om jag har skärpt mig i skolan, då har jag positiva 
förväntningar. /E3

Vem tycker du har det största ansvaret för att leda ett bra utvecklingssamtal i skolan? 

Jag tycker att det är bra om läraren leder samtalet, för det är läraren som vet hur det går för mig i 
skolan. Men vi elever behöver också ta vårt ansvar, för det handlar om vår skolgång. Så det är 
alltså både läraren och eleven som ansvarar för ett bra utvecklingssamtal. /E1

Jag tycker att eleven har det största ansvaret att leda ett samtal. Om man inte tar sitt ansvar, då får 
man liksom skylla sig själv om det går dåligt i skolan. /E3

Det är lärarens uppgift att hjälpa eleverna i skolan och därför lärarens uppgift att föra 
utvecklingssamtalet. Det är dem som har alla svaren, det är ju de som betygsätter. /E2
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Känner du dig hörd under ett utvecklingssamtal?

Ja, jag känner mig hörd. Jag tycker att läraren lyssnar på mig under utvecklingssamtalet, det 
känns givande.  Min lärare låter mig prata ganska mycket under samtalet, vilket jag tycker är bra. 
Jag känner alla lärarna i skolan ganska väl och jag tycker att de är super coola. /E1

Ja, ibland kan jag känna mig hörd under ett utvecklingssamtal. Ibland förstår jag inte vad läraren 
vill säga under samtalet. Så man kan säga att jag känner att utvecklingssamtal är givande ibland.  
/E2

Nej, inte alltid. Ibland orkar jag inte prata under utvecklingssamtalet, utan jag låter läraren få 
prata med mina föräldrar istället. /E3

Tycker du att man behöver ett utvecklingssamtal i skolan? 

Ja, absolut behöver man det. Man behöver ett utvecklingssamtal för att kunna förbättra sig i 
skolan. /E1

Jag vet inte riktigt. Alltså, jag tycker att jag kan plugga själv. Det är jobbigt när läraren hela tiden 
ska påpeka om vilka ämnen jag behöver satsa mer på eller hur jag ska göra mina läxor. Jag tappar 
suget för skolan. /E2

Ja, jag tycker att man behöver ett utvecklingssamtal i skolan. Jag behöver liksom veta hur jag 
ligger till i skolan, annars kan jag inte förbättra mig. /E3

Skollagen menar att ett utvecklingssamtal ska genomföras en gång per termin. Vad anser 
du om det?

Jag tycker att eleven ska få bestämma när och hur många utvecklingssamtal man ska ha. /E1

Jag tycker att läraren ska ha fler samtal med dem elever som det går dåligt för i skola., eftersom 
de behöver mer hjälp. /E2

Ja, det är väl helt okey. Men de skulle vara bättre om man hade fler utvecklingssamtal i slutet av 
årskurs nio. Det är liksom viktigt att bli godkänd i alla ämnen, annars hamnar man i den 
individuella valen. /E3
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Är du nöjd med utvecklingssamtalets form och innehåll?

Ja, jag tycker att det har gått bra hittills. /E1

Jag vet inte, har inte riktigt tänkt på det. /E2 

Ja, jag tycker att det är bra. Vi pratar om det vi behöver prata om, som t ex. hur de går i skolan 
och hur jag kan bli bättre. /E3

Hur kan läraren hjälpa dig med utvecklingen i dina studier?

Läraren kan hjälpa mig med tips, dvs. ge mig råd om hur jag ska studera. /E1

Läraren kan hjälpa mig med att förtydliga instruktioner och begrepp i skolan. Om det är något 
som jag inte förstår, då tycker jag att läraren ska hjälpa mig tills jag förstår. /E2

Läraren kan hjälpa mig med att förklara olika begrepp som jag inte förstår. /E3

Har du upplevt någon utveckling/förändring i dina studier efter ett utvecklingssamtal?

Ja, jag har fått bättre betyg. Jag gör mina läxor i tid och gör bra ifrån mig på prov./E1

Nej, jag känner inte någon utveckling. Mina betyg är detsamma. /E2

Inte i alla ämnen, bara i vissa ämnen känner jag att det har blivit bättre. Mina betyg har blivit 
bättre. /E3

Finns det något du vill ändra gällande utvecklingssamtalets innehåll och funktion

Nej, det är inget jag vill ändra i ett utvecklingssamtal. 

Nej, jag är ganska nöjd. /E2

Nej, det är bra som det är. /E3
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(Bilaga 3)

En enkätundersökning om utvecklingssamtal   

Hej, jag är en lärarstudent från Södertörns Högskola som skriver ett examensarbete om 

utvecklingssamtal- utifrån elevens perspektiv.  Jag har sammanfattat ett par frågor

gällande utvecklingssamtal och vore tacksam om ni kunde besvara dessa frågor så 

uppriktigt som möjligt. Du behöver inte ange något namn på enkäten, svaren 

sammanfattas anonymt. 

Tack för din medverkan!
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1. Ungefär hur många utvecklingssamtal har du deltagit i under din tid i skolan?
(Markera ett alternativ)

� 0

� 1-10

� 11-20

� 21-40

� 41-

2. Ser du fram emot att ha utvecklingssamtal i skolan?
    (Markera ett alternativ)

� Ja

� Nej

� Ibland

� Vet inte

Motivera ditt svar…

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

3. Vad förknippar du med ett utvecklingssamtal i skolan?  
     (Markera ett eller flera alternativ)

� Öppet och förtroendefullt

� Välförberett
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� Individuella behov

� Stärker självförtroendet

� Samtal som en del av lärandet

� Tydliga besked om studieresultat

� Annat (Ange vilket) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………….

4. Upplever du att dina förväntningar uppfylls under ett utvecklingssamtal?

� Ja

� Nej

� Till viss del

� Vet inte

Motivera ditt 
svar…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

5. Har du upplevt någon positiv utveckling/förändring i dina studier efter ett 
utvecklingssamtal?

� Ja

� Nej

� Vet inte

Motivera ditt val av alternativ 
……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………
…………………………

6. Vem anser du har det största ansvaret för att leda ett bra utvecklingssamtal?  (Markera 
ett alternativ)

� Eleven

� Läraren

� Föräldrarna

� Skolledningen 

� Ingen av de ovanstående alternativen

Om ingen av de ovanstående alternativen är valda, vem anser du själv har det största 
ansvaret för att leda ett bra utvecklingssamtal?

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

Kommentar……………………………………………………………………………..

7. Vad anser du vara grunden till ett bra utvecklingssamtal?
     (Markera ett eller flera alternativ)

� Gemensam reflektion kring begreppet lärandet

� Samtalets form och innehåll

� Förhållningssättet mellan läraren och eleven

� Kommunikation

� Annat (Ange 
vilket………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...
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Utrymme för övriga synpunkter

Tack för din medverkan!

Shabina Chohan
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