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Sammanfattning 

Sedan hösten 2000 är det obligatoriskt med utvecklingssamtal inom gymnasie-

skolan och syftet med denna undersökning var att få en uppfattning hur gymnasieeleverna 

upplever sina utvecklingssamtal och om eleverna anser att dessa samtal har någon effekt på 

deras studiemotivation. Detta har gjorts genom en enkätundersökning i en skånsk gymnasie-

skola. Svaren (N = 48) visade att det inte fanns någon könsskillnad, men man  kunde se ett 

positivt linjärt förhållande (R = 0,70) mellan hur utvecklingssamtalet fungerar och studie-

motivationen hos eleverna. Positivast har de svarat på frågorna hur de upplever utvecklings-

samtalet, medan effekten av dessa samtal svarar eleverna lite mer negativt. På denna 

gymnasieskolan verkar eleverna nöjda med utformningen av utvecklingssamtalet, men helt 

säker kan man inte vara att det är samtalet i sig själv som har effekten på motivationen  
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Utvecklingssamtal och studiemotivation 

- En studie om vilken betydelse utvecklingssamtal har för gymnasieelevernas 

studiemotivation –  

 

Sedan hösten 2000 är det obligatoriskt med utvecklingssamtal inom gymnasie-

skolan. Detta regleras genom gymnasieförordningen (2000:219): 

7 kap 

19 § Minst en gång per termin ska rektorn se till att eleven ges en samlad information om elevens 

kunskapsutveckling och studiesituation (utvecklingssamtal). Utvecklingssamtalet skall genomföras 

med den individuella studieplanen som grund. I fråga om elever som inte fyllt 18 år och inte heller 

ingått äktenskap skall även vårdnadshavarna få sådan information som avses i första stycket. 

 

Detta innebär att inom lärarroll förekommer det en hel del sådana samtal. Eftersom 

samtalet är tänkt att både fokusera på vad som gjorts och vad som ska göras tyckte jag, som 

färdig lärare i sommar, att det skulle vara intressant att få reda på om dessa samtal har någon 

effekt på elevernas studiemotivation. Kan utvecklingssamtalet med läraren öka elevernas 

motivation att klara sina studier? Många elever behöver hjälp att motivera sig även när de 

studerar på gymnasiet. Är utvecklingssamtalet en möjlighet att hjälpa dessa elever eller 

känner alla eleverna att de har nytta av utvecklingssamtalet? Syftet med denna undersökning 

är alltså att få en uppfattning hur gymnasieeleverna upplever sina utvecklingssamtal och om 

dessa samtal har någon effekt på deras studiemotivation, samt om det finns könsskillnader? 

Utvecklingssamtal 

Anledningen till att man har utvecklingssamtal är enligt  Kihlbaum, Larsson och 

Vingren (1995) att få ”eleven att utveckla sin förmåga till inlärning och då ökar intresset”     

(s. 6). De menar att utvecklingssamtal är ett sätt att utveckla individers förmåga.  Maltén 

(1998) ser utvecklingssamtalet som ett avstämningstillfälle efter avslutad period och ett 
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avstamp inför nästa period. Samtalet ska vara en kvalitativ dialog mellan läraren och eleven 

och innehållet ska tas fram gemensamt.  Buckhöj-Bohman (1995) ser utvecklingssamtalet 

som en metod att komma vidare, som en möjlighet till utveckling. Därför ska läraren under 

samtalet koppla informationen till vad som bestämts vid föregående samtal och till hur 

framtiden ska se ut. Samtalet ska var en del av en process där skola och elev diskuterar vad 

man gjort för att uppnå tidigare mål, hur nuläget ser ut och hur man ska göra i fortsättningen.  

Buckhöj-Lago (2000) beskriver utvecklingssamtal som utvärderingssamtal. Hon skriver att 

”samtalets yttersta syfte är att främja elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling”         

(s. 15). Målet blir då insikter som kan hjälpa parterna att utvecklas vidare. Det är viktigt att 

kontinuerligt föra samtal om hur eleven mår och upplever sin totala skolsituation. Samtidigt 

måste alla tänka på vad det är man vill uppnå. Hon påpekar även att samtalet bör återkomma 

regelbundet minst en gång per termin, eftersom det är ett verktyg för att få eleverna att nå 

målen i kursplanen. Det behövs dessutom ett fungerande arbetslag så att lärarna gemensamt 

klarar av uppdraget att hitta metoder som hjälper eleverna att uppnå målen.  

Gislason och Löwenborg ( 2000) betonar hur viktigt det är att båda parterna 

bestämmer tidpunkten för samtalet, detta för att båda parterna ska ha en möjlighet att 

förbereda vad man vill ta upp. Genom att ha bra frågorna kan man skapa en fungerande 

dialog. De menar att det är viktigt att tänka på vilket syfte utvecklingssamtalet har, vad  som 

har hänt sedan förra samtalet och vilka insatser eleven samt läraren har åstadkommit. Detta 

gör att man efter utvecklingssamtalet kanske har en bild hur eleven fungerar i undervisningen; 

kommer han till sin rätt; fungerar relationerna och samarbetet. Använder eleven sin förmåga 

eller finns det några hinder, går det att bygga vidare på några av elevens starka sidor? Genom 

utvecklingssamtalet får man kanske en klarare bild över skolsituationen, både för läraren och 

eleven, och detta gör att man tillsammans har möjlighet att arbeta mot målen som eleven har.  
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Kihlbaum, Larsson och Vingren (1995) påpekar att lärarnas huvudansvar i utvecklings-

samtalet är att förbereda samtalet och detta gör läraren genom att i god tid föreslå en tid och 

plats samt genom att berätta för elever och föräldrar varför man tycker att utvecklingssamtal 

är positivt. De påpekar även att det är viktigt att läraren före samtalet bestämmer sig för vad 

man vill ta upp, vilka besked som ska lämnas till elev och/eller föräldrar, vad som är samtalets 

syfte samt hur elevens delaktighet i samtalet ska se ut. Det senare eftersom eleven enligt 1994 

års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) ska ta ett eget ansvar för sina studier. 

Läraren har med andra ett stort ansvar att förbereda utvecklingssamtalet. 

 Skolverket (2001) menar att utvecklingssamtalet ska bygga på jämlikhet, 

ömsesidighet, förtroende och framåtblickande. Men det är viktigt att tänka på att samtal är ett 

verktyg som används av lärare under hela skoldagen. Samtal som även förekommer är 

stödsamtal, handledningssamtal, elevvårdande samtal, krissamtal och ögonblickssamtal, så 

utvecklingssamtal är ett av många andra samtal. I Lpf 94 delas målen upp i två kategorier. 

Den första är mål att sträva mot som anger inriktningen på skolans arbete. Den andra 

kategorin är mål att uppnå som uttrycker vad eleverna minst ska uppnå under sin gymnasietid. 

Enligt Lpf 94 ska skolan bland annat sträva mot att varje elev aktivt utövar inflytande över sin 

utbildning, stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta 

initiativ. Eleven ska ta ansvar för sitt lärande och sina studieresultat och kunna bedöma sina 

studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven i kursplanerna. Samtidigt  ska 

läraren fortlöpande ge varje elev information om elevens utvecklingsbehov och framgångar i 

studierna. Dessutom har rektorn  ansvar för att eleverna får information inför studiernas 

början, att de får en väl utformad introduktion i studierna och i ämnet/kursen och får stöd att 

formulera mål för sina studier. Vidare ska varje  elev i dialog med skolan gör upp en 

individuell studieplan och reviderar den vid olika tillfällen under utbildningen. Ellmin och 

Josefsson (1996) påpekar att ansvarsfördelningen enligt den nya läroplanen gör att eleverna 
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har fått ökat ansvar för sina studier. De ska själv delta i utformningen av sina mål, samt ta 

ansvar för sin egen motivation. Detta menar Buckhöj-Lago (2000) gör att skolan måste 

klargöra för eleverna vad ansvar betyder och vem som har ansvar för vad. Några ansvars-

områden hon nämner är att komma i tid till lektionerna, planera sitt arbete och sätta upp mål  

för undervisningen. Om eleverna inte vill eller klarar av att ta detta ansvar är det viktigt att 

läraren gör det och styr mot en klar målsättning genom att portionera över ansvaret till eleven. 

Kihlbaum, Larsson och Vingren (1995) menar att man inte ska utkräva enskilt ansvar utan att 

parterna i den relation som byggs upp ska ta ett gemensamt ansvar, mer som ett medansvar. 

Vuxna (lärare, föräldrar) har ett ansvar att stötta när eleverna behöver stöd. Här benämns 

vuxna som positiva inspirationer som kan hjälpa eleverna att komma vidare.  

Några av riktlinjerna för lärarna i Lpf 94 är att utgå från att eleverna kan och vill ta 

personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan. Man ska uppmuntra sådana elever 

som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det. Man ska planera undervisningen 

tillsammans med eleverna och tillsammans med eleven utvärdera undervisningen.  Skolan har 

förändrats och därmed lärarens roll, och Ellmin och Josefsson (1996) menar att ”Här kommer 

utvecklingssamtalet in som en naturlig och integrerad del av kunskapsprocessen” (s. 17). 

Lärarens roll är numera mer att vara lots än att portionera ut kunskaper i lagom mängd och i 

rätt ordning. Genom utvecklingssamtalet kan lärare och föräldrar gemensamt stötta eleven i en 

skola som betonar ord som frihet och ansvar. Om eleverna ska få möjlighet att utvecklas efter 

sin förmåga krävs det att de får en möjlighet att regelbundet diskutera målen för sitt 

skolarbete. 

Vad gäller själva utformningen av utvecklingssamtalet så poängterar Buckhöj-Lago 

(2000) att det är viktigt för läraren att tänka på att samtalet ska vara utvecklande för eleven 

och att alla parter kommer förberedda till samtalet. Det är viktigt att inte se på samtalet enbart 

som ett informationstillfälle utan att också ge eleven utrymme att tala om sina upplevelser i 
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skolan. Detta gäller både sociala och kunskapsmässiga erfarenheter. Det är även viktigt att 

tänka på hur tiden fördelas under samtalet. Annars blir det kanske inget samtal utan en ensidig 

information från läraren och man glömmer att lyssna på eleven. Lärarens roll är att ställa 

frågor och att lyssna, vilket är ett led i att få eleven att själv få ny insikt. Detta framkommer 

även i gymnasieförordning och läroplan som säger att det är elevens kunskapsutveckling som 

ska utvärderas och därför ska just eleven få tillfälle att reflektera kring sitt eget lärande. 

Elevens aktivitet i samtalet är enligt Buckhöj-Lago (2000) viktig och därmed blir vuxenrollen 

att stötta eleven och detta görs genom att läraren ställer frågor och lyssnar. Om det fungerar 

på detta vis blir utvecklingssamtalet enligt denna författare ett samtal genom vilket utveckling 

sker.  

Kihlbaum, Larsson och Vingren (1995) skriver om utvecklingssamtalets trestegs-

metodik: förmågan till insikt, utsikt och avsikt. Det första steget, som de kallar insikt, handlar 

om att eleven ska få hjälp att diskutera kring sina egna möjligheter genom att beskriva sig 

själv utifrån intressen och förmåga. Det är meningen att eleven ska få insikt i hur man kan 

utvecklas med hjälp av sin vilja och motivation. Nästa steg, utsikten, består av att man 

diskuterar kring de krav samhället ställer på medborgarna. Här talar man om hur dessa krav 

förändras efterhand men också att det som görs idag påverkar framtiden. Eleven kan på detta 

vis få en bild av sina egna möjligheter. I det tredje och sista steget, avsikten, ska eleven 

utifrån det som sagts under de två första stegen fatta beslut och uttala mål för sin egen 

framtid. Här ser man en tydlig koppling till hur läroplan och gymnasieförordning beskriver 

vad det är som ska utvärderas och vad samtalet ska leda till.   

Motivation 

Motivation kommer från det latinska ordet ”movere” som betyder ”to move”, ”sätta 

i rörelse” och psykologerna använder detta koncept för att kunna förklara hur inre faktorer 

sätter människor i rörelse mot särskilda mål. (Smith, 1999; Carlsson, 1978). Motivationen är 
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drivkraften bakom våra handlingar (Illeris, 1978; Madsen 1969) och begreppet motivation 

används vanligtvis ”när det rör sig om förhållandevis målinriktade handlingar vars orsaker 

kan vara av ”yttre” natur genom att det är något bestämt man vill uppnå eller av ”inre” natur 

genom att det är vissa personlighetsegenskaper som ligger till grund.” (Imsen, 2000, s. 271 f). 

Begreppet motivation används ofta för att förstå och förklara framgång och misslyckande i 

skolan (Qvarsell, 1978). När behoven är otillfredsställda skapas obalans och man vill uppnå 

stabilitet igen, och när jämnviktstillståndet råder upplever man vällust och harmoni. När man 

är tillfredsställd från behovet, väcks något annat behov och så snurrar hjulet på.  Man skiljer 

på primära, fysiologiska, och sekundära, sociala, behov. (Sjödén, 1995;  Conger & Galambos, 

1997).  Människans skiftande behov har som uppgift att skydda individen, biologiskt som 

psykologiskt, så att människan kan utvecklas mot självständighet och kunna ta ansvar för sitt 

egna liv (K. Permer, L. G. Permer, Carlström, Hagman, Larsson & Selghed, 1989). 

Carlsson (1983) påpekar att man ofta behandlar emotion och motivation 

tillsammans och detta på grund av att många känslotillstånd kan betraktas som motiv. Känslo-

tillståndet sätter igång ett beteende för att nå ett mål eller komma från en situation, men även 

lustbetonade känslor uppstår då behov tillfredställs, precis som olustbetonade känslor uppstår 

när handlingar störs eller hejdas. Något som hör ihop med motivationsupplevelser är viljan. 

Individernas behov att söka sociala kontakter, socialt inflytande och uppskattning är den 

psykologiska ”sekundära” motivet, som inte har någon påtaglig kroppslig grund. Men det 

sociala behovet har en viktig roll i undervisningen, den sociala anknytningen och samhörig-

heten mellan eleverna är viktig. 

Maslows motivationsteori innefattar fem behovsgrupper, den lägsta bildar basen 

och den högsta toppen. Han har ordnat behoven i en hierarkisk ordning, men de olika behoven 

är inte isolerade från varandra utan är sammanhängande. Med sin teori vill han visa att det 

ligger ett komplex av grundläggande behov bakom självklara beteende och detta gör att de är 
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omöjligt att säga att ett beteende hos en individ betyder att just ett särskilt behov saknas. 

Elever som är besvärliga i klassrummet kan ha behov av att få uppmärksamhet av läraren, 

men det kan även vara ångest inför ämnet. Beteendet bör ses i förbindelse med den situation 

det utspelas i och man bör tänka igenom de möjliga förklaringarna som kan finnas. Det är inte 

behoven som styr människan utan behoven påverkas av bland annat individens värderingar. 

Första behovet är det fysiologiska, tillfredställande av hunger och törst. När detta behovet är 

tillfredställt går man vidare till trygghetsbehovet. Trygghetsbehovet handlar om individernas 

behov av till exempel säkerhet och stabilitet. Utan trygghet känner man ångest. Individer som 

känner ängslan anstränger sig mycket för att bli kvitt denna känsla och det blir viktigare än att 

vinna socialt erkännande eller att ha social kontakt. Trygghetsbehovet är viktigt inom skolans-

värld och eleverna förväntar sig att när det blir besvärligt skall det finnas någon som hjälper 

dem. I klassrummet behöver eleverna känna att vän- och kamratkretsen är trygg och att 

lärarna inte gör dem till åtlöje. En trygg skolsituation gör att inlärningen blir bättre. Nästa 

grupp i Maslows motivationsteori är samhörighetsbehov och kärleksbehov. Behovet av 

samhörighet och kärlek motiverar Maslow med att människan är en social varelse och detta 

behovet kommer fram när det fysiologiska behovet och trygghetsbehovet är någorlunda 

tillfredsställd. Samhörighet med klasskamraterna är en viktig bit för eleverna. Människan har 

ett behov av att i sitt inre veta att de representerar något bra och positivt och blir värdesatta av 

andra. Ord som används är självuppfattning, självbild, självrespekt och självvärdering och 

detta behov står centralt i motivationssamanhang. Det grundläggande behovet av erkännande 

och respekt i Maslows behovshierarki har två aspekter, en yttre, social sida, att vara någon i 

andras ögon, att bli respekterad och uppskattad av andra och en inre, att själv bemästra 

situationer, vilket ger individen en känsla av styrka, frihet och tillit till sin egna förmåga. 

(Carlsson 1983; Imsen, 2000). Sista gruppen är behovet av självförverkligande som ungefär 

betyder  ”att få djupa intressen, bli initiativrik och skapande, öppen och spontan” (Carlsson, 
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1983, s. 34). Som lärare är det viktigt att tänka på att behoven skapas i samspel med 

omgivningen och att behoven inte alltid syns utan de kan ligga latent och visar sig vid 

särskilda situationer (Imsen, 2000).  

Jensen (1983) skiljer mellan direkt och indirekt påverkbar motivation, som 

stimulerar elevens primära och inlärda, sekundära, behov. Vid direkt är det utformningen av 

arbetsuppgifterna han talar om och här märker man duktighetsbehovet hos eleverna. När 

eleverna känner glädje och upptäcker att det är något de kan, stärks deras motivation att lösa 

fler uppgifter. De blir nyfikna och vill göra klart sina arbetsuppgifter. Vid indirekt menar han 

prestationsbehovet och här presterar eleverna extra för att märkas hos lärarna (Jensen, 1983).  

Psykologen Henry Murray delade också upp mänskliga behov i två huvudgrupper. Det 

primära behovet som är drivkraften för att överleva rent fysiskt och det inlärda, sekundära, 

behovet på det psykologiska och sociala planet, vilket är behovet att förstå, kunna hävda sig 

och att ha trevligt. Behoven har olika styrkor vid olika situationer. Murray behovsteori 

betonar att ”Behovens styrka och dominans varierar från individ till individ och behovet kan 

uppstå på grund av såväl inre ”bristtillstånd” som yttre stimulans.” (Imsen, 2000, s. 277) 

När individer är motiverade utifrån inre krafter är det själva aktiviteten, inlärningen 

som upplevs som meningsfullt, arbetsprocessen hålls levande genom intresse för saken och 

lärostoffet. (Jensen, 1983; Imsen, 2000). Därför behöver lärare fundera på vilket mål eleverna 

ska motiveras för. Ett sätt för läraren är att denne lägger upp de långsiktiga huvudmålen och 

att eleverna beslutar om delmålen inom de begränsade arbetsområdena. Det avgörande för 

motivationen är att eleverna känner till och förstår målen de arbetar mot. Stor betydelse för 

eleverna är hur de upplever arbetsmaterialets svårighetsgrad. Motivationen ökar hos eleverna 

om de upplever att de kan uppfylla de krav som ställs (Jensen, 1983). När man nämner yttre 

motivation är det aktiviteter, som utförs för att eleverna hoppas på en belöning eller att uppnå 

ett mål som egentligen inte betyder något. Men gemensamt för inre och yttre motivation är 
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den lustbetonade erfarenheten eller förväntan man känner, det vill säga den inre glädjen av det 

man gör eller förhoppningen om framtida belöning (Imsen, 2000).  

Madsen (1969) nämner skaparlusten som en drivkraft bakom prestationer och 

människor har i större eller mindre utsträckning denna lust. Skaparprocessen eller aktiviteten 

är det som motiverar oss att prestera något, det är själva processen som motiverar och inte den 

färdiga produkten. När människor börja jämföra, värdera och kritisera den färdiga produkten 

med varandra är prestationsmotivet inblandat. Om prestationsmotiven även kan tillfredställas 

fortsätter man att skapa annars kan det bli att man upphör och mindervärdeskänslor uppstår 

och då försöker man tillfredställa skaparlusten inom något annat område. Madsen ansåg att 

största möjligheten att tillfredställa sin skaparlust, under hans tid, var under sin fritid. Han 

nämner även ”nyfikenheten” som ett aktivitetsmotiv. Människornas intresse att veta, vara 

nyfiken, gör oss motiverade att till exempel läsa facklitteratur. Man har även ett behov av 

spänning, det vill säga att i lagom styrka och lagom ofta få uppleva fruktan och andra känslor 

och detta behov gör att om vi inte upplever tillräcklig spänning i vårt dagliga liv, blir vi 

motiverade att uppsöka aktiviteter där vi kan uppleva spänning. 

Prestationsmotivationen innebär att man har en positiv inställning, att man klarar 

av det själv utan någon önskan av belöning. Man önskar sig alltså att utföra något bra i 

förhållande till en eller annan kvalitetsnorm oavsett belöningen. McClelland ansåg att 

prestationsorienteringen kunde variera från kultur till kultur och att den var föränderlig och 

formbar; att prestationsmotiven delvis hängde samman med  uppfostran till självständighet 

och självtillit och att det är prestationsmotivet som driver människan till bra arbetsresultat och 

skolresultat. (Imsen, 2000; Carlsson 1983; Madsen 1969). Detta gör att det finns individuella 

skillnader i prestationsmotivets styrka. McClelland definierade motiv som förväntningar om 

förändringar i det känslomässiga tillståndet. Han nämner två skilda prestationsmotiv ett 

positivt motiv  att man lyckas mycket bra, över genomsnittet, och ett negativt motiv att 
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undvika fel och nederlag (Madsen, 1969; Steinberg, 2002).  Personer som befinner sig i en 

prestationssituation upplever två impulser, lusten att börja arbeta med uppgiften, men även 

rädslan för att misslyckas. Om ångestimpulsen blir störst kan personen dra sig för att ta itu 

med uppgiften. Det är viktigt att uppgifterna väcker en rimliga förväntan att lyckas, så 

medelsvåra uppgifter ger maximal motivation (Imsen, 2000; Steinberg, 2003).  

Atkinson använder begreppet prestationsmotivation där individerna ser sig själv 

som ansvariga för slutresultatet, vilket gör att begreppet inte hör hemma när det gäller 

tillfälliga handlingsförlopp (Imsen, 2000). I Atkinsons modell ”beror prestationsmotivationen 

både på inre personlighetsdrag och på individens uppfattning om den yttre situationen” 

(Imsen, 2000 s. 299). Några egenskaper som individer med hög prestationsmotivation har, är 

att de först och främst är inriktade på att göra ett bra arbete utan några funderingar på 

belöning. Men de har behov att få reda på resultatet så att de vet om de har lyckats eller inte. 

Individer föredrar situationer där de kan ta personligt ansvar, där de har kontroll över sin egen 

tillvaro och kan fatta beslut på grundval av sina erfarenheter. När de sätter sina mål överväger 

de noggrant sina möjligheter att lyckas eller misslyckas. De har inga problem med viss 

utmaning bara de inte på förhand är dömda att misslyckas. De har ofta långsiktiga mål (Imsen, 

2000; Shaffer; 1994).  

Tidigare forskning om utvecklingssamtal 

Buckhöj-Lago (2000) intresserade sig för hur utvecklingssamtal fungerar och hur 

elever och lärare upplevde samtalet. Hon intervjuade en gymnasielärare och två elever som 

gick andra året på gymnasiet.  

Eleverna tyckte utvecklingssamtalet gav dem möjlighet att få reda på hur de låg till 

och hur de kunde påverka sin situation. De ansåg att samtal ska äga rum innan betygen sätts 

så att de har en möjlighet att påverka omdömena. De tyckte att korta utvecklingssamtal med 

ämneslärarna gav mycket. De hade även en handledare som de träffade några gånger per 
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termin. Då diskuterade de både omdömen och hur de upplevde skolsituationen. Eleverna 

ansåg att en viktig förutsättning för att samtalet ska fungera väl är att läraren är intresserad 

och att man känner varandra.  

Gymnasieläraren i undersökningen tyckte att utvecklingssamtal är värdefulla och 

ger möjlighet att hjälpa alla elever att klara betyget Godkänd. Detta var åtminstone den känsla 

hon hade. När hon skulle beskriva varför dessa samtal kändes värdefulla sa hon att eleverna 

blir hjälpta av att någon bryr sig och stöttar dem i deras arbete. Hon sa vidare att vissa elever 

klarar sig utan samtal, men för de flesta är utvecklingssamtalet värdefulla. I början av årskurs 

ett håller hon första samtalet som är lite längre, eftersom hon och eleverna ska lära känna 

varandra och skapa en trygg relation. Läraren menade att den första tiden är viktig, eftersom 

eleverna grundar sin uppfattning om skolan på de erfarenheter de gör under denna period. 

Därför är det viktigt att eleverna får klart för sig att de är de själva som är ansvariga för sina 

studier.  

När man läser om intervjun med läraren får man intryck att läraren uppfattar att 

utvecklingssamtalet har effekt  på elevens motivation, bara genom att eleverna  känner att 

någon bryr sig och stöttar dem i deras arbete. Detta är något som eleverna också betonar, hur 

viktigt det är att läraren är intresserad och att de kan ta upp lärarnas omdömen och hur de 

upplever skolsituationen. 

Hypotesformulering 

Efter  att ha läst de olika författarnas syn på utvecklingssamtalets betydelse och 

forskarnas syn vad som kan påverka människors motivation, blev jag intresserad av hur 

eleverna upplever dessa utvecklingssamtal? Min hypotes är att utvecklingssamtalet har 

effekten på elevernas motivation.  
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Metod 

Deltagare 

En skånsk gymnasieskola deltog i studien. Det var 51 elever som svarade på 

enkäten, bortfallet blev tre på grund av felaktigt ifyllda enkäter. I undersökning används 48 

enkäter (N=48) där svaren kommer från 27 pojkar och 21 flickor som går i årskurs ett och två 

på samhälls- och naturvetenskapsprogrammet. Gymnasieläraren jag hade kontakt med 

ordnade elevunderlaget. Deltagandet var frivilligt och ingen ersättning utgick. 

Material  

En enkät utvecklades för att mäta om utvecklingssamtalet har någon effekt på 

motivationen (Appendix A). Frågorna formulerades i stor utsträckning efter hur utvecklings-

samtalet enligt författarna bör fungera och efter vad läroplanen, Lpf 94, betonar är viktigt för 

att stärka eleverna i deras roll som ansvarstagande elever i att nå sina studiemål. För att få 

med vilken effekt utvecklingssamtalet har för motivationen har jag försökt sätta mig in i 

vilken motivation som kan påverkas av dessa samtal och formulerat frågor med utgångspunkt 

av  detta. 

Antalet frågor var 28 och de tre första frågorna är intressanta om man vill göra en 

jämförelse mellan könen och/eller programmen och i vilket årskurs de går (Appendix A). 

Frågorna 4 - 28 var slutna och besvarades genom att eleverna funderade hur de  upplevt 

samtalet. Deras svars möjligheter var att ange om de instämmer helt, instämmer nog, 

instämmer nog inte eller instämmer inte alls och det tog cirka 10 minuter att besvara enkäten.  

Frågorna  4 – 7 och 12 - 17 tar upp hur utvecklingssamtalet fungerar det vill säga 

om eleverna har kunnat framföra sina synpunkter, känt sig delaktiga. Om utvecklingssamtalet 

har påverkat deras motivation besvarades genom frågorna 8 – 11 och 18 – 28.  

Proceduren 

Enkäterna fick kontaktläraren skickade till sig genom posten och information 

om syftet med undersökningen gavs genom email. Informationen till eleverna stod på första 
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sidan (Appendix A) och enligt kontaktläraren fungerade allt bra, inga enkätfrågor som 

verkade oklara. Eftersom det bara var elever från två olika program och på grund av att 

uppdelningen mellan årskurserna var skev, 35 elever i årskurs ett och 13 elever i årskurs två 

gör jag inga jämförelse här. Uppdelningen mellan könen är relativt jämnt, 27 pojkar och 21 

flickor, detta gör att jag även kommer att titta om det förekommer könsskillnader. Jag delade 

in frågorna i två grupper (Tabell 2 & 3): Samtalsindex betonar hur samtalet fungerar; varit en 

dialog mellan läraren och eleven; möjligheten att diskutera allt som rör elevens mål och med 

eleven som centrum; information som rör eleven;  kunnat prata om skolsituationen. 

Motivationsindex betonar om samtalet har positiv effekt på motivationen; om känslan av 

uppmärksamhet och trygghet kommer fram genom att få prata om sina mål och skolsituation; 

påverkar detta eleverna att nå sina mål; stärks personen. Uppdelningen gjordes för kunna 

undersöka relationen mellan variablerna  och kunna se om det fanns eventuella könsskillnader  

Svarsalternativen instämmer helt, instämmer nog, instämmer nog inte eller 

instämmer inte alls  kodades i poängen 1- 4  där 1 motsvarar instämmer helt, positivt, och 4 

instämmer inte alls, negativt. För att se om frågorna som ansågs mäta en och samma faktor 

(samtalsindex respektive motivationsindex) verkligen mäter samma sak, gjordes en 

reliabilitetsanalys (Tabell 2 & 3). Alpha var över 0,5 så gruppuppdelningen blev godkänd för 

fortsatt analys utan att ta bort någon fråga. För den statistiska analysen användes SPSS. 

Resultat 

Indelningen av frågorna visar hur eleverna upplever att utvecklingssamtalet 

fungerar och vilken effekt samtalet har (Tabell 1). I tabellen ser man att det inte är särskild 

stor skillnad mellan könen och att svaren hos eleverna inte har så stor spridning. Flickorna är 

lite mer positiva till vilken effekt samtalet har, men tycker inte att samtalet fungerar lika bra 

som pojkarna, men någon säker slutsats kan man inte göra eftersom skillnaderna är för små.  
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Tabell 1. 

Deskriptiv statistik för samtalsindex och motivationsindex, uppdelat i kön och totalt. 

Index Pojke (N=27) Flicka (N=21) Totalt (N=48) 

 M SD M SD M SD 

Samtal 1,69 0,521 1,75 0,596 1,72 0,550 

Motivation 2,48 0,728 2,39 0.819 2,44 0,762 

 

Eleverna har svarat på de olika frågorna relativt lika eftersom standardavvikelsen 

(SD) och medelvärdet (M) inte varierar så mycket hos de olika frågorna. Positivast har de 

svarat på frågorna hur de upplever utvecklingssamtalet. Det är endast två frågor där M är över 

två (Tabell 2, frågorna 8 och 10). Effekten av samtalet uppfattar eleverna lite mer negativt, på 

endast en fråga är M under två (Tabell 3, fråga 2). 

Tabell 2. Reliabilitetsanalys, (alfa värde) för gruppernas item samt varje items medelvärde 

och standardavvikelse. 

Hur utvecklingssamtalet fungerar. M SD 

1. Utvecklingssamtalet har varit en dialog mellan dig och läraren. 1,54 0,849 

2. Utvecklingssamtalet har innehållit viktig information som rör dig. 1,71 0,824 

3. Vid utvecklingssamtalet har du kunnat framföra dina mål med studierna 1,48 0,652 

4. Vid utvecklingssamtalet har du fått möjlighet att framföra hur du 

upplever skolsituationen. 

1,38 0,570 

5. Du känner att du är delaktig i utvecklingssamtalet. 1,31 0,552 

6. Utvecklingssamtalet har bra balans mellan föregående samtal och hur 

framtiden ska se ut. 

1,94 0,783 

7. Vid utvecklingssamtalet förs en diskussion  kring hur dina mål ska 

uppnås. 

1,94 0,783 

8. Utvecklingssamtalet tar upp hur tidigare mål uppnåtts. 2,15 0,945 

9. Utvecklingssamtalet  tar upp hur situationen ser ut just nu. 1,67 0,883 

10. Utvecklingssamtalet tar upp hur du ska gå vidare. 2,06 0,885 

N = 48;  α = 0,886 
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Tabell 3. Reliabilitetsanalys, (alfa värde) för gruppernas item samt varje items medelvärde 

och standardavvikelse. 

Effekten på motivationen M SD 

1. Utvecklingssamtalet har hjälpt dig att nå dina mål.  2,60 0,818 

2. Utvecklingssamtalet har gett dig möjligheten att framföra fakta som gör 

att lärarna lättare förstår din skolsituation. ( positiv som negativ fakta). 

1,94 0,976 

3. Utvecklingssamtalet har en viktig roll för dina fortsatta studier. 2,50 1,031 

4. Utvecklingssamtalet stärker dig som person. 2,50 0,989 

5. Utvecklingssamtalet  hjälper dig att utvecklas socialt.  2,77 0,905 

6. Motivationen att plugga ökar efter du haft utvecklingssamtal. 2,73 0,984 

7. Efter utvecklingssamtalet känner du dig mer motiverad att nå 

kursmålen. 

2,38 0,937 

8. Utvecklingssamtalet stärker din motivation att få arbetsuppgifterna 

slutförda. 

2,46 0,874 

9. Genom utvecklingssamtalet får du hjälp att klara av att ta ansvar för 

dina studier 

2,48 0,850 

10. Att få möjlighet att samtala med läraren gör dig mer motiverad att klara 

utbildningen. 

2,27 0,984 

11. Motivationen för framtiden stärks genom utvecklingssamtalet. 2,42 0,895 

12. Motivationen att slutföra kurserna påverkas genom utvecklingssamtalet. 2,44 0,965 

13. Utvecklingssamtalet har en viktig roll i hur din kunskap förändras. 2,48 1,072 

14. Motivationen att ta ansvar för dina studier ökar genom 

utvecklingssamtalet. 

2,54 0,988 

15. Utvecklingssamtalet hjälper dig att förstå hur du ska klara dina mål 2,17 0,907 

N = 48; α = 0,961 

För att se om samtalsindex och motivationsindex korrelerar med varandra och om 

det fanns någon könsskillnad  gjorde jag en korrelationsmatris (Tabell 4). Motivationsindex 

och samtalsindex hade en hög positiv, signifikant, korrelation. De båda indexen korrelerar inte 

med kön. Min hypotes var att om utvecklingssamtalet fungerar bra påverkas motivationen hos 

eleverna och korrelationen visar att det fanns samband. 
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Tabell 4. Pearsons korrelationsmatris (N = 48) 

  Motivationsindex Kön 

Samtalsindex R 0,701 0,058 

 Sign 0,000 0,696 

Motivationsindex R  -0,059 

 Sign.  0,688 

 

Diskussion 

Det jag ville undersöka var hur eleverna upplever utvecklingssamtalet och om 

det fyller något behov hos eleverna. Utvecklingssamtalet har bland annat som syfte att stärka 

eleverna i deras roll som ansvarstagande elev. Men med alla kraven som ställs i dagens skola 

behöver man hjälp att komma fram till vilka mål man vill uppnå och hur rimligt det är att 

lyckas. Det är här jag anser att utvecklingssamtalet kan ha en viktig betydelse, för om 

utvecklingssamtalet förs som en dialog, där eleverna känner att de kan komma med sina 

synpunkter om till exempel hur de upplever sin skolsituation, samt vad de har för mål med 

sina studier. Ett bra fungerande utvecklingssamtalet borde uppfylla några av elevernas behov 

och ha effekt på deras motivation. Jag tror att alla elever har behov av att få berätta vad de har 

för mål med studierna och vilka framtidsplaner de har, för när eleverna får framföra sina mål 

och framtidsplaner borde deras motivation öka. I undersökningen delar jag upp enkätfrågorna 

i två index (samtal och motivation). Detta för att kunna se om eleverna anser att 

utvecklingssamtalet fungerar samt om de upplever att samtalet har någon effekt på deras 

motivation. Samtalsindex (Tabell 2) innehåller olika frågor hur utvecklingssamtalet fungerar 

just på deras skola och ska besvaras med att de anger hur de upplevt dessa samtal. 

Motivationsindex (Tabell 3) innehåller frågor där jag försöker få fram effekten av 

utvecklingssamtalet och där eleverna besvarar hur de uppfattar effekten av samtalet. Men i 

min undersökning är jag även intresserad på vilket sätt de har besvarat de olika frågorna. 
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 Överlag ansåg eleverna i undersökningen att utvecklingssamtalet fungerar som en 

dialog (nr 1, 5; Tabell 2), samt att de har möjlighet att framföra sina mål med studierna och 

hur de upplever skolsituationen (nr 3, 4; Tabell 2). När samtalet fungerar bra kan eleverna få 

trygghetsbehovet i sin skolmiljö tillfredställd och då kan detta stärker eleverna så de vågar ta 

sociala kontakter och framträda i klassrummet. Utvecklingssamtal ska förmedla information 

som rör eleven (nr 2; Tabell 2) och här visar enkätsvaren att samtalet nog fungerar rätt bra. 

Information kan röra många olika saker, men med samtalet kan eleven få insikt hur samspelet 

fungerar med omgivningen och denna vetskap kan få eleven att upplever en känsla av styrka, 

frihet och tillit till sin förmåga, helst när de i sitt inre vet att de representerar något bra och 

positivt samt blir värdesatta av andra. Detta är något som jag tror lärare kan förmedla genom 

utvecklingssamtalet. För om elever får bekräftelse att de betyder något hos andra, upplever de 

samhörighet med klasskamraterna och med positiva känslor som följd. Elever som känner 

olustkänslor inför klasskamraterna kan kanske utvecklingssamtalet stärka personen  så att 

han/hon klarar av att utvecklas socialt och få trygghetsbehovet tillfredställt så att även energin 

räcker till att ta sociala kontakter. 

 Eleverna som har svarat på enkäten upplever att utvecklingssamtalet fungerar 

nog som beskrivs i enkätfrågorna och det tycker jag är väldigt positivt. För det visar att 

eleverna också är delaktiga. De tycker att informationen de får har betydelse för dem och de 

upplever att de är huvudpersonen som får möjlighet att framföra sina synpunkter. Enligt 

författarna som har skrivit om utvecklingssamtal har dessa samtal en viktig funktion för 

individens utveckling. För fungerar samtalet ökar individens inlärning och intresse. Detta 

borde gör att eleverna vågar sätta upp mål för sin framtid och se möjligheterna att lyckas. 

Skaparlusten att utföra aktiviteter ökar om man märker att någon uppmärksammar det man 

gör, eleverna blir målinriktad och känner glädje att utföra arbetsuppgifterna. Utformningen av 

utvecklingssamtalet har alltså rätt stor betydelse. För om läraren och eleven för en dialog om 
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hur målen kan nås kan samtalet ge eleven en positiv känsla att han/hon kan lyckas nå målen, 

både kortsiktiga som långsiktiga mål. Frågorna som tar upp diskussionen runt elevernas mål 

(nr 7 – 10; Tabell 2) besvarade eleverna med att samtalet nog fungerar, men de instämmer inte 

helt, så här har man lite att fortsätta att arbeta med, på denna skolan, om eleverna ska bli 

nöjda. Att diskutera hur man har nått tidigare mål och hur man ska lyckas nå framtidens mål 

borde ha effekt på motivationen, att prestera bra resultat för sin egen del och inte enbart för att 

tillfredställa lärarna och föräldrarna. Eftersom man inte enbart ska se på framtiden utan även 

hur eleverna har uppnått tidigare mål, anser jag att man som lärare har möjlighet att få en 

uppfattning hur arbetsuppgifterna upplevs och kan ändra dessa så att eleven kan känna 

skaparlust, glädje och nyfikenhet med att arbeta med uppgifterna. Detta är ett sätt enligt 

Jensen (1983) att påverka motivationen hos eleverna. Informationen hur eleverna upplever 

arbetsuppgifterna i skolan har kanske lättare att komma fram vid enskilda samtal än i klass-

rummet. Men det är viktigt att eleverna har förstått att det största ansvaret att nå sina mål har 

de själv. Lärarens uppgift är att försöka hjälpa till att bearbetar hinder som kan ligga framför 

målen tillsammans med eleven och andra vuxna. I denna undersökning är eleverna överlag 

nöjda och tycker att utvecklingssamtalet fungerar bra (M = 1,72), men hur andra skolor och 

andra elever uppfattar dessa samtal vet vi ingenting om. Ser det olika ut på olika program, 

eller är det vilken skola man går i som har störst betydelse? Det är något som hade varit 

intressant att forska vidare om. 

 Vilken effekt utvecklingssamtalet har för elevernas studiemotivation visar 

undersökningen sämre resultat (M = 2,44), men individer med hög prestationsmotivation har 

ett behov att få reda på resultatet. De vill vet om de har lyckats eller inte trots att de först och 

främst är inriktade på att göra ett bra arbete utan några funderingar på belöning. De föredrar 

situationer där de kan ta personligt ansvar och har kontroll över sin tillvaro. Innan de 

bestämmer sina mål  analyserar de hur stora möjligheter de har att lyckas eller misslyckas. En 
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viss utmaning är inga problem för dem när de vill nå sina ofta långsiktiga mål (Imsen, 2000; 

Shaffer; 1994). Här kan utvecklingssamtalets trestegsmetodik (insikt, utsikt och avsikten ) 

vara bra att ha i tankarna. Insikten innebär att eleven ska få hjälp att diskutera kring sina 

möjligheter med utgångspunkt från intresse och förmåga, eleven ska allstå utvecklas med 

hjälp av sin vilja och motivation. Utsikt innebär att man diskuterar vilka krav som ställs på 

medborgarna och hur dessa krav kan förändras. Om eleven får en bild av kraven ökar 

förståelsen för vilka möjligheter som finns att nå de egna mål. Avsikten, sista steget, innebär 

att eleven utifrån vad man har diskuterat i de andra stegen ska fatta beslut och sätta upp mål 

för sin egna framtid (Kihlbaum, Larsson & Vingren, 1995). Samtal som fungerar på detta sätt 

tar verkligen fasta på elevens ansvar att formulera sina mål. Genom att sätta ord på sina mål 

inför någon vuxen har man belyst vad man vill uppnå i framtiden. Detta borde göra att 

motivationen att slutföra arbetsuppgifter som är viktiga för framtiden ökar. 

 I undersökningen besvarar eleverna att de nog instämmer i att utvecklingssamtalet 

ger dem möjlighet att framföra fakta som kan ha betydelse för deras inlärning (nr 2; Tabell 3), 

kanske gör detta att de blir mer motiverade att klara utbildningen och kursmålen  

(nr 10, 7; Tabell 3), samt ger dem ökad förståelse hur de ska klara sina mål (nr 15; Tabell 3). 

När eleverna ska besvara frågorna om utvecklingssamtalet har hjälpt dem att nå sina mål,  ta 

på sig större ansvar för sin utbildning och framtid (nr 1, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14; Tabell 3) 

besvaras frågorna med rätt stor variation. På frågorna om utvecklingssamtalet  har stärk dem 

som personer (nr 4, 5; Tabell 3) tyckte de inte att utvecklingssamtalet har särskild stor 

betydelse. Här får man lätt en uppfattning att inte utvecklingssamtalet har någon effekt på 

studiemotivationen, men jag tror att eleverna många gånger inte uppfattar på vilket sätt 

utvecklingssamtalet påverkar dem. Här hade det varit intressant att intervju några elever för 

att få en uppfattning hur eleverna egentligen upplever dessa utvecklingssamtal. 
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I denna undersökning har jag försökt att visa att hur samtalet fungerar har effekt på 

motivationen, indexen (samtal och motivation) har ett positiv linjärt förhållande (R = 0,70), 

och eftersom utvecklingssamtal är obligatorisk i skolan är det stimulerande att veta att 

samtalet har betydelse. Det finns många orsaker till att elever är mer eller mindre motiverade, 

men möjligheten att hjälpa eleverna att nå sina mål genom dessa samtal gör att det känns 

stimulerande och viktigt att samtalet blir en bra dialog mellan eleven och läraren. Denna 

undersökningen visar att bra utvecklingssamtal har en viktig roll att fylla och om lärarna får 

insikt att utvecklingssamtalet har betydelse kanske de orkar engagera sig så att samtalet blir 

bra, trots att arbetsbelastningen ibland kan kännas tungt. Något som också var intressant att se 

i undersökningen var att samtalet betyder något både för pojkar som flickor, eftersom det inte 

fanns någon könsskillnad i undersökningen 

Kritik  och vidare forskning 

Anledningen att årskurs tre inte var med  i undersökningen var att utvecklings-

samtalet först blev obligatoriskt hösten 2000 och det förekommer alltid inkörningsproblem. 

Något som hade varit intressant att forska om, är om det förekommer någon skillnad mellan 

olika program, årskurser och skolor. Fortsatt forskning om hur eleverna upplever dessa 

utvecklingssamtal hade kunnat vara  att man genom intervjuer får eleverna att förklara med 

sina egna ord hur de upplever samtalet och vilket behov de tycker samtalet fyller. Frågornas 

indelning (samtals- respektive motivationsindex) hade kunnat fördelas annorlunda, som till 

exempel i fler grupper. Tanken med indelningen var att få med de olika effekterna som 

samtalet kan föra med sig. Fråga 2 i tabell 3 hade kunnat tillhöra samtalsindex, men jag ville 

se om samtalet hade gett effekten att man vågade framföra fakta som rör skolsituationen. 



                                                                              Utvecklingssamtal och studiemotivation 23

Referenslista 

Aron, Arthur & Aron, Elaine, N. (1999). STATISTICS for PSYCHOLOGY. (2:nd ed.) New  

Jersey: Prentice Hall. 

Aronsson, Åke. (1999). SPSS En introduktion till basmodulen. Lund: Studentlitteratur. 

Buckhöj-Bohman, Lena. (1995). Utvecklingssamtal i skolan. Stockholm: Mälartryckeriet AB. 

Buckhöj-Lago, Lena. (2000). Utvecklingssamtal – perspektiv och genomförande. Stockholm:  

Gothia AB. 

Carlsson, Hans. (1983). Utvecklingspsykologi. Kristianstad: Natur och Kultur.  

Conger, John, Janeway & Galambos, Nancy, L.(1997). Adolescence and Youth –  

psychological development in a changing world (5:th ed.). USA: Longman. 

Ellmin, Roger & Josefsson, Lennart. (1996). Utvecklingssamtal i skola. En levande dialog.  

Göteborg: Gothia. 

Gislason, B & Löwenborg, L. (2000). Psykologi för lärare 1. Stockholm: Liber. 

Gymnasieförordningen (1992:394). http://www.skolverket.se/styr/forordningar.shtml 

Illeris, Knud. (1978). Motivation i skolen – manipulation  eller solidaritet. Denmark:  

Reproset. 

Imsen, Gunn. (2000). ELEVENS VÄRLD – Introduktion till pedagogisk psykologi. Lund:  

Studentlitteratur. 

Jensen, Poul, Erik. (1983). Grundbok i pedagogisk psykologi. Stockholm: Wahlström &  

Widstrand. 

Kihlbaum. Larsson, Arne & Vingren, Gunnar. (1995). Utvecklingssamtal i skolan. Stockholm:  

Liber utbildning AB. 

Madsen, K, B. (1969). Motivation – drivkrafterna bakom våra handlingar.  Stockholm:  

Wahlström & Widstrand. 

 



                                                                              Utvecklingssamtal och studiemotivation 24

Maltén, Arne. (1998). Kommunikation och konflikthantering - en introduktion. Lund:  

Studentlitteratur. 

Permer, Karin (red)., Permer, Lars, Göran (red)., Carlström, Inge., Hagman, Lena-Pia.,  

Larsson, Bengt-Arne & Selghed, Bengt. (1989). Psykologi – en grundbok. Lund:  

Studentlitteratur. 

Qvarsell, Birgitta. (1978). Utvecklingspsykologi och pedagogik. Lund: LiberLäromedel. 

Shaffer, David, R. (1994). Social &Personality Development. (3 ed.). USA:  

Brooks/Cole publishing Company 

Sjödén, Stellan. (1985). Psykologi för gymnasieskolan. Borås: Natur och Kultur. 

Skolverket referensmaterial. (2001). Möten för utveckling - om utvecklingssamtal. Västervik:  

Skolverket. 

Smith, Ronald, Edward. (1999). Psychology. USA: International Thomson Publishing. 

Steinberg, Laurence. (2002). Adolescence, Sixth Edition. New York: McGraw-Hill. 

Utbildningsdepartementet. (1994). 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94.  

Stockholm. 

 

 

 

 

 



                                                                              Utvecklingssamtal och studiemotivation 25

Appendix A 

Utvecklingssamtal och studiemotivation 

 

Jag skriver mitt examensarbete på Lunds universitets psykologiska institut. Eftersom jag ska 

bli lärare är jag intresserad av vilken betydelse utvecklingssamtal har för gymnasieeleverna 

när det gäller studiemotivation. Det är här jag behöver hjälp av er. Mitt mål är att få en 

uppfattning hur utvecklingssamtalet fungerar och om dessa samtalen har någon betydelse för 

er när det gäller studiemotivation. Jag är alltså intresseras hur ni ungdomar upplever dessa 

samtal, men även vilken betydelse ni tycker dessa samtal har för er. Det är frivilligt, men jag 

är tacksamma för alla svar jag får in.  

 

Med utvecklingssamtal menar jag de samtal som är planerad tillsammans med din 

lärare och där du är i centrum. Svara på alla frågorna och fundera på hur du har 

upplevt det. Endast ett svar per fråga. 

 

Heidemarie Brandt 
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1. Kön   Kille     Tjej 

2. Program  ______________________________________________________ 

3. Årskurs      År 1    År 2    År 3 

4. Utvecklingssamtalet har varit en dialog mellan dig och läraren. 

instämmer helt        instämmer nog        instämmer nog inte        instämmer inte alls  

5. Utvecklingssamtalet har innehållit viktig information som rör dig. 

instämmer helt        instämmer nog        instämmer nog inte        instämmer inte alls  

6. Vid utvecklingssamtalet har du kunnat framföra dina mål med studierna 

instämmer helt        instämmer nog        instämmer nog inte        instämmer inte alls  

7. Vid utvecklingssamtalet har du fått möjlighet att framföra hur du upplever 

skolsituationen. 

instämmer helt        instämmer nog        instämmer nog inte        instämmer inte alls  

8. Utvecklingssamtalet har hjälpt dig att nå dina mål.  

instämmer helt        instämmer nog        instämmer nog inte        instämmer inte alls  

9. Utvecklingssamtalet har gett dig möjligheten att framföra fakta som gör att lärarna 

lättare förstår din skolsituation. ( positiv som negativ fakta). 

instämmer helt        instämmer nog        instämmer nog inte        instämmer inte alls  

10. Utvecklingssamtalet har en viktig roll för dina fortsatta studier. 

instämmer helt        instämmer nog        instämmer nog inte        instämmer inte alls  

11. Utvecklingssamtalet stärker dig som person. 

instämmer helt        instämmer nog        instämmer nog inte        instämmer inte alls  

12. Du känner att du är delaktig i utvecklingssamtalet. 

instämmer helt        instämmer nog        instämmer nog inte        instämmer inte alls  
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13. Utvecklingssamtalet har bra balans mellan föregående samtal och hur framtiden ska 

se ut. 

instämmer helt        instämmer nog        instämmer nog inte        instämmer inte alls  

14. Vid utvecklingssamtalet förs en diskussion  kring hur dina mål ska uppnås. 

instämmer helt        instämmer nog        instämmer nog inte        instämmer inte alls  

15. Utvecklingssamtalet tar upp hur tidigare mål uppnåtts. 

instämmer helt        instämmer nog        instämmer nog inte        instämmer inte alls  

16. Utvecklingssamtalet  tar upp hur situationen ser ut just nu. 

instämmer helt        instämmer nog        instämmer nog inte        instämmer inte alls  

17. Utvecklingssamtalet tar upp hur du ska gå vidare. 

instämmer helt        instämmer nog        instämmer nog inte        instämmer inte alls  

18. Utvecklingssamtalet  hjälper dig att utvecklas socialt. 

instämmer helt        instämmer nog        instämmer nog inte        instämmer inte alls  

19. Motivationen att plugga ökar efter du haft utvecklingssamtal. 

instämmer helt        instämmer nog        instämmer nog inte        instämmer inte alls  

20. Efter utvecklingssamtalet känner du dig mer motiverad att nå kursmålen. 

instämmer helt        instämmer nog        instämmer nog inte        instämmer inte alls  

21. Utvecklingssamtalet stärker din motivation att få arbetsuppgifterna slutförda. 

instämmer helt        instämmer nog        instämmer nog inte        instämmer inte alls  

22. Genom utvecklingssamtalet får du hjälp att klara av att ta ansvar för dina studier 

instämmer helt        instämmer nog        instämmer nog inte        instämmer inte alls  

23. Att få möjlighet att samtala med läraren gör dig mer motiverad att klara 

utbildningen. 

instämmer helt        instämmer nog        instämmer nog inte        instämmer inte alls  
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24. Motivationen för framtiden stärks genom utvecklingssamtalet. 

instämmer helt        instämmer nog        instämmer nog inte        instämmer inte alls  

25. Motivationen att slutföra kurserna påverkas genom utvecklingssamtalet. 

instämmer helt        instämmer nog        instämmer nog inte        instämmer inte alls  

26. Utvecklingssamtalet har en viktig roll i hur din kunskap förändras. 

instämmer helt        instämmer nog        instämmer nog inte        instämmer inte alls  

27. Motivationen att ta ansvar för dina studier ökar genom utvecklingssamtalet. 

instämmer helt        instämmer nog        instämmer nog inte        instämmer inte alls  

28. Utvecklingssamtalet hjälper dig att förstå hur du ska klara dina mål. 

instämmer helt        instämmer nog        instämmer nog inte        instämmer inte alls  

 

Tack för din medverkan! 

Heidemarie Brandt 

 
 


