
Lärarprogrammet  
Examensarbete, 10 poäng ht 2005  

________________________________________________________________  
Kurs: Pedagogiskt arbete C  

 
 
 
 
 
 

Stå stilla, gå bakåt eller framåt? 
En analys av lärares utvecklingsdiskurs hos elever 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Uppsatsförfattare: Åsa Forslund 
                                       Eva Johansson Hedenborg 
 
                                                         Handledare: Åsa Bartholdsson 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

Abstract 

 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka den rådande diskursen om elevers 

utveckling hos ett antal lärare på en skola samt undersöka i vilka sammanhang begreppet 

används. Tillika ville vi ta reda på vilka grunder elevers utveckling mäts och bedöms.  

 

Den forskningsmetod vi har använt oss av är kvalitativ intervju. Det vi fann var en diskurs 

där begreppet används ”automatiskt” och i förlängningen med positiva förtecken. Å andra 

sidan uttryckte lärarna att utveckling hos elever på kort sikt kan gå bakåt. 

Utvecklingssamtalet beskrivs som ett forum där föräldrar och elever delges information 

om elevens utveckling via ett dataprogram. Inför samtalet görs en bedömning och 

värdering av elevens utveckling i ett jämförandeperspektiv. I undersökningen framkommer 

att lärarna betonar den sociala utvecklingen framför den kunskapsmässiga.  

 

Nyckelord; utveckling, diskurs, utvecklingssamtal, lärare, elever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2



 

Innehållsförteckning 
 
 

Abstract ......................................................................................................................................................... 2 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING........................................................................................................................... 3 
1. INLEDNING ..................................................................................................................................................... 4 

1.1 Bakgrund till forskningsfrågan................................................................................................................ 4 
1.2 Syfte ......................................................................................................................................................... 5 
1.3 Frågeställning ......................................................................................................................................... 5 

2. CENTRALA BEGREPP .................................................................................................................................. 6 
2.1 Begreppet utveckling ............................................................................................................................... 6 
2.2 Människans kognitiva utveckling............................................................................................................. 6 
2.3 Verkställande av utveckling..................................................................................................................... 7 
2.4 Sammanfattning av begreppet utveckling ................................................................................................ 8 
2.5 Utvecklingssamtal.................................................................................................................................... 8 
2.6 Sammanfattning av utvecklingssamtal..................................................................................................... 9 

3. METOD ........................................................................................................................................................... 10 
3.1 Urval...................................................................................................................................................... 10 
3.2 Datainsamlingsmetoder......................................................................................................................... 10 
3.3 Procedur................................................................................................................................................ 11 
3.4 Databearbetningsmetod......................................................................................................................... 11 

4. FORSKNINGSANSATS................................................................................................................................. 12 
5. RESULTAT ..................................................................................................................................................... 14 

5.1 Vad säger lärare om elevers utveckling och i vilka sammanhang används begreppet inom skolan? ... 14 
5.2 Att mäta och bedöma elevers utveckling................................................................................................ 15 
5.3 Elevers utveckling i utvecklingssamtal .................................................................................................. 18 

6. DISKUSSION.................................................................................................................................................. 20 
6.1 Begreppet elevers utveckling inom skolan............................................................................................. 20 
6.2 Bedömning av elevers utveckling........................................................................................................... 21 
6.3 Utvecklingssamtalet............................................................................................................................... 22 
6.4 Slutord ................................................................................................................................................... 23 
6.5 Vidare forskning .................................................................................................................................... 23 

6. LITTERATURHÄNVISNING ...................................................................................................................... 24 
BILAGOR............................................................................................................................................................ 25 

BILAGA 1 .................................................................................................................................................... 25 
BILAGA 2 .................................................................................................................................................... 26 
BILAGA 3 .................................................................................................................................................... 27 
BILAGA 4 .................................................................................................................................................... 28 

 

 
 
 

 
 

 3



1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund till forskningsfrågan 
 
I vår lärarutbildning har vi kontinuerligt mött begreppet ”elevers utveckling” i litteraturen, 
under föreläsningar och seminarier men framförallt under våra praktikveckor på 
fadderskolan. Vi upplever det som att begreppet används både onyanserat och tämligen 
oreflekterat. Händelsen som satte igång våra tankar var en gråmulen friluftsdag som 
genomfördes på vår fadderskola. Eleverna fick själv välja hur långt de ville åka på 
längdskidor, alternativen var 1,5 km och 4,5 km tur och retur. Vilket ledde till att de flesta 
eleverna stannade vid 1,5 km. En lärare uttryckte att det inte var utveckling för de äldre 
eleverna att bara åka 1,5 km. Vad var det som inte var utveckling? Var det antal km 
eleverna åkte på skidor eller frånvaro av uthållighet som inte var utveckling? Vi reagerade 
på detta och förundrades över yttrandet. Måste det hela tiden vara utveckling? Kan man 
inte ”bara” göra något i skolan? Vad menar man när man pratar om elevers utveckling? 
Under vår lärarutbildning har vi sällan fått chansen att diskutera vad elevers utveckling 
egentligen innebär.  Hittills har vi inte funnit någon förklaring i litteraturen vad utveckling 
innebär. Därför slog vi upp det i Nationalencyklopedin där vi fann följande förklaring;  
 

Medan termen förändring är värdeneutral i den meningen att man kan 
konstatera att en förändring ägt rum utan att ta ställning till om den är 
från bra eller dålig, förutsätter utveckling i regel ett ändamål. Man antar 
ofta att utvecklingen sker ett lägre och mer odifferentierat tillstånd till ett 
högre, bättre och mer differentierat. Därmed kommer värderingar öppet 
eller förtäckt in i resonemanget. 

 
I andra sammanhang t.ex. inom industrin pratar man om produktutveckling, där själva 
produkten som tillverkas är föremål för granskning och förbättring.  Inom ekonomi 
framförs utveckling som stabil, instabil eller framåtgående, något som växer eller går bakåt. 
Är elevers utveckling samma sak som produktutveckling, till det bättre, eller är den instabil 
likt den ekonomiska utvecklingen?  Vad är det elever ska utveckla? För att få en inblick vad 
elevers utveckling skulle kunna vara så studerade vi styrdokumenten1, som innehåller 
begreppet ”utveckling” flertalet gånger och i olika sammanhang. I den text som följer 
återger vi några citat från styrdokumenten som nämner elevers utveckling i allmänhet och 
inte enligt de specificerade kursplanerna. 
 

1 § Utbildningen i förskoleklassen skall stimulera varje barns utveckling 
och lärande. […] (Skollagen 2 b kap. Förskoleklassen). 
 
2 § […] Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i 
samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. […] (Skollagen 1 
kap. Allmänna föreskrifter). 
 
Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla 
verksamheten. (Lpo-94 Utbildningsdepartementet 1994:5). 
 
Skolan skall främja elevers harmoniska utveckling (ibid.: 8).  
 

                                                 
1 Lpo -94. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet och Skollagen. 
Styrdokument som är ett av lärarens verktyg för verksamheten.  
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Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få 
erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna 
svårigheter (ibid.: 9).  

 
Utifrån vad vi mött i utbildningen under våra praktikperioder och i den litteratur vi läst 
upplever vi att utvecklingsbegreppet används som självklart i skolans värld. Den 
bakgrunden gjorde oss nyfikna på vad utveckling egentligen innebär. Är det entydigt eller 
menar lärare olika saker? Därför har vi valt att använda oss av diskurs som ett analytiskt 
verktyg. Diskursen innebär att ”[…] fundera över det som sägs, hur det sägs och hur det 
annars skulle ha kunnat sägas”. (Börjesson, M. 2003:21). Sammantaget leder det fram till 
följande syfte och frågeställning. 
 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med vår undersökning är att genom diskursanalys undersöka diskursen angående 
elevers utveckling hos ett antal lärare på en skola. Med andra ord vill vi bringa klarhet i vad 
som menas med begreppet utveckling såsom det används av lärare på en skola. 
 
 

1.3 Frågeställning 
 
Vår övergripande frågeställning är: Vilken är den rådande diskursen kring ”elevers 
utveckling” hos ett antal lärare som arbetar på samma skola. Vi har brutit ner 
frågeställningen i tre konkreta frågor som sedan fått ge struktur till utformningen av vår 
text. 
 

1. Vilka samtal för lärare om elevers utveckling och i vilka sammanhang används 
begreppet inom skolan? 

2. På vilka grunder bedöms/mäts elevers utveckling? 
3. Vad innebär utvecklingssamtalet för elevers utveckling? 
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2. Centrala begrepp 
 
Vi har valt att presentera de centrala begrepp som vi anser är viktiga för vår undersökning. 
Detta för att man som läsare ska få en god inblick och förståelse för begreppen som sedan 
används vidare i texten. 
 
 

2.1 Begreppet utveckling 
 
I inledningen av vårt arbete sökte vi efter litteratur angående elevers utveckling, för att få 
en bakgrund som stöd för vårt resultat. Trots idoga försök fann vi ingen litteratur som 
problematiserade elevers utveckling. För att fördjupa oss i begreppet, har vi tittat på några 
områden som hjälpte oss framåt om vad utveckling kan tänkas vara. Det är intressant att 
studera om andra kunskapsområdens definition på utveckling kan appliceras på elevers 
utveckling. Vi har tidigare i vårt arbete citerat Nationalencyklopedin som säger att 
”utveckling” är värdeladdat. En liknande uppfattning har Ekman (1996). Hon anser inte 
heller att begreppet är fritt från värderingar och att det oftast uppfattas med positiva 
förtecken. Dessutom är det ett konstruerat begrepp som inte kan förstås utan sitt sociala 
sammanhang (ibid.). Tankegången om att utveckling är ett konstruerat begrepp leder oss in 
på antropologiska angreppssätt. 
 
Utveckling kan tyckas vara ett neutralt begrepp och det förekommer också i alla möjliga 
sammanhang och på alla möjliga platser runt om i världen (Norman, K.1996). Författaren 
säger att utveckling i ett jämförande perspektiv beskriver ekonomiska och sociala skillnader 
och kan användas för att ange mål eller visioner om ett bättre liv. När det talas om en 
grupp människor, ett land eller en person uttrycks det i ordalag som t.ex. att den ena är 
bättre än den andra. Därmed används begreppet utveckling i ett jämförande perspektiv. I 
begreppet finns föreställningar som vi människor värderar högt; framsteg, förbättring och 
förändring. ”Men vad är framsteg, förbättring, förändring? Vilka kriterier använder vi för 
att avgöra sådana processer?” (Norman, K.1996:214). Har en förändring ägt rum, vilka är 
då framstegen och har det utvecklats till det bättre? Enligt antropologiska tankesätt 
förändras tankar över tid och rum och det gäller också vad utveckling kan tänkas vara 
(ibid.). Människor tänker olika saker kring utveckling beroende på vilket paradigm de 
befinner sig i och olika kategorier av människor har olika modeller av utveckling. Därför 
ses utveckling som både luddigt och mångtydigt och kommer att förändras med olika 
konjunkturer och trender (Ekman A-K 1996). (Jmf. med skrivningen angående diskurs, 
senare i detta arbete). Det som också är avgörande för om utveckling sker och hur 
utvecklingen ter sig beror på vilka möjligheter människor har att realisera sina mål och 
visioner (Norman, K.1996).  
 
 

2.2 Människans kognitiva utveckling 
 
Ovan kan vi följa olika tankar och idéer om vad utveckling kan innebära. När det gäller 
idéer om människans kognitiva utvecklingsprocess har vi studerat och funnit intressanta 
tankar hos Piaget2. Han hämtade två centrala begrepp från biologin, ackommodation och 
                                                 
2 Schweizisk biolog och psykolog. 
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assimilation, som han applicerade på utvecklingspsykologin. När vi människor lär oss 
något nytt, tolkar vi det utifrån befintlig kunskap och den processen kallas assimilation. 
Medan när vi anpassar tidigare erfarenheter, kunskaper till ny information är det 
ackommodation. Assimilation och ackommodation är de fasta former för organiserandet 
av kunskaper och erfarenheter i alla åldrar och stadier3 i den kognitiva utvecklingen. 
(Havnesköld & Risberg Mothander 2002). Utveckling hos människan kan innebära hur de 
intellektuella funktionerna assimilation och ackommodation, ger stadga och förändring i en 
samverkansprocess. Dessa funktioner är ständigt skiftande för att nå mer eller mindre 
jämvikt (ibid.). Med jämvikt menade inte Piaget att utvecklingen skulle bli ”klar” eller 
stillastående. Piaget såg utvecklingen som en process och den var mer intressant än 
slutresultatet, eftersom hans intresse låg i hur uppgiften löstes. Han ansåg att processen 
fortsätter, men med större jämvikt blir utvecklingen stabilare (ibid.). Ett större mått av 
jämvikt är en förutsättning för ett framåtskridande i utvecklingsprocessen. 
 
Ett eller flera steg framåt i utvecklingsprocessen uttrycks också i termer av kvalitativ 
utveckling. Om den anses vara kvalitativ är den relaterad till en stegvis eller plötslig 
förändring av tankar över tid. Den kvalitativa utvecklingen innebär att senare former av 
utveckling inte kan gå tillbaka till tidigare, men kan vara en variation mellan åldrar och 
kognitiva stadier. Hos människor är därför utveckling en fråga både om kontinuitet och 
om diskontinuitet (Doverborg, m.fl.1987). Med andra ord, människor utvecklas i olika 
faser och under olika lång tid. 
 
 

2.3 Verkställande av utveckling 
 
Som övergripande ideologi är utvecklingstänkandet kopplat till ett handlingsmönster. Det 
ska hända någonting som någon har en idé om. Innebörderna av handlingsmönstret kan 
skifta mellan olika perioder och behöver inte alltid stämma överens med vardagslivets 
tanke och praktikmodeller (Ekman A-K 1996).  Alla modeller är på något vis normativa 
och stämmer sällan eller aldrig med hur världen verkligen ser ut. De förklaringsmodeller 
för utveckling/”icke utveckling” som anger hur utvecklingsmål och medel ska beskrivas 
finns bara i teorin. Ekman anser inte att utveckling eller brist på utveckling är varandras 
motsatser utan det är två sidor av samma process. Samma process som Piaget beskriver för 
att nå jämvikt.  
 
I arbetet med utveckling kan det skönjas vissa drag bl.a. att utvecklaren4 identifierar 
möjligheter och hinder och agerar utifrån vad han/hon finner. Den viktigaste funktionen 
utvecklaren har är att agera och vara pådrivande (Borgström, B-E. 1996). Utvecklaren 
anses vara den gnista som behövs för att sätta igång och hålla utvecklingsprocessen vid liv. 
Processen måste sedan vara samlad och självgående för att leda fram till målet. Vad som 
exakt kännetecknar krafterna i utvecklingsprocessen är omöjliga att identifiera. Det verkar 
vara en form av överskottsenergi som alstras i processen och får den att växa vidare av 
egen kraft (ibid.:49). Om det ska finnas möjlighet att utveckling ska komma i gång, måste 
utvecklingsstödjande inställningar finnas hos individen. Eftersom människor inte tar till sig 
nya utvecklingsmöjligheter innan de har förmåga att se dem. Därför bör åtgärder, som 
synliggör möjligheterna, finnas med från början i den planerade utvecklingen. Men enligt 
Borgström (1996) är det mer vanligt att åtgärderna kommer med i efterhand när 
                                                 
3 Piagets stadieteori är en idé om en ökning av intellektet hos människan i olika stadier. 
4  Utvecklaren i det här sammanhanget har till uppgift att leda människor i processen som skall leda till 
utveckling. 
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utvecklingsplanen inte följs (ibid.). Eller som Ekman (1996) beskriver det, att när en 
utvecklingsplan inte följs innebär det oftast en ”icke-utveckling”.  

 
 

2.4 Sammanfattning av begreppet utveckling 
 
Föreställningar om utveckling kan ses som föränderliga över tid och i rum, något som 
innebär att begreppet ges olika innebörder i olika sammanhang. I samband med 
människors utveckling används det i ett jämförande perspektiv. Vidare är utveckling ett 
konstruerat begrepp och kan egentligen inte ses utan sitt sociala sammanhang. Det är inte 
fritt från värderingar och används oftast med positiva förtecken. Målet med utveckling är 
ett framåtskridande även om vägen till målet kännetecknas av en viss diskontinuitet i 
utvecklingsprocessen. Avslutningsvis kan vi konstatera att utvecklingsbegreppet är luddigt, 
mångtydigt, värderande och används i ett jämförandeperspektiv.  
 
 

2.5 Utvecklingssamtal 
 
Utvecklingssamtalet är inskrivet i läroplanerna som ett obligatorium. Det är ett samtal där 
elev, lärare och förälder5 träffas för att gemensamt sätta ord på hur eleven ska utvecklas. Vi 
finner därför anledning att kort redogöra för hur detta samtal beskrivs i styrdokumenten 
och i en handbok för utvecklingssamtal. Samtalet ska till sitt innehåll karaktäriseras av vissa 
riktlinjer och rekommendationer enligt Lpo 94, men variationen är stor både i hur de 
genomförs och vilka program som ligger till grund för samtalet (Buckhöj – Lago 2000).  
Utvecklingssamtalet är också ett tillfälle att synliggöra processen som handlar om elevens 
lärande. En process som är viktig att lyfta fram för att eleven ska bli medveten om sin egen 
utveckling (ibid.). Lärandeprocessen kan presenteras på en mängd olika sätt och portfolio6 
är ett av sätten. Utvecklingssamtalet är ett utvärderingssamtal och varken enbart ett 
informations eller ett värderingssamtal enligt Buckhöj - Lago (2000). Dess yttersta syfte är 
att främja elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling och bör genomföras som ett 
utvecklande samtal. Det centrala i samtalet är mötet mellan elev, lärare och förälder (ibid.). 
För att mötet ska bli så bra som möjligt krävs det noggranna förberedelser av läraren som 
oftast är den som är ansvarig för innehållet och ledare för samtalet. Det ska även finnas 
möjlighet för berörda parter att påverka och utvärdera utvecklingssamtalets innehåll i god 
tid före mötet. Samtalets innehåll ska vara tydligt med konkreta mål, synligt för alla (ibid.) 
och i Lpo 94 (:16) formuleras detta på följande sätt:  
 
 
 
Läraren skall 

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

• hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation 
och därvid iaktta respekt för elevens integritet.  

 
                                                 
5 Med förälder menar vi så väl föräldrar som andra vårdnadshavare. 
6 Portfolio är en löpande dokumentation som visar elevens olika arbeten i skolan. Portfolion ska följa eleven 
genom hela grundskolan.  
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När det gäller bedömning och betyg kan vi läsa i Lpo-94 sid. 18 att: 
 
Läraren skall   

• genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och 
sociala utveckling, 

• utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs 
kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven 
och hemmen samt informera rektorn, 

• med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera 
elever och hem om studieresultat och utvecklingsbehov och 

• vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens 
kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och göra en allsidig 
bedömning av dessa kunskaper. 

 
Ovan anges vad lärare har att förhålla sig till enligt Lpo 94. Men det är lika viktigt att vara 
lyhörd och ställa rätt frågor först då kan lärare få elever att själva nå nya insikter. Att få 
insikter i sitt lärande är en förutsättning för att utveckling ska komma igång skriver 
Buckhöj - Lago (2000). Det handlar också om att läraren måste vara lyhörd för det som 
sägs och inte sägs i ett utvecklingssamtal. De uttalade orden är inte det enda som sägs 
(ibid.). Vidare betonas att eleven är den som ska vara mest aktiv, med stöd av de vuxna, 
under samtalet. Detta är en förutsättning för att eleven ska känna sig delaktig i samtalet, 
vilket är viktigt för deras egen utveckling (ibid.).  
 
Vi har ovan presenterat vad ett utvecklingssamtal ska innehålla, hur det ska planeras och 
genomföras. I samband med detta har vi läst Gars (2002) studie om samtal mellan 
förskollärare och föräldrar.  Hon kallar det för föräldrasamtal och beskriver att lärarna 
under samtalet huvudsakligen tar upp det som de uppfattar som problem hos eleven. 
Problemen kan, enligt Gars, ses som ett villkor för samtalets mening och det är av omsorg 
om eleven som problemen uppmärksammas (ibid.:93). Lärarna uppfattar att det ligger i 
yrkesuppdraget att lyfta fram problemen hos eleverna. Utan problemfokuseringen kan det 
t.o.m. vara svårt att veta vad man ska prata om på samtalet (ibid.:54). 
 
 

2.6 Sammanfattning av utvecklingssamtal 
 
Sammanfattningsvis är utvecklingssamtalet det forum i skolan där elev, lärare och föräldrar 
gemensamt ska diskutera hur eleven ska utvecklas, kunskapsmässigt och socialt. Det är 
under själva samtalet som lärandeprocessen ska synliggöras, via den löpande 
dokumentation av elevens arbete, som ett led i utvecklingsprocessen. I Gars framkommer 
det att lärarna är problemorienterade när de pratar om elevers utveckling i samtal med 
föräldrar. Därmed synliggörs det att utveckling i hög grad är värdeladdat. 
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3. Metod 
 

3.1 Urval 
 
Vi har valt att undersöka diskursen om elevers utveckling på en F-9 7 skola i Mellansverige. 
Vi valde bort vår fadderskola som möjligt fält för att vi inte ska ha några som helst 
föraningar eller medvetna tankar om vad informanterna kan tänkas delge oss. Skolan har 
klasser från förskoleklass till år 9 och det går ca 650 elever på skolan. Där arbetar ca 60 
personal med pedagogisk utbildning. Våra informanter, som vi i vår undersökning väljer 
att kalla lärare är klasslärare, förskollärare och fritidspedagoger. Vår första kontakt med 
skolan tog vi med rektor för att informera om vårt arbete samt att få tillåtelse till 
forskningen. Rektor undrade hur vi skulle gå tillväga för att boka intervjuerna och vårt 
förslag var att vi kontaktar lärarna själva. Vi tror att det ger oss störst chans att få möjlighet 
att intervjua. Vi ämnar intervjua 5 lärare för olika åldersgrupper, från förskoleklass, 
fritidshem och grundskolan. Detta för att hålla undersökningen öppen för huruvida 
diskursen kring begreppet ”elevers utveckling” varierar med elevernas ålder. I skollagen 
kan vi läsa: ”Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola 
och fritidshem kan berika elevers utveckling och lärande” (Lpo 94, 
Utbildningsdepartementet 1994, sid.8). Skolan och lärarna är kända för oss i andra 
sammanhang så vi ringde upp de olika arbetslagen. Det föll sig naturligt att de fick 
förfrågan om att bli intervjuade först. Samtliga lärare tackade ja och tid bokades när de 
hade möjlighet. När vi bokade intervjun erbjöd vi att en av oss skulle vara i den 
pedagogiska verksamheten istället för läraren. Därför var det lätt att få till stånd 
intervjuerna. 
 
 

3.2 Datainsamlingsmetoder 
 
Vi har valt intervju som datainsamlingsmetod. Vi anser att mötet i intervjun är viktigt i den 
här formen av undersökning när vi vill ha reda på vad elevers utveckling innebär och mötet 
är själva kärnan i samtalet. Det är inte vilket samtal som helst, ”en intervju görs i ett 
bestämt syfte, nämligen att intervjuaren söker den andra personens kunskaper, synpunkter, 
tankar, upplevelser av något” (Kaijser, L. & Öhlander, M. 1999: 57). Vidare skriver 
författarna att intervju är en samtalsform som ger information via frågor och svar som 
ämnas föras vidare. Av de intervjuformer som finns väljer vi kvalitativ intervju med friare 
formulerade frågor som metod. ”Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den 
intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt om det intervjun behandlar.” 
(Johansson, B & Svedner, P O. 2004: 25). Kvalitativ intervju, ger oss möjligheten att lyssna 
aktivt och ställa följdfrågor om någonting är oklart. Detta är särskilt viktigt eftersom vi 
använder oss av diskursanalys som analytiskt verktyg där följdfrågorna minskar risken för 
missförstånd. Intervjuerna bandas för dokumentation och underlätta bearbetningen av 
data. Frågorna är konstruerade utifrån frågeställningarna8 vilket leder till att frågorna kan 
variera från intervju till intervju eftersom vi inte kan förutse svaren (ibid.). Frågorna vi 
utgår från finns som bilaga (se bil. 1). Vi har formulerat frågorna så att de ska vara lätta att 
förstå och befriade från akademisk jargong. Som intervjuare vill vi inte hamna i någon 
                                                 
7  F står för förskoleklass och 9 står för år nio. 
8     1.    Vad säger lärare om elevers utveckling?  2. I vilka sammanhang används begreppet elevers utveckling 
inom skolan?   3. På vilka grunder bedöms/mäts elevers utveckling?                           
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maktposition via språket. Intervjun bör bli ett avspänt samtal där läraren känner sig 
obesvärad och finner våra frågor intressanta. Vi väljer att presentera forskningsfrågan när 
vi bokar intervjuerna för att lärarna ska ha en chans att förbereda sig. ”Den intervjuade bör 
få en bakgrund till intervjun genom en orientering före och efter intervjun” (Kvale, 1997).  
 
 

3.3 Procedur 
 
En av oss genomförde intervjuerna, medan den andre bistod den pedagogiska verksamhet 
där läraren skulle ha medverkat. Första dagen var tre lärare bokade för intervju och det var 
i mesta laget. Under den tredje intervjun kände sig intervjuaren trött men det fick inte på 
något vis märkas. Efter genomlyssnandet av band från intervjun var samtalet ändock 
strukturerat och väsentlig information kom fram. Längden på intervjuerna varierade mellan 
35-55 minuter och har skett individuellt. Den använda tiden stämde bra med vår 
tidsbokning på en timme per intervju. Vi åkte till skolan och läraren introducerade en av 
oss för deltagande i den pågående verksamheten. Efter introduktionen begav sig 
intervjuaren och läraren till ett av denne utvalt rum. Läraren informerades om att all data 
behandlas konfidentiellt samt tillfrågades om han/hon tillät att samtalet bandades. Samtliga 
lärare tillät det. Information har givits till lärarna om intervjuns innehåll men flesta hade 
glömt bort vad undersökningen skulle handla om. Intervjuaren upplevde därmed att 
lärarna kände sig oförberedda inför samtalet. Två av intervjuerna avbröts under kort tid av 
lärarnas kollegor som hade ärende i rummet, dessutom avbröts ett av samtalen ytterligare 
en gång då lärarens mobil ringde. Intervjuaren upplevde inte att det var svårt att återuppta 
samtalen. När vi kom till en intervju berättade läraren att han kände sig stressad och 
framförde en önskan om att intervjun skulle gå snabbt. Han gav lite kortare svar, men det 
var ändå ett bra och informativt samtal. Bandspelaren har fungerat bra under samtalen. Vi 
valde att inte fika eller äta under samtalen för att fokus skulle vara på frågeställningarna. 
Intervjun inleddes med likadana enkla frågor till lärarna om skolans organisation för att få 
igång samtalet och skapa en förtrolighet och att vi visar intresse för deras arbetsplats. Vi 
återkom till två av lärarna för att få förtydligande på deras svar. Den kontakten skedde via 
telefon och finns endast nedtecknat på papper. 
 
 

3.4 Databearbetningsmetod 
 
Efter varje avslutad intervju gjorde intervjuaren en snabb reflektion över interaktionen 
under samtalet. Reflektion gjordes över det vad som sades, hur svaren uttrycktes, om det 
förekom störning eller om vi upplevde att läraren hade gott om tid eller kände tidspress. 
Reflektionerna tog vi hänsyn till i bearbetningen av data. När vi kom hem lyssnade vi på 
banden9 och skrev ner ett sammandrag av varje lärares svar. Därefter sammanställde vi 
samtliga svar gruppvis efter frågeställningarna vilket ger oss en samlad och tydlig bild av 
insamlad data utifrån de konkreta frågorna. I text där vi nämner lärares namn är dessa 
fingerade. Olle, Stina och Lisa arbetar med de yngre eleverna medan Kalle och Britta 
jobbar med de äldre eleverna10. 
 
                                                 
9  Banden och sammandragen finns i förvar hemma hos Eva Johansson Hedenborg. 
10 Med de yngre eleverna menar vi de som jobbar i förskoleklass, år 1-3 samt på fritidshem. Med de äldre 
eleverna menar vi de som går i år 4-9. 
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4. Forskningsansats 
  
Som ett led i vår forskning har vi använt oss av diskursanalys som verktyg för att undersöka 
diskursen om elevers utveckling. Till vår hjälp i den delen av arbetet har vi bl.a. läst 
Börjesson (2003) som säger att, ibland beskrivs diskursanalys”[…] som en konst att fånga 
det för-givet-tagna, det som är lika dolt som självklart sant […]” (ibid.:23) t.ex. i ett 
klassrum.  Diskursanalysen möjliggör att se det som är märkvärdigt i det som framstår som 
naturligt (ibid.).  Medan Winther Jörgensen & Phillips säger att en allmän förklaring på 
begreppet är att ”diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt 
av världen)” (2000:7). De vill visa begreppets bredd genom att ta upp tre perspektiv; 
diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Vi har valt att presentera vart och ett av 
de tre perspektiven var för sig. 
 
Diskursteorin ger ett perspektiv som innebär att diskursen skildrar den sociala världen, alltså 
den värld vi människor delar med andra människor (Winther Jörgensen, M. & Phillips, L. 
2000). Människor har förmåga att kommunicera med varandra med hjälp av språket, och 
därmed har vi möjlighet att förändra innehållet i det vi vill förmedla. Budskapet, det vi vill 
säga, påverkas av hur det framförs, vilket innehåll och till vem budskapet är ägnat. Språket 
är därmed en kanal för att förändra en diskurs efter fasta och generella mönster. Som vi kan 
se i texten ovan är språket instabilt och kan därmed aldrig låsa fast betydelsen av diskursen. 
Det är viktigt att komma ihåg att diskurs inte är begränsad och statisk. Via språket 
förändras den ständigt i kontakt med andra diskurser. Olika diskurser, som var för sig 
företräder ett bestämt sätt att tala om och uppfatta den sociala världen för ständigt en dold 
kamp mot varandra för att uppnå hegemoni. Målet med den dolda kampen, är att låsa fast 
språkets betydelser på sitt eget sätt i diskursen.  
 
Den kritiska diskursanalysen är perspektivet som betonar att diskursen bidrar till att skapa 
den sociala världen. Här tar Winther Jörgensen & Phillips (2000) hjälp av Fairclough11 som 
säger att diskursen bara är en av flera sidor av varje social tillämpning. Han menar att 
användningen av språket alltid bygger vidare på innebörder som redan är etablerade. Texter 
och vad vi människor faktiskt säger bygger på olika beståndsdelar och diskurser från andra 
texter och sagda ord.  Genom att sätta samman beståndsdelarna från olika diskurser via 
språket sker en förändring av de enskilda diskurserna och därmed den sociala och kulturella 
världen (ibid.). Genom att fokusera på språkets förändring kan diskursen ses som en 
reproduktion, där inga nya element införs. Samtidigt förändras diskursen av språket genom 
nya sammansättningar.  
 
Diskurspsykologi fokuserar inte på, vilket man skulle kunna tro, på inre psykiska förhållanden 
utan är en form av socialpsykologi, vars syfte är att undersöka hur välplanerat människor 
växelvis använder diskurserna (Winther Jörgensen, M. & Phillips, L. 2000). 
Diskurspsykologin vill undersöka relationerna mellan å ena sidan individers och gruppers 
handlingar och å andra sidan utbredda samhälleliga strukturer12 och processer. Det som 
tydliggörs när diskurspsykologer analyserar är att människor framställer sig själva och 
världen på bestämda och fördelaktiga sätt i socialt samspel, samt synliggör vilka sociala 
följder det får. Alltså är diskurspsykologin inte intresserade av att analysera de förändringar 
i samhällets ”stora diskurs” som användningen av språket kan medföra, snarare hur 
människor förhåller sig i olika diskurser.  
 
                                                 
11  En diskursanalytiker med perspektivet kritisk diskursanalys. 
12 Samhälleliga strukturer tolkar vi som lagar, regler och förordningar.  
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Vi har nu ovan presenterat vad som skiljer de tre olika diskursanalytiska perspektiven åt, 
men det finns också gemensamma drag vad gäller synen på språk och subjekt. Vi börjar 
med att utreda hur språket förenar perspektiven. Det är språket som hjälper oss människor 
att skapa framställningar, en närvaro av verkligheten, som aldrig bara är speglingar av redan 
befintlig verklighet (Winther Jörgensen, M. & Phillips, L. 2000). Framställningarna bidrar 
till att skapa speglingar som sedan blir nya framställningar osv.  Med andra ord kan vi säga 
att vårt tillträde till verkligheten går genom språket. Språket är således inte bara en kanal 
genom vilket sinnestillstånd, beteenden eller fakta om världen etc. förmedlas. Språket är en 
”maskin” som skapar den sociala världen, identiteter och relationer. Språket kan på så sätt 
beskrivas som en bärare av diskurser. Å andra sidan, kan diskurser leva sitt eget liv och det 
är inte språket/talhandlingen som blir det viktiga utan att man analyserar hur diskurserna 
strukturerar ett visst område av verkligheten (May, T. 2001). Det kan få följder som ligger 
bortom det som talaren har avsett eller uppfattat. ”Effekten av sådana diskurser kan då 
vara att vissa röster tystnar genom diskursernas förmåga att konstruera 
kommunikationskanaler som gör att bara vissa personer får tala på ett visst sätt.” (ibid.: 
173). Märk väl, det betyder inte att verkligheten inte finns. Framställningar och betydelser 
är nog så verkliga. ”Den fysiska världen finns också, men den får bara betydelse genom 
diskurs” (Winther Jörgensen, M. & Phillips, L. 2000: 15).  
 
Det andra som förenar de tre diskursanalytiska angreppssätten är subjektet dvs. det egna 
jaget som uppfattar något. Västvärldens vanligaste sätt att presentera subjektet är som en 
autonom och fullständig människa. Winther Jörgensen & Phillips lutar sig mot Foucault13 
och han har en annan uppfattning vad gäller subjektet, nämligen att subjektet skapas i 
diskurser, det lever inte självt utan det är mångtydigt. Författarna citerar Kvale som 
uttrycker det så här;  
 

Jaget använder inte längre språket för att uttrycka sig självt; det är snarare 
språket som talar genom personen. Det enskilda jaget blir ett medium för 
kulturen och dess språk (Winther Jörgensen, M. & Phillips, L. 2000:21) 
  

Vi kan se i presentationen ovan att både subjektet/människan med sitt språk är bärare och 
skapare av diskurser i sociala sammanhang. Diskurs är alltså en betydelsefull form av social 
tillämpning i verkligheten, som både skapar den sociala världen och skapas av andra sociala 
praktiker dvs. människor. Diskursen bidrar också till att forma och omforma sociala 
strukturer och processer, samtidigt som diskursen också speglar dem. 
 
Vi använder begreppet diskurs i vårt arbete som ett analytiskt redskap, för att förstå hur en 
utvecklingsdiskurs skapas och förmedlas i skolan samt hur diskursen strukturerar ett visst 
område av verkligheten. Det är människan som via språket förmedlar en diskurs, ett 
bestämt sätt att tala om och förstå världen. I vår undersökning är det lärare som anför olika 
framställningar om elevers utveckling.  

 
 

 
 
                                                 
13 Fransk filosof och idéhistoriker med inriktning på sociologi.  
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5. Resultat 
 

5.1 Vad säger lärare om elevers utveckling och i vilka sammanhang 
används begreppet inom skolan? 
 
Lärarna tycker det är svårt att definiera utveckling och sätta andra ord på begreppet. 
Utveckling kan innebära att lära sig, bli någonting som man tidigare inte varit, ny kunskap, 
nya erfarenheter läggs i ”ryggsäcken”. Britta säger att det handlar om att lära sig reflektera, 
sortera både positiva och negativa erfarenheter och en förutsättning för att utvecklas är att 
vara ”open minded”. Det svåraste i skolan är frågor som handlar om elevers utveckling, 
säger Lisa. För att beskriva utveckling för oss visar hon en berättelsebok14 där en elev ritat 
och skrivit i första klass. Sedan visar hon hur eleven skriver och ritar i andra klass och 
konstaterar att det här är utveckling. När vi frågar om utveckling alltid går framåt15 svarar 
hon så här: 
 

Lisa: Ja men nog ska väl utveckling gå framåt på nå sätt, men hur det än 
är.  Men sen kan det vara på många sätt […] Det är mycket man lär tänka 
på att man, man kommer så långt med sig själv, man måste, man ska 
komma långt med sig själv. Det är målet va, jag ska komma. Vi lär ge dom 
verktyg så dom tar sig långt. 

 
Det komplexa hos människan är utveckling och man kan utvecklas på många olika plan, 
socialt, verbalt, uppförande och kunskapsmässigt, anser Kalle. Samtidigt säger han att 
utveckling är ett stort begrepp. Det kan vara ett sätt att växa mentalt och fysiskt men mest 
handlar det om mental och intellektuell utveckling. En av lärarna poängterar vikten av 
socialt samspel människor emellan när det gäller utveckling av eleven och att läraren har 
stor del i elevers utveckling. När vi frågar Stina hur hon definierar utveckling blir hon 
tveksam och säger: ”Ja, men så att det är, automatiskt att man säger utveckling. Man 
utvecklar sin personlighet i det man står, [paus] där man står”. 
 
I intervjuerna berättar lärarna om i vilka sammanhang de pratar om elevers utveckling. Det 
sker dagligen under småträffar, under utvecklingssamtal, arbetslagsträffar, och det 
diskuteras även i samtal med specialpedagoger, elevhälsoteam16 och gympalärare. En lärare 
nämner att föräldrar i första hand ska kontaktas vid synpunkter om elevers utveckling, de 
andra nämner arbetslaget i första hand. En av lärarna, som arbetar med de äldre barnen, 
säger att när hon pratar om elevers utveckling innebär det kunskapsmässig, social och 
känslomässig utveckling. Hon diskuterar elevens utveckling med arbetskollegor och med 
rektor ”i negativa fall” där eleven har kunskapsmässiga problem. Hon tillägger att om 
elever har kunskapsmässiga problem hänger det ofta ihop med sociala och känslomässiga 
aspekter och rektorn kontaktas inte i första hand för detta. Inom arbetslaget omnämns 
sällan elever med en positiv utveckling enligt lärarna. Lärarna menar då elever som är 
befriade från sociala och/eller kunskapsmässiga problem. Elevers utveckling diskuteras 
alltså med olika aktörer men huvudsakligen pratar de med sina kollegor i arbetslaget. Det 
är i arbetslaget som de kan lägga fram sina tankar och funderingar enligt Britta. 
 
                                                 
14 Berättelsebok är en bok där elever både ritar bilder och skriver berättelser till. 
15 Det är vi som under detta samtal för in riktningen på att utveckling ska gå framåt eftersom andra lärare har  
återgett att utveckling kan gå framåt, bakåt och stå stilla. 
16 Elevhälsoteamet består av skolsköterska, kurator, rektor, specialpedagog och kallande pedagog. 
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Samtliga lärare anser att elevers individuella utveckling är ett av arbetslagets viktigaste 
samtalsämnen under arbetslagskonferenser17. På konferenserna diskuteras elevens sociala 
utveckling18 i första hand, men även hur elever uppför sig. Lärarna anser att den sociala 
utvecklingen är viktig och att de är lyhörda för hur alla elever mår. Den allmänna 
uppfattningen hos lärarna är att eleverna på skolan är allas ansvar och att den sociala 
utvecklingen är viktig. Det är t.ex. viktigt att eleverna har kompisar på skolan så att ingen 
elev blir ensam eller att elever inte är dumma mot varandra, säger Stina. I arbetslaget 
diskuteras om enskilda elever, som haft något problem, har börjat utvecklas i önskvärd 
riktning. Om eleven följer ett ”normalmönster” i den sociala utvecklingen ägnas inte mer 
tid åt elevens problem. En av lärarna uttrycker det så här:  
 
                Britta: Man diskuterar dom som ligger långt fram och dom som inte ligger 

så långt fram och sen kanske man inte diskuterar den här massan i mitten. 
Är du med? Man diskuterar dom det finns något att diskutera om. Det 
som är positivt och det som är lite negativt och dom i mitten nämner man 
inte så mycket. Dom kanske är där man ska vara. 

 
Sammanfattningsvis kan vi se, att lärarna säger att de främst diskuterar elevers utveckling 
med sina kollegor i arbetslaget. En av lärarna uttrycker t.o.m. att begreppet ”utveckling” 
används ”automatiskt”. Lärarna för de yngre eleverna betonar social utveckling, medan 
lärare för de äldre eleverna menar att social utveckling förutsätter den kunskapsmässiga 
utvecklingen. I första hand pratar lärarna om eleverna inom arbetslaget. Eleverna ses som 
allas, och de elever lärarna diskuterar är de som inte följer ”normalmönster”, inte hänger 
med kunskapsmässigt eller har problem av något slag. 
 
 

5.2 Att mäta och bedöma elevers utveckling 
  
När vi frågade lärarna om hur de mäter/bedömer elevers utveckling svarade de att det inte 
finns några bedömningsgrunder på den sociala utvecklingen enligt betygssystemet19. Att 
mäta och göra diagnoser på den sociala utvecklingen skulle bli alltför omfattande, en 
omöjlighet anser Lisa. Hennes mål är att elevernas egna förutsättningar ska vara grunden 
för bedömning. Vidare anser hon att lärare ska vara aktsamma med att använda 
bedömningskriterierna på unga elever.  
 
I flera av intervjuerna omnämns ett dataprogram, P.O.D.B.20 som används på skolan. 
Programmet är ganska nytt för lärarna och det har använts i ca 2 år.  Programmet är ett 
verktyg för elevdokumentation inför utvecklingssamtalet och används som ett redskap för 
likvärdig bedömning och stöttar därmed hela processen kring utvecklingssamtalet. 
P.O.D.B. är till för att dokumentera och tydliggöra elevers individuella kunskapsutveckling, 
om de är ”på väg att nå målen, har nått målen” eller ”har gott och väl nått målen”.  I 
P.O.D.B. redogörs även för elevens sociala utveckling om de ”sällan”, ”ofta” eller ”alltid” 
tar personligt ansvar för sina studier, visar hänsyn, tolerans och respekt för vuxna och eller 
kamrater, passar tider etc. Som synes är P.O.D.B. målstyrt och enligt bilaga 2 kan vi se att 
målen är knutna till olika kursplaner. Det är ganska nytt att dokumentera den sociala 
utvecklingen genom P.O.D.B. och det ger stadga till bedömningen enligt Lisa. Hon menar 
                                                 
17 Arbetslagskonferenser är ett möte som sker ca 1 gång/vecka och där aktuell information bearbetas. 
18 Enligt lärarna innehåller social utveckling bl.a. livskunskap, empati, kamratskap, ansvarstagande för läxor 
och skolans miljö, samarbets- och koncentrations förmåga. 
19  Betygssystemet avser det nuvarande med kriterierna IG-G-VG-MVG  
20 Projekt- & Omdömes DataBasen, för vidare info. www.podb.se  Se även bil.2 & 3 
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att det krävs av skolan att vara delaktig i fostransdelen av eleven, därför är P.O.D.B. ett bra 
verktyg för att även synliggöra elevers sociala utveckling. Hon anser att tyngdpunkten i 
fostran ska komma från hemmet, men i en del fall är föräldrarollen utsuddad. Då är det bra 
om man via dokumentationen kan enas i en trepart21 för att stödja eleven i sin sociala 
utveckling. 
 
En förutsättning för att mäta och bedöma elevers sociala utveckling är att tillbringa tid 
med eleverna i andra miljöer. Där tydliggörs hur eleverna fungerar i andra sammanhang, 
hur de utvecklas och fungerar socialt, säger Britta.  Kalle, lärare för äldre elever, berättar 
vidare att utveckling är framåt, men eleverna kan utvecklas i en negativ tendens. Han 
förtydligar att eleverna kan utvecklas både framåt, bakåt och stå stilla. Lärarna är överens 
om att när elevers utveckling går bakåt har det oftast hänt något i hemmet. De ger exempel 
på skilsmässor, dödsfall, sjukdom, dålig sömn men även efter ett lov har en del elever 
glömt vad de lärt sig innan. Kalle avslutar med att elevers utveckling måste vara långsiktig 
och gå framåt.   
 

Kalle: Det finns ju inga bedömningsgrader, det finns ju inga ord på det. 
Så du kan inte säga liksom att den har nått VG i någonting i utveckling, 
kan man ju inte göra. Men att du ser ju hela tiden om eleven går framåt 
eller om den går bakåt eller om dom står stilla. 
 
Kalle: Utveckling är för mig liksom hur eleven är, hur den fungerar som 
person då och då har du ju. Så är det ju alltid att det går upp och ner olika 
dagar, men sen förhoppningsvis så en längre utveckling ska ju naturligtvis, 
förhoppningsvis peka uppåt då.  

 
Britta blir mer preciserad angående elevers utveckling och menar att elevers 
kunskapsmässiga utveckling är mer uttalad än den sociala och kan mätas med diagnoser, 
prov och tester. Lisa förklarar att vid bedömning av kunskaper har lärarna samma ramar 
som kollegorna. Det finns vissa kunskaper som eleverna ska ha uppnått vid en viss ålder. 
Exempelvis om man kommer överens om att Pelle ska kunna ramsräkna bakåt från 5-1 när 
han slutar tvåan, då pratar alla kollegor samma språk och det är mätbart om han kan eller 
inte. Bedömningen av den sociala utvecklingen beror mer på lärares erfarenhet och 
referensramar, enligt Lisa. Lärarna förväntar sig att eleverna efter en tillsägning ska veta 
hur de ska uppföra sig, medan när de ska lära sig ramsräkna har de tillgång till en mängd 
träningstillfällen och metoder. Följden blir högre krav i bedömningen av social utveckling 
anser Lisa.  Enligt Kalle görs en bedömning av elevers utveckling i samråd med andra, om 
den är positiv eller negativ. Han menar att utvecklingen är olika i alla ämnen och 
målstyrningen gör att fokus blir på kunskaperna och kunskaper ska mätas. Tid finns inte 
att prata med eleverna. Eleven kan inte utvecklas i ett ämne om han/hon inte mår bra som 
människa. Mår eleven bra är det lättare att ta till sig kunskap. Samma lärare ser som sin 
uppgift att ”pusha” eleverna framåt, att bekräfta dem utifrån deras prestationer och 
förutsättningar, så att de utvecklas. Britta ger ett förslag om hur en utförlig bedömning kan 
gå till. En hjälp kan vara att i början av terminen gör ett test för att se vilken kunskap 
elever har i olika ämnen. Efter en tid kan de testas igen för att se om utveckling har skett. 
Å ena sidan tycker hon att det kanske är ålderdomligt med pro, å andra sidan är det idag 
det bästa alternativ som finns. Prov och tester behövs för att visa vad eleven faktiskt har 
lärt sig och inte bara vad läraren skrivit och sagt om eleven, avslutar hon.  
 
                                                 
21 Med trepart menas i det här fallet lärare-föräldrar-elev. 
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Det inte är lätt alla gånger att mäta eller bedöma elevers utveckling, enligt Olle. Han tycker 
att det känns som om kraven har höjts på eleverna. Han jämför med elever för ca tio år 
sedan och konstaterar idag är det större skillnad mellan eleverna. Olle förklarar vidare att 
en del elever är understimulerade och en del är överstimulerade hemifrån och med dagens 
ökade krav leder det till större skillnad mellan dem. Han uttrycker en oro om att det kan 
bildas A- och B-lag, där A är de elever som är ”bättre”. Samtidigt upplever han att 
kollegorna i arbetslaget fått en större medvetenhet om vad eleverna kan eller bör lära sig. 
Det är både på gott och ont, det kan leda till för höga krav på eleverna men å andra sidan 
har lärarna möjlighet att stötta vid t.ex. språkliga brister hos eleverna. Medvetenheten har 
höjts säger han, men det har inte skett genom vidareutbildning utan genom de nya 
styrdokumentens tillkomst och nyttjande samt täta diskussioner i arbetslaget. Han berättar 
om en förändring som har skett hos eleverna idag angående deras förståelse av olika 
begrepp och uttryck. Begrepp som tidigare varit självklara för eleverna är det inte idag, 
men de har andra begrepp istället. På vår förfrågan om tv och datorer är orsaken till nya 
begrepp kommit till svarar han, att så kan det vara. Olle återkommer till de höjda kraven 
på eleverna och funderar på om de idag har för höga krav på sig. Vad som är rimligt att 
kräva av elevers utveckling, om kraven är för höga, om de ”pushar” på för lite eller för 
mycket?   
 
Lärarna har skilda åsikter om vad man mäter, bedömer och vad eleverna jämförs med. 
Stina, lärare för yngre elever, säger att det beror på hur läraren är.  En del lärare ser bara 
varje enskild elevs utveckling medan andra jämför elever i förhållande till gruppen. Hon 
tycker inte att det är helt rätt att jämföra elever men inser att det kan vara svårt att komma 
ifrån jämförandet då eleverna tillhör en grupp. Olle, som är lärare för yngre barn, säger att 
eleverna inte jämförs med andra utan han enbart ser till den enskilde eleven. Det är den 
enda läraren som använder ett utvecklingsprogram22 för bedömning av elevens utveckling.  
Han utgår från ett tidigare skrivet utvecklingsprogram för att se om utveckling har skett, 
och om så är fallet hur långt. Britta säger att antingen tillhör eleverna gruppen som har 
kunskapsmässiga brister eller de som är förbi och kan mer än majoriteten i klassen. Målet 
blir då för läraren att få eleverna med kunskapsbrister till samma nivå som majoriteten i 
klassen, menar hon.  Samtidigt finns det varken tid eller resurser att utveckla eleverna som 
befinner sig bland majoriteten. Hon berättar vidare att hon jämför med gamla årskullar 
hon haft och jämför hur de eleverna var och hur det skiljer sig mot de elever hon möter 
idag. Läraren får mäta kunskapen i förhållande till vad eleven ska kunna i årskursen och att 
sätten att bedriva undervisning och att förhöra ändras genom åren. 
 
Lisa säger att skolan ska ge livskunskap och eleverna måste växa som människor och det är 
väldigt viktigt att de är medvetna om det själva, att de går framåt och utvecklas. Hon säger 
att, en av grundpelarna i Lpo 94 är att individen ska växa som människa, både socialt och 
kunskapsmässigt. Eleverna utvecklas tack vare andra runt omkring, både lärare och 
kompisar.  Det samspelet leder till att de får förväntningar på sig hur man ska vara, säger 
hon. Britta säger att för att nå en optimal utveckling krävs det individualiserad 
undervisning, men det är en omöjlighet om det är 25-30 elever i ett klassrum. Hon 
koncentrerar sig på de elever som har svårigheter och några av dem som klarar sig bra. De 
som har lätt för sig får klara sig själva i större utsträckning. Hon får dåligt samvete för att 
hon inte har tid att utmana elever som har lätt för sig kunskapsmässigt.  Alla elever måste 
få tydliga mål att jobba mot och hon menar att elever som har lätt för sig är måttstocken. 
 
                                                 
22  Utvecklingsprogram i det här sammanhanget är ett dokument där elevens utvecklingsmål skrivs ner. 
Används av en del lärare. Se bil. 4, som är en reproduktion av det utvecklingsprogram som används på 
skolan vi gjort undersökningen. 
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Sammantaget kan vi se att lärarna pratar samma språk när det gäller bedömning av 
kunskap. Där finns gemensamma referensramar för bedömning av utveckling, som prov 
etc. Detta till skillnad från när bedömning av social utveckling ska ske, då det beror mycket 
på varje enskild lärares referensramar. Till sin hjälp för bedömning har de P.O.D.B. som 
stöttar bedömningsprocessen och utvecklingssamtalet. På sikt anser lärarna att utveckling 
måste gå framåt, men om något inträffat t.ex. i hemmet kan det påverka elevers utveckling 
negativt. Det illustreras av en lärare som beskriver att elevers utveckling kan stå stilla, gå 
bakåt eller framåt. 
 
 

5.3 Elevers utveckling i utvecklingssamtal 
 
Lärarna upplever utvecklingssamtalen som mycket viktiga. Om det fanns tid och ork skulle 
man ha samtal oftare för samtalet är en viktig kommunikationskanal mellan föräldrar, elev 
och lärare, säger Kalle. Inför utvecklingssamtalet skickas en bokförd P.O.D.B hem där 
elevens uppnådda mål är ifyllda. Meningen är att den ska gås igenom hemma för att sedan 
tas tillbaka till skolan för gemensam genomgång med berörda parter. Lisa har andra tankar 
om utvecklingssamtalet. Hon anser att det är till för att få träffa föräldrar, nå fram med 
information, se signaler mellan föräldrar och barn. På det viset kan hon förstå om det finns 
kommunikationsproblem mellan föräldrar och barn. Under det här läsåret har hon valt ut 
åtta av tio punkter från P.O.D.B. angående elevers sociala utveckling där elever jobbar med 
för dem utvalda punkter. Hon säger så här om utvecklingssamtal: 
 

Lisa: Jag tycker alla samtal fyller sin funktion. Jag tycker inte att jag har ett 
dåligt samtal med någon, utan jag försöker hitta… Jag försöker nog tänka 
på vad som kan vara intressant för den här också att ta. Nu har jag själv 
valt ut några bitar och dom har ju chans att säga till mig om det är 
någonting, men annars har jag ju känt att det här är ju jätteviktiga saker. 

 
Utvecklingssamtal tycker hon är bra i det stora perspektivet, att det blir gemensamt ansvar 
för studierna. Det är också viktigt att eleven känner att det är ”mig” det handlar om så att 
de kan växa och känna ansvar. I dagsläget leds samtalet innehållsmässigt av lärare, men det 
är föräldrarna som bestämmer på vilken nivå samtalet ska ske. Samtidigt tänker hon på hur 
hon pratar med föräldrarna, att språket inte är detsamma som med kollegorna. Samtalen 
ger föräldrarna insyn och intressanta frågor kommer upp. Hon önskade att föräldrarna inte 
väntade till samtalen med angelägna frågor. Britta återkommer till de barn som ligger långt 
fram och de som inte ligger så långt fram. Där det finns problem lägger hon ner mer tid på 
utvecklingssamtalen medan de andra eleverna och deras föräldrar inte får lika mycket tid. 
Olle beskriver utvecklingssamtalet som ett viktigt forum där man gemensamt kommer 
överens om hur eleven ska stöttas i sin utveckling. Han hänvisar åter till elevens 
utvecklingsprogram där överenskomna synpunkter som gäller elevens utveckling noteras. 
Det kan t.ex. innehålla svårigheter med kompisrelationer, svårt med leksignaler, emotionell, 
motorisk, språklig och social utveckling. De jobbar utifrån en helhetssyn, men fokus är på 
det sociala. Stina förklarar att utvecklingssamtalet har man för att göra föräldrarna 
medvetna om barnens utveckling. Hon har inga problem med att ta upp händelser eller 
frågor som rör elevers utveckling med föräldrarna. Föräldrarna tycker det är bra att 
problem tas upp i tid, de vill inte bli överraskade. 
 

Stina: Det är för att få både eleverna och föräldrarna delaktiga i vad, i vad 
eleverna håller på med i verksamheten, i skolan det är därför man har det 
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plus att det är deras utveckling. De måste ju se deras barn och vad det är 
för utveckling, ja vad dom gör för någonting. 

 
Lärarna menar att utvecklingssamtalen är viktiga för att ge föräldrarna insyn i 
verksamheten samt att intressanta frågor kommer till ytan. Föräldrar får prata fritt om det 
som är viktigt för dem. Utvecklingssamtalet ses som ett bra tillfälle att träffa föräldrarna 
för att prata social och kunskapsmässig utveckling. Styrkan i samtalet ligger i att nu är det 
på riktigt, nu är det allvar för eleven, för en bedömning skall ske. Enligt en lärare för äldre 
elever så ”skärper” eleverna till sig under perioden som samtalen pågår sedan avtar det 
med tiden.  

 
Lärarna lyfte fram betydelsen av att vara ärlig både med det som är positivt och negativt 
som rör elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling. Föräldrarna ska inte undanhållas 
information om sina barns göranden och inte göranden. Kalle, lärare för äldre elever, säger 
att det handlar om utveckling mot mål och betyg under utvecklingssamtalet. Sedan det blev 
målstyrt har det blivit mer kunskapsmässiga än sociala mål. Fokus i utvecklingssamtalet för 
äldre elever ligger på betygen, enligt Kalle. 

 
Lärarna säger att de pratar om elevers utveckling även utanför utvecklingssamtalet, ibland 
med andra yrkeskategorier som rektor, skolsköterska, elevhälsoteamet. De flesta lärarna 
löser det mesta av problemen inom arbetslaget. Utvecklingen ska vara positiv och lärarna 
”pushar”, knuffar med alla medel för att höja varje elev. Olle nämner att han brukar prata 
direkt med eleverna om deras utveckling.  För att göra det tydligt för eleven sätter han sig i 
slutet på vårterminen och jämför vad eleven kunde i början på läsåret och vad den kan 
”nu”.  Lärarna är extra uppmärksamma på elever som tränar på att utveckla sin sociala 
förmåga. När det blir slagsmål, osämja eller liknande kontaktas föräldrar via telefon. Ingen 
kontakt tas med föräldrar om det är en positiv utveckling på gång och saknas det 
kunskaper tas det upp på utvecklingssamtalet eller eventuellt ett extra möte.  
 
När vi frågade om lärarna hade något att tillägga betonade de betydelsen av ett öppet och 
homogent arbetslag. Om det finns ett oliktänkande i arbetslaget kan det bero på olika 
lärares personlighet. Då sker en jämkning i arbetslaget kollegor emellan så de arbetar mot 
samma mål. Det leder till att eleverna mår bra, känner sig trygga och att de utvecklas. 
Arbetslaget beskriver en öppenhet mot alla elever i skolhuset. Alla elever är viktiga och de 
hjälps åt med stöttning och vägledning så att elever har möjlighet att utvecklas i önskvärd 
riktning.  
 
Sammanfattningsvis beskriver lärarna utvecklingssamtalet som ett viktigt möte mellan elev, 
lärare och förälder och en del av samtalet är att göra föräldrar medvetna om barnens 
utveckling och göranden. Lärarna menar att utvecklingen ska vara positiv och att de får 
”pusha” eleverna med alla medel för att stärka dem. Läraren menar vidare att det är svårt 
att veta vad som är rimligt att kräva av eleverna, när ”pushar” man som lärare för 
mycket/för lite? Lärare samtalar om elevers utveckling med kollegor, elevhälsoteam och 
föräldrar. Få av lärarna nämner att de diskuterar det med eleverna själva.  
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6. Diskussion 
 
I vår presentation av begreppet diskurs visade vi på tre perspektiv hur diskursen kan 
skildra världen, dvs. hur den utformar och påverkar uppfattningar och göranden. De tre 
perspektiven är nu våra analysverktyg inför diskussionen av vårt resultat. Vi ser att lärarnas 
diskurs kring elevers utveckling kan förstås utifrån alla tre perspektiven eftersom de 
tangerar varandra Det som förenar perspektiven är människan som med sitt språk skapar 
och återskapar den sociala världen medan skillnaden är att perspektiven fokuserar på olika 
företeelser. Diskursteorin innebär att diskursen skildrar den sociala världen, medan den 
kritiska diskursanalysen betonar att den bidrar till att skapa den sociala världen. Det tredje 
perspektivet diskurspsykologin, fokuserar på att människor framställer sig själva och 
världen på ett bestämt sätt i diskursen. 
 
 

6.1 Begreppet elevers utveckling inom skolan. 
 
Begreppet utveckling kan tyckas vara ett neutralt begrepp, men enligt 
Nationalencyklopedin och Ekman (1996) är begreppet värdeladdat. Tillika är utveckling ett 
konstruerat begrepp förankrat i sociala sammanhang och skolan är det sammanhang vi har 
undersökt. Det är intressant att en av lärarna säger att hon använder begreppet utveckling 
”automatiskt” i skolan. Just detta tar vi upp i inledningen där vi menar att begreppet 
utveckling används oreflekterat och onyanserat i skolan. Det framkommer inte under 
någon av intervjuerna att lärarna diskuterar ”utveckling” som begrepp. Det som diskuteras 
är istället de elever som inte utvecklas i vad lärarna betraktar som önskvärd riktning. Vi 
tolkar detta som att diskursen om elevers utveckling tas för givet och bygger på en 
gemensam syn på vad som är önskvärd riktning. Därmed finns en överenskommelse, även 
om den inte är uttalad, om vad en önskvärd utveckling innebär. 
 
När vi ber lärarna att definiera ”utveckling” framkommer det att, de anser att begreppet är 
svårt att definiera. En av lärarna säger att utveckling är ett komplext begrepp och att det är 
på många plan som eleven ska utvecklas; socialt, verbalt, kunskaps och uppförandemässigt. 
Samtidigt kan vi notera att lärarna är överens om att utveckling på lång sikt ska gå framåt. 
För att tydliggöra vad som avses med utveckling visar en lärare en elevs berättelseböcker, 
en från årskurs ett och den andra från slutet på årskurs två. I den första boken finns några 
få knappt läsbara ord samt ritade streck, medan det i den andra boken finns tydliga ord 
skrivna till en berättelse samt teckningar som illustrerar det skrivna. ”Det här är 
utveckling” säger läraren. Diskursen om elevers utveckling handlar alltså om att eleverna 
gör framsteg, förbättras och förändras (jmf. Norman. 1996). Därmed ser lärarna utveckling 
som något positivt, men de anser samtidigt att utveckling ur ett kort tidsperspektiv kan gå 
bakåt i negativ mening. Det sistnämnda grundar lärarna på att händelser som t.ex. 
skilsmässor och dålig sömn i några nätter bidrar till att utvecklingen går bakåt.  
 
Lärarna betonar vikten av täta samtal och diskussioner de för i arbetslagen om elevers 
utveckling. Vad vi kan se är det där diskursen formas genom språket, som blir den kanal 
där lärarna uttrycker vad utveckling skall vara. Den diskurs om utveckling som lärarna 
delar, hålls vid liv genom den ständiga dialogen med kollegorna. Vi kan förstå diskursen 
med hjälp av diskursteori, där språket formar och förändrar innehållet i det som fömedlas 
och som vi tidigare nämnt skildrar diskursen även den sociala världen, i det här fallet 
skolan. Sammantaget ser vi att språket tillsammans med lärarnas täta samtalstillfällen 
skildrar och förändrar diskursen kring elevers utveckling och därmed blir den aldrig statisk. 
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På vilket sätt diskursen förändras på vårt fält kan vi inte veta då vår undersökning är 
begränsad i tid.  
 
De elever som främst diskuteras är de som inte utvecklas i önskvärd riktning enligt den 
outtalade överenskommelsen om vad utveckling skall vara. I arbetslaget kommer lärarna 
fram till hur de ska hantera situationen och vad de som utvecklare kan göra för att eleven 
skall utvecklas i önskvärd riktning. Vi drar slutsatsen att lärarna ser sig som utvecklare eller 
den gnista som Borgström (1996) skriver behövs för att utveckling skall kunna komma till 
stånd och hållas vid liv. De täta diskussioner som förs med kollegorna tycker vi indikerar 
på att lärarna inte riktigt förlitar sig på sin egen förmåga att åstadkomma utveckling hos 
eleverna. Detta kommer också till uttryck när en lärare beskriver sin uppgift att ”pusha på” 
eleverna för att de ska utvecklas. Det överlämnas inte till eleverna att driva på framåt av 
egen kraft eller gnista, utan läraren behövs som ”pådrivare” och de avgör när utveckling 
inte sker och när deras egenskaper behövs. Enligt Borgström (1996), som diskuterar 
utveckling ur ett regionalt perspektiv är gnistan överflödig när utvecklingsprocessen väl 
satt igång. Ett sätt att förstå lärarnas syn på sig själva som ”pådrivare”, finner vi i 
diskurspsykologin där man kan se hur människor framställer sig själva och världen på 
bestämda sätt. I skolan framstår det som att utveckling hela tiden måste stimuleras och att 
lärarna inte kan se att elever skulle kunna utvecklas utan detta. Som vi tidigare nämnt kan 
de täta värderingarna av elevers utveckling möjligen bidra till att elever hamnar kvar i dessa 
diskussioner. Några uppenbara, mätbara, framgångar hinner inte ske mellan 
diskussionstillfällena och vi återkommer till detta lite längre fram. 
 
I resultatet framkommer det att lärarna betonar vikten av att eleverna får en ”god” social 
utveckling och att föräldrarna görs medvetna om densamma.  Om inte eleverna har en bra 
och positiv social utveckling kan de heller inte tillägna sig kunskaper enligt lärarna. De 
anser att de båda utvecklingsperspektiven, social och kunskapsmässig utveckling, 
förutsätter varandra. Till grund för synen på social utveckling och vikten av densamma 
ligger vad vi tror i styrdokumenten eftersom de frambringar en grund för fokusering på 
social utveckling. En grund som tolkas av lärare i en gemensam diskurs där man antar att 
den sociala utvecklingen är en förutsättning för lärande. 
 
 

6.2 Bedömning av elevers utveckling 
 
Lärarna i vår undersökning mäter och bedömer både social och kunskapsmässig 
utveckling, men på olika sätt. Den sociala utvecklingen bedöms oftast utifrån lärarens 
personliga referensramar då klart angivna mål saknas medan den kunskapsmässiga 
utvecklingen bedöms utifrån kursplaner och styrdokument. Det är särskilt styrdokumentet 
och de täta diskussionerna i arbetslaget om elevers utveckling som är de verktyg som 
används för bedömning. Därtill kommer P.O.D.B. som förstärker lärarnas gängse 
uppfattning om elevers utveckling. Verktygen strukturerar och struktureras av både 
formulerade och oformulerade idéer om vad utveckling är. Eftersom verktygen fastställer 
olika mål leder det ofta till att elever jämförs både mot olika nivåer och med andra i 
gruppen. Här urskiljer sig en diskurs innehållande föreställningar om vad utveckling är, 
som vilar på ett jämförelseperspektiv (jmf Norman, K. 1996). Utifrån en kritisk 
diskursanalys ser vi att olika delar från P.O.D.B., styrdokumenten och de täta 
diskussionerna i arbetslaget sätts samman till en föreställning om utveckling som fått fäste i 
skolans sociala värld. Med utgångspunkt i det analysperspektivet kan vi se att det skapas 
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och återskapas en social värld där lärarna delar föreställningen om att elevers utveckling 
ska bedömas i jämförelse med varandra. 
  
Lärarna för de yngre eleverna betonar den sociala utvecklingen och menar att den 
förutsätter att eleverna ska känna sig trygga och må bra. De lärare som har äldre elever 
pratar mer om kunskapsmässiga mål att uppnå även om de också beskriver social 
utveckling som viktig. P.O.D.B. ger stöd åt bedömningen av elevers utveckling speciellt 
vad gäller den sociala utvecklingen, säger en av lärarna för de yngre eleverna.  Medan 
lärarna för äldre elever använder P.O.D.B. mest för bedömning av i vilken utsträckning 
eleverna har nått de angivna kunskapsmålen. Här synliggörs det att diskursen skiljer sig 
något åt när det kommer till bedömning i olika faser av skolgången. Ju närmare eleverna 
kommer de årskurser där de ska betygsättas, desto mer fokuserar lärarna på 
kunskapsmässig snarare än social utveckling.  
 
Tidigare i detta arbete presenterade vi den kognitiva utvecklingsprocessen hos människan. 
En process som kännetecknas av både diskontinuitet och kontinuitet (jmf Doverborg, 
m.fl. 1987) vilket får lärarna att säga att utveckling kan gå bakåt, stå stilla eller gå framåt.  
Den kontinuerliga bedömningen, som framförallt görs via arbetslagskonferenserna är 
egentligen en bedömning av en utvecklingsprocess. I diskursen om elevers utveckling är 
lärarna överens om att utveckling går framåt, likt det Piaget uttrycker i sin utvecklingsteori 
där utvecklingsprocessen inte blir stillastående (Havnesköld & Risberg Mothander 2002). 
Men medan Piaget ansåg utveckling vara en process över tid mot jämvikt vad gäller 
människans utveckling, så ger lärarna, som vi visat ovan, uttryck för en utvecklingssyn där 
eleverna kan gå bakåt i utvecklingen. Vi menar att de täta värderingarna och korta 
tidsperspektiven odlar föreställningar att elevers utveckling kan gå bakåt, stå stilla eller gå 
framåt. Ur ett diskurspsykologiskt perspektiv ser vi hur lärarna förhåller sig i diskursen 
genom det sociala samspelet som de skapar för att framställa sig själva och andra på 
bestämda sätt. Här är det inte språket utan förhållningssättet som bidrar till att skapa 
diskursen. 
 
 

6.3 Utvecklingssamtalet 
 
Vår undersökning visar att lärarna ser utvecklingssamtalet som ett viktigt forum där tillfälle 
ges att informera föräldrar om sina barns utveckling och ”icke-utveckling”. P.O.D.B. är 
den struktur som bildar underlag till utvecklingssamtalet, där läraren värderat elevens 
utveckling till olika nivåer. Vad vi kan se ger inte P.O.D.B (se bilaga 2 och 3) utrymme för 
varken elev eller föräldrar att kommentera och påverka innehållet i densamma innan 
samtalet. Mot den bakgrunden kan vi se att utvecklingssamtalet mer har karaktären av ett 
informationssamtal än ett ”utvecklande” samtal. Detta till skillnad mot vad Buckhöj – 
Lago (2000) menar att ett utvecklingssamtal ska vara ett utvärderande samtal för eleven. 
Läraren som inte använder sig av P.O.D.B. har istället ett utvecklingsprogram (bil.4) som 
fylls i gemensamt av de tre parterna under samtalet. Det som Buckhöj – Lago (2000) 
betonar som viktigt för att eleven ska bli medveten om sin utveckling. Till skillnad mot 
P.O.D.B. har utvecklingsprogrammet inga förtryckta mål eller betygsgrader och berörda 
parter har möjlighet att påverka programmets innehåll (jmf. Buckhöj – Lago, L. 2000). För 
oss ter det sig som att P.O.D.B. med sin struktur bidrar till att skapa och upprätthålla en 
diskurs bland lärarna kring vad ett utvecklingssamtal ska innehålla. Det är utveckling och 
värdering som sätts i fokus och det är läraren i egenskap av samtalsledare som återskapar 
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diskursen. Den fokuserar på elever med problem eller elever som inte utvecklas enligt vad 
läraren betraktar som önskvärd riktning.  
 
En sådan diskurs visar även Gars (2002) studie, som säger att samtalen är 
problemorienterade. Eftersom lärarna leder samtalet (Buckhöj - Lago, L. 2000) har de 
privilegiet att bestämma och formulera problemens innebörd. Problemen ses t.o.m. som 
en förutsättning för samtal med föräldrarna. Det är lärarna som inför samtalet avgör 
samtalets innehåll och vilka problem som anses relevanta. Sett ur ett diskurskritiskt 
analysperspektiv förändrar och skapar lärarna via språket en diskurs som bygger på redan 
etablerade innebörder av problemen. Precis som May (2001) säger att i en diskursanalys 
kan man se hur vissa röster tystnar genom diskursens förmåga att skapa 
kommunikationskanaler där bara vissa personer får tala på ett visst sätt. Med andra ord är 
det lärarna som bestämmer om det finns problem eller inte.  
 

6.4 Slutord  
 
Sammantaget kan vi se att den täta bedömningen av elevers utveckling bekräftar den 
rådande diskursen bland lärarna. Därtill kommer betoningen av den sociala utvecklingen 
som ses som en förutsättning för att en kunskapsmässig utveckling skall komma till stånd. 
Den arena för att diskutera detta är arbetslagskonferenser där även elevers utveckling och 
”icke-utveckling” värderas i ett jämförandeperspektiv. P.O.D.B. tillsammans med 
styrdokumenten är de verktyg som strukturerar diskursens fokus, strukturerar 
utvecklingssamtalet och ger verktyg för att mäta till vilken nivå eleven har nått i sin 
utveckling. Utvecklingssamtalet ses av lärarna som ett viktigt forum mellan berörda parter 
där en värderande information ges till föräldrarna. Det centrala i samtalet är framförallt 
elevens problem eller ”icke-utveckling” och är en del i den rådande diskursen. Därtill 
kommer att lärarna ser det som sin uppgift att vara den ”gnista” som sätter igång och håller 
utvecklingsprocessen vid liv. 
 
I inledningen ställde vi oss frågan om, det hela tiden måste vara utveckling i skolan, kan 
man inte bara göra något? I skrivande stund ser vi att det här med att utveckla elever är 
något som ses som centralt av lärarna och skall pågå hela tiden.  Kort sagt ser vi att den 
rådande diskursen skildrar och samtidigt skapar en social värld, i det här fallet elevers 
utveckling i skolan. Språket är den kanal som används för att producera och reproducera en 
diskurs om elevers utveckling som förmedlar att den kan stå stilla, gå bakåt eller framåt. 
 

6.5 Vidare forskning  
 
Avslutningsvis kan vi se att nya frågor uppstått under arbetets gång som kan vara möjliga 
framtida forskningsfrågor. För oss skulle det vara intressant att få svar på, varför lärarna 
återger en diskurs där social utveckling ses som viktigare än den kunskapsmässiga 
utvecklingen. En diskurs som skapas och återskapas i en arena, i det här fallet skolan, som 
är starkt förknippad med kunskap. Vad som också väcker vår nyfikenhet är, varför 
använder lärarna ett begrepp i så stor utsträckning som de säger är svårt att definiera? 
Varför använder de inte ett annat begrepp eller diskuterar utveckling som sådant? 
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Bilagor 
 

BILAGA 1 
 
Vi som ska intervjua dig går sista terminen på lärarprogrammet. Vi ska göra en studie 
för att skriva en c-uppsats. Det som intresserar oss är vad du har att säga om elevers 
utveckling och vi undrar: 
 

• Hur många lärare arbetar på den här skolan? 
• Hur många är ni i det arbetslag där du ingår? 
• Har du någon speciell uppgift i arbetslaget? 
 
* I vilka sammanhang pratar du om ”elevers utveckling”?  
 
* Pratas det om individuella elevers utveckling i arbetslagen? 
 
*  Hur kan man mäta/bedöma ”elevers utveckling”? 
 
* Vad är det man mäter/bedömer då? I förhållande till vad? 
 
*  Kan du beskriva vad ett utvecklingssamtal är för dig? 
 
*  Vad är utvecklingssamtalet bra för? 
 
* Vad är utveckling i samtalet? 
 
* Pratas det om ”utveckling” utanför utvecklingssamtalen? 
 
* Om du var ett uppslagsverk och jag skulle slå upp ”elevers utveckling” vad skulle 
jag kunna läsa där? Hur definierar du ”utveckling”? 
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BILAGA 2 

Elevens namn Skola 

Ht åk 8 2005  

Engelska 
Du jobbar bra med engelskan när du får jobba i workbook. Du har bra läsförståelse och fixar att skriva svar på 
frågor och översätta. Det du behöver träna på är att använda språket på egen hand. Du har ett bra ordförråd men 
måste träna på att sätta ihop dem till egna meningar. Sätt upp punkter för vad du ska skriva om, och sätt sedan 
ihop de punkterna till en sammanhängande text. Du lär dig mer och mer för varje text och kommer att känna dig 
säkrare på att uttrycka dig. Grammatiken har vi inte jobbat så mycket med än, så det ska vi ta tag i i år. Du når 
målen i engelska för år 8. 
  
Punkt 5 har vi inte jobbat med än.   Är på väg Har nått Har gott och väl 
 målen nått målen 

1. Deltar aktivt i vardagliga samtal med flyt och språklig variation    
2. Förstår talade instruktioner, berättelser och beskrivningar    
3. Läser och tillgodogör sig olika sorters texter anpassade för åldern    
4. Kan i tal och skrift varierat berätta om t ex en person eller en händelse    
5. Kan jämföra vardagsliv, samhälle och kultur i ett "engelskt" land med 
Sverige 
6. Använder lexikon, ordlistor och uppslagsverk samt Internet med stor    
säkerhet 
7. Tar ansvar för sitt arbete och kan samarbeta med andra    
8. Tar aktivt ansvar för sitt eget lärande    
9. Reflekterar över och drar slutsatser om sitt sätt att lära sig engelska    

Matematik 
Vi har hittills arbetat med två områden i matte för år 8. Det första handlar om Taluppfattning där eleverna har 
räknat med positiva och negativa tal. De har också räknat med potenser och lärt sig använda begreppet 
storleksordning. Det andra området jobbar vi med just nu och har prov på v.43. Det handlar om Area där eleverna 
beräknar arean av rektanglar, trianglar och cirklar. Naturligtvis pratar vi då också om olika areaenheter. De lär sig också 
att använda skala och göra mätningar i en ritning. 
  
Kriterier och mål som inte är ifyllda, har vi inte arbetat med än i år 8. 
  
Du klarade matteprovet bra på kapitel 1. Försök att höja din koncentration på nästa kapitel så kanske det går ännu 
bättre. Kom ihåg att inte bara producera svar på uppgifter, utan du måste verkligen förstå vad du gör för att 
kunskaperna ska sitta kvar. Du når målen i matematik för år 8. 

   Är på väg Har nått Har gott och väl 
 målen nått målen 

1. Kan beskriva, hantera och lösa problem som förekommer i hem och    
 samhälle 
2. Har taluppfattning som omfattar hela och rationella tal i decimal- och 
bråkform 
3. Kan använda överslagsräkning och räkning med naturliga tal och    
decimaltal 
4. Kan räkna med procent i huvudet och med hjälp av tekniska hjälpmedel 
5. Kan jämföra, uppskatta och bestämma längder, areor och volymer    
6. Jämför, uppskattar och bestämmer vinklar, massor, tidpunkter och 
tidsskillnad 
7. Avbildar och beskriver vanliga geometriska objekt, tolkar ritningar och    
kartor 
8. Kan tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och 
diagram 
9. Kan använda begreppet sannolikhet i enkla slumpsituationer 
10. Kan använda enkla formler, lösa ekvationer och använda grafer till 
 funktioner 
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BILAGA 4 

 
UTVECKLINGSPROGRAM 

För eleven:_________________________ 

Detta har vi kommit överens om: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Uppföljning sker vid nästkommande utvecklingssamtal 

Datum:_____________ 

 

 

 

___________________________                        __________________________ 
                     Elev           Målsman 
 
 
 
 
 
                                       
                                           ___________________________ 
   Lärare 
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