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Sammanfattning 

I denna skrift undersöks utvecklingssamtalet ur aspekter av bollspel. Med hjälp av traditionell 
bandy och vanlig tennis anges ett möte mellan spelare som å ena sidan en likhet i tiden och å 
andra sidan en likhet i rummet. Med hänsyn taget till dessa båda betraktelsesätt framskrivs en 
metod som syftar till att dechiffrera utvecklingssamtalandet som ett spelande, en metodik som 
inom ramen för ett verkligt fall tar stöd i den tidsgeografiska notationen. 

Resultaten visar på sex stycken samtalsämnen som bollas i utvecklingssamtalet: Pat sätter 
ramar, Enkäten, Uppnåendemål, Nya mål, Underskrift och 5 minuter åt annat. Frågeställningen 
om vad utvecklingssamtalet betyder anges i spelandet av dessa utvecklingssamtalsämnen 
oavsett vem spelaren är. 

Med studien introduceras de teoretiska begreppen liga och cup som ett sociologiskt begreppspar 
i betydelsen att de anger mötet som en dialektik mellan likheter. Om förtjänsten av dessa 
betraktelsesätt i studiet av sociala fenomen, andra än utvecklingssamtalet, kan endast korta 
ledtrådar ges. 

Nyckelord 

Utvecklingssamtal, spel, lek. 
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En inledning 

1. 

Den här skriften avser att förmedla så goda angivelser av utvecklingssamtalet som möjligt till de 
som, utifrån personliga eller professionella erfarenheter av samtalet ifråga, undrar vad 
utvecklingssamtalet betyder. Skriften utgör min kanske enda chans att bli kvitt en naggande 
känsla av att ständigt stampa på samma ställe och kan kanske bidra till att göra andra varse om 
aspekter av spel jag annars behållit privat för mig själv. En förhoppning med att öppet redovisa 
utvecklingssamtalet som spel är således att någon stampar vidare eller går på djupet med olika 
synsätt som i denna skrift endast kan beröras på ett ytligt plan. Ett varningsord kan nu vara på 
sin plats. För hur berikande de olika aspekterna än kan te sig i situationer som ett vanligt 
utvecklingssamtal så kan tampandet med dem pågå livet igenom. 

Det anstår visserligen inte en student att i sitt självständiga arbete framföra egna åsikter eller 
”käpphästar”1 men jag känner mig så pass genomsyrad av tvivel, kring huruvida de aspekter av 
spel jag framskriver alls är någonting som låter sig beskrivas, att jag inte har något annat val än 
att försöka. Jag kommer att ta hjälp av sportens värld för att analysera utvecklingssamtalet som 
spel och hästarna kallar sig liga och cup.2 

 

2. 

Om dispositionen. Jag följer i huvudsak mallen för ett självständigt arbete föreskrivet av 
företrädare för pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Tonvikten ligger på 
betraktelser av metoder som omgärdar sociala fenomen, som utvecklingssamtal eller spel, vilket 
avsnitten om bakgrunder och om litteraturen i huvudsak förmedlar. I ”Om syften och 
frågeställningar” behandlas dilemmat att över huvud framskriva det självständiga arbetet ur en 
aspekt som vore även den utan syften och vilka frågor det leder till. ”Om metoden” är kärnan i 
uppsatsen. Ska ni bara läsa ett kapitel så är det detta. I avsnittet ”Om resultaten” har valda 
partier av samtalet transkriberats med hjälp av metoden, partier som senare analyseras och 
diskuteras. Slutligen förs resonemang om möjliga konklusioner av att se på sociala fenomen ur 
aspekter av spelande och huruvida detta alls är fruktbart i fråga om utvecklingssamtalet. 

                                                      
1 www.su.se, 12 december 2009. ”Det ska inte skrivas för at lufta egna värderinger eller 
käpphästar.” Ur brevet Får man framföra egna åsikter i examansarbetet av Mikael Palme. Palme 
som är kursansvarig för UC300P fortsätter: ”Men att ha en "åsikter” kan också betyda något annat, 
nämligen att man framför en tolkning av något eller att man gör en analys av hur något förhåller, 
av vad som orsakar eller förklarar något eller liknande. Om syftet med en sådan analys eller 
tolkning är att förstå eller analysera, då är detta inte en värdering i den ovan angivna meningen”, 
vilket jag hoppas kunna prestera med hjälp av mina käpphästar cup och liga. 
2 Att orden liga och cup i vardagligt språkbruk används för att namnge sportevenemang och 
spelturneringar bör inte vålla några bekymmer för läsaren. Jag talar exempelvis om ”Champions 
league” och ”Davis cup” etc. Måhända kan användningen av orden i vardagliga sammanhang 
ifrågasättas med hjälp av betydelsen av de teoretiska begreppen. 
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Om bakgrunder och föreställningar 

De är alla professionella samtal – arbetssamtal med en klar målsättning kring något som 
berörda parter gemensamt ska försöka uppnå. Det som dock skiljer dessa samtal från 
utvecklingssamtalet är att detta är ett rytmiskt återkommande samtal. (Lena Buckhöj Lago)3 

3. 

När jag söker efter beskrivningar som i någon mån sätter ord på innehållet i denna uppsats 
finner jag på bordet framför mig en färsk tidningsartikel med rubriken ”Kan två kulturer bli 
en?” Thure Stenström har recenserat en bok av Janken Myrdal, professor i agrarhistoria vid 
Sveriges lantbruksuniversitet. Av artikeln framgår att Myrdal vill ena två vetenskapliga 
särintressen och Stenström skriver: 

Hur kommer det sig att metoderna blivit så radikalt olika i naturvetenskap och humaniora? 
Beror det på stoffets natur eller på kultur och traditioner?4 

I artikeln refereras om ett ställningskrig mellan naturvetenskapsmän och humanister som vore 
de åtskilda utan respekt för varandras vetenskapliga hantverk. Myrdal konkretiserar förslag till 
förändring mot denna situation som kommit att kallas ”de två kulturerna”. 

 

5. 

I det inledande citatet anger Buckhöj Lago en betydelse av rytm för utvecklingssamtalet.  
Jämfört med andra professionella samtal skulle det rytmiskt återkommande ses som ett särdrag. 
Jag ställde till en början ett antal frågor: Utgör rytm någon utgångspunkt i forskning av 
utvecklingssamtal? Vem håller i taktpinnen? Spelar deltagarna efter noter och efter vems noter? 
Kan samtalandet över huvud liknas vid ett spelande? 

I frågeområdet för denna studie ligger således att ange vad ett spelande betyder och Myrdals 
bok bär i detta sammanhang titeln ”Spelets regler i vetenskapens hantverk”, vilket är en 
tillfällighet och en intressant sådan då jag kan nödgas ta mig an begreppet spel ur olika 
vetenskapliga synvinklar. En inledande frågeställning formulerar jag som: Vad betyder 
utvecklingssamtalet som spel? Kan jag kanske till och med ställa frågan: Vad betyder 
utvecklingssamtalet? 

                                                      
3 Lena Buckhöj Lago: ”Vad skiljer utvecklingssamtal från andra samtal?”, I Möten för utveckling, 
Skolverket, 2001, s. 61. 
4 Thure Stenström, ”Kan två kulturer bli en?”, Svenska Dagbladet, 14 december 2009, s. K9. 
Stenström skriver: ”Alltför ofta begriper de inte varandras metoder och egenart, vilket leder till 
besvärliga låsningar. [...] Enligt hans [Myrdals, min anm.] mening är det dags att bygga samman 
de två kulturerna. Vi bör inse att människa och natur inte längre kan studeras fristående från 
varandra. Men detta dialektiska samgående – efter en period av svår söndring – kan bara ske om 
de två kulturerna börjar visa respekt för varandras egenart och metodiska förhållningssätt.” 
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Om litteraturen 

7. 

Om litteratursökningen. Inom området utvecklingssamtalet har i första hand Google, Skolverket 
och uppsatser.se fått vara utgångspunkt för vidare sökning efter material. Sökorden 
”utvecklingssamtal” och ”kvartssamtal” har pekat mot ett antal C-uppsatser och 
informationsfoldrar vars referenser ofta hänvisat till en och samma skrift om det svenska 
kvartssamtalet. Genom sökning i databasen Diva har ytterligare ett par, tre avhandlingar om 
utvecklingssamtal spårats upp.  

För sökning på spelande har i fallande ordning orden 'game', 'play', 'philosophy', 'sport', 
'individual' och 'meaning' använts i kombinationer och genom trunkeringar. För att hitta stoff 
som behandlar spel och lek på ett filosofiskt plan (vad betyder spel?) har sökning till en början 
utförts i databaser för sociologi och pedagogik. Även bibliotekshyllor har genomsökts i jakt på 
lättlästa samlingsverk om olika lekar såväl som mer svårsmälta urskrifter om spel, exempelvis 
av den senare Wittgenstein. Därutöver har specialtidskrifter med inriktning mot sport och idrott 
givit inblick i idrottsforskningen5 vilket frambringat aktuella socialpsykologiska aspekter av 
spel i vardagslivet. Med hjälp av referenser har den numera klassiska tesen om den lekande 
människan eller Homo Ludens6 tidigt kunnat införskaffas. Sist men inte minst har de tips som 
min handledare bidragit med givit mig en hel skattkista att gräva ur i form av Johan Asplunds 
alster. 

Låt oss ta hjälp av denne stilist och se på vilka sätt hans forskning kan bidra till nästa steg i 
denna studie. Avsnitten som följer kokar så småningom ner till en möjlig motivering till en 
framskrivning av en metodik som en dialektik mellan likheter. 

Angivelser av betydelse 

11. 

Till ett visst socialt fenomen (som ett utvecklingssamtal) kan du enligt Asplund ställa dig en 
lång rad olika frågor, som exempelvis: Förekommer utvecklingssamtalet överallt eller endast på 
somliga platser? Är utvecklingssamtalet förknippat med den här kategorin av folk snarare än 

                                                      
5 Framförallt med hjälp av recensioner på hemsidan: www.idrottsforum.org  
6 Johan Huizinga, Den lekande människan. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur, 1945, s. 5-
6.”Att mänsklig kultur uppstår och utvecklar sig i lek, som lek – den övertygelsen har sedan länge 
blivit allt starkare för mig. [...] Om jag skulle sammanfatta min bevisföring i teser, skulle en av 
dem lyda: etnologien och dess gränsvetenskaper lägger allt för liten vikt vid lekbegreppet” 
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den där kategorin av folk? Har utvecklingssamtalet alltid haft sin nuvarande karaktär eller var 
fenomenet annorlunda förr? 

Sedan kan man fråga sig: Vad betyder utvecklingssamtalet? Du kan ställa dig alla de 
förstnämnda frågorna och ändå fråga dig själv: Vad betyder utvecklingssamtalet? 

Så inleds en behandling av frågan vad det innebär att förstå ett socialt fenomen. Asplund visar 
hur central denna frågeställning har varit för psykologer och sociologer som Freud och Tönnies 
(och är för deckarförfattare och rebuslösare) och föreslår ett begrepp eller ett sociologiskt 
verktyg om du så vill till hjälp för att finna svaret på frågan om betydelsen:   

Vore det möjligt att konstruera begreppet ”betydelseangivelse” (eller ”rebuslösning”) så att 
adjektiven ”riktig”, ”sann” eller ”hållbar” är överflödiga tillägg till begreppet ifråga?7 

Om du frågar dig vad något betyder är du enligt Asplund ute efter någonting som har betydelse. 
”Att efterlysa betydelsen Av F är att uppfatta F [...] såsom något som kan dechiffreras” eller 
tolkas. Det är i denna anda jag kommer att angripa problematiken med att se 
utvecklingssamtalet som spel och försöka svara på frågan om utvecklingssamtalets betydelse. 
Med Asplund har jag nu ett begrepp för detta, nämligen ”sociologisk betydelseangivelse”.8 

 

13. 

En betydelseangivelse som nu kan vara på sin plats är den beskrivning av skeenden som 
naturvetenskapen bidragit med genom att se fysikaliska möten som sammanträffande händelser 
i rumtiden.9 Se på illustration 1. Vad betyder den? 

 

Illustration 1: 

                                                      
7 Johan Asplund: Om undran inför samhället. Lund: Argos, 1970, s. 16.  
8 Ibid., s. 12.  
9 Albert Einstein: Den speciella och den allmänna relativitetsteorin. Göteborg: Daidalos 1997, s. 
110-111. ”Att sådana möten är de enda konstateranden av rumtidslig art som förekommer i 
fysikaliska utsagor, medger läsaren säkert efter en stunds eftertanke. [...] Allmänt gäller: varje 
fysikalisk beskrivning består av ett antal utsagor som gäller det rumstidsliga sammanträffandet 
mellan två händelser A och B. Varje sådan utsaga uttrycks i gausska koordinater i att de fyra 
koordinaterna x1, x2, x3, x4 sammanfaller. [...] Grundidén med den allmänna relativitetsprincipen 
uttrycks i följande utsaga: »Alla gausska koordinatsystem är i princip likvärdiga för formulering 
av allmänna naturlagar.»” 
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Om jag anger att bilden illustrerar ett godtyckligt Gaussiskt koordinatsystem i två dimensioner, 
så kanske det för de allra flesta inte betyder någonting. Om jag säger att den betyder fisknät 
kanske fler håller med mig i den angivelsen. Vad illustrationen betyder för denna studie är att 
varje punkt P anger ett sammanträffande av händelser i rumtiden. Betydelsen av illustration 1 
anges av Bertrand Russell på detta sätt:   

Vad som i relativitetsteorien varit av betydelse för filosofien är, att den ersatt rummet och 
tiden med rum-tid. [...] Einstein ersatte smådelarna med skeenden; varje skeende står i ett 
förhållande till andra, som kallas ”intervall”, och detta kan på olika sätt upplösas i tids- och 
rumselement. Valet av dessa olika sätt är godtyckligt, och intet av dem kan teoretiskt sett 
ges företräde framför de andra [...] Vad man förut tänkt sig som en smådel måste man nu 
tänka sig som en serie skeenden [...] ”Materien” är sålunda icke någon del av världens 
yttersta material utan blott ett lämpligt sätt att sammanfatta vissa skeenden till helheter.10 

Låt oss mötas i punkten P (i illustration 1) för att röra oss längs med u-kurvan u=3. Om vi 
vandrar framåt eller bakåt längs med denna u-kurva kommer vi inte märka av u-dimensionen av 
mötet vi erfar, oavsett vad vi kommer att möta för händelse. Vi kommer endast erfara en 
förändring av v-dimensionen. Då inställer sig genast ett antal frågeställningar: Om du och jag 
möts i punkten P: Ska vi gå v-kurvan eller u-kurvan, eller ska du och jag skiljas åt var sitt håll? 
Hur ska vi veta vilken väg som är den bästa?11 Ett svar jag frestas att ange är att det inte spelar 
någon roll i betydelsen att vägarna ”blott [är] ett lämpligt sätt att sammanfatta” hur vi går, för 
att tala med Russell. 

 

17. 

Som en metod för att bena ut individen i samhället bygger det som kallas ”tidsgeografi”12 på ett 
samhällsvetenskapligt synsätt. Tidsgeografin har sitt ursprung i Lundaprofessorn Torsten 
Hägerstrands arbeten för samhällsplanering och kan beskrivas som en teori om packning av 
händelser och handlingar i tid och rum. Om denna metodik skriver Hägerstrand: 

Den inspireras av en notation, som är besläktad både med det kemiska formelspråket och 
med musikalisk notskrift. Notationen betonar bindningar mellan grundelement liksom det 
kemiska formelspråket, och den söker avbilda konfiguration i rummet och succession i 
tiden på ett sätt, som svarar mot musiknotationens avbildning av en strömmande 
ljudmassa.13 

                                                      
10 Bertrand Russell: Västerlandets filosofi. Stockholm: Natur och kultur, 1994, s. 704. 
11 Se åter på illustration 1. Om jag som en v-dimension skriver ”språk” och som u-dimension 
tänker mig ”tanke”: Vad skulle punkten P ange för betydelse? Kan vi se punkten P som ett möte 
mellan språk och tanke, det vill säga att inget språkligt möte existerar utan åtminstone lite av en 
tankeaspekt? Skulle jag med P kunna ange en enhet, för att tala med Vygotskij, i ”ordets inre sida 
– i dess betydelse” (Se Vygotskij, Tänkande och språk, s. 36)? 
12 Om tidsgeografi. Se även Johan Asplund, Tid, rum, individ och kollektiv, s. 185-216. 
13 Torsten Hägerstrand: ”Tidsgeografi”, i Carlestam, G. & Sollbe, B. (red.): Om tidens vidd och 
tingens ordning. Byggforskningsrådet, 1990, s. 133 (tidigare opublicerad text) 
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Jag skall försöka exemplifiera hur tidsgeografin kan tolkas med hjälp av illustration 1: Om du 
och jag åter möts i punkten P så kan jag som tidsgeograf sägas notera mötets ort ur ett nu-
perspektiv. Jag får ständigt en uppfattning om var du befinner dig i förhållande till mig och jag 
noterar din ort relativt min. För varje notering hoppar jag i klocktid till nästa nu-kurva. 
Tidsgeografen bockar på så vis successivt av mötets rörelse och presenterar noterna med en 
kurva av enkelt slag, med den ena axeln klocktid och den andra axeln ort. Tidsgeografens möten 
med dig kommer att tvinna en tråd som kanske går om lott med möten med dina nära och kära 
på ett sätt som skapar ljuv musik. 

Denna beskrivning av tidsgeografin är måhända naiv. Men avsikten med att plocka fram 
tidsgeografens metod är för att den anger betydelsen av ett notationssystem liknande den som 
musiker använder i spelandet av musik. 

 
19. 

Att ange ett socialpsykologiskt perspektiv innebär att uppfatta den sociala människan eller 
individen som åtskild från kollektivet i betydelsen att denna skillnad uppfattas som 
problematisk.14 Individen och kollektivet ses här som i ett parförhållande där individen är en 
människa, inte en grupp personer och inte någon gång av vad jag läst ett mellanting. Kollektivet 
är samhället. Det finns många sådana begreppspar15 inom humanvetenskapen och Asplund har 
flera i sin repertoar. 

Att se den sociala människan utifrån den gren av socialpsykologi som har sitt ursprung i idéer 
från George Herbert Mead innebär att se personligheten, självet, som väsentligen en pågående 
social process med två faser, den individuella fasen ”I” och den kollektiva fasen ”me”. Eller 
som Asplund skriver: ”Vårt själv är den dialektiska enheten av ”I” och ”me””16. 
Perinbanayagam beskriver även denna process med hjälp av agenter: 

In putting the self into play, an agent undertakes two simultaneous operations: one 
participates in dialogic processes with another person and engages him or her in the 
moment and in the situation where he or she finds himself or herself. Also, one develops a 

                                                      
14 Johan Asplund: Tid, rum, individ och kollektiv. Stockholm: Liber förlag AB, 1985, s. 52 
15 Se exempelvis i Asplund, Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft, s. 42. Om ett av de klassiska 
och äldsta sociologiska begreppsparen skriver Asplund att: ”Inget Gemeinschaft kan vara ett rent 
Gemeinschaft utan innefattar också gesellschaftpräglade inslag, och omvänt är ett Gesellschaft 
aldrig ett rent Gesellschaft utan innefattar alltid också gemeinschaftpräglade inslag.” Per-Johan 
Ödman beskriver ett liknande begreppspar med orden: ”Pedagogik och mentalitet hör enligt mitt 
sätt att se nära samman med varandra. Det är genom pedagogiska handlingar mentaliteter formas, 
och pedagogiken formas i sin tur av de mentaliteter som återfinns hos »pedagogerna«, i dialektiskt 
samspel.” (Se Ödman, Kontrasternas spel, s. X) 
16 Asplund, Tid, rum, individ och kollektiv, s. 267. Asplund sammanfattar: ”Det enklaste sättet att 
kortfattat framlägga Meads syn på förhållandet mellan individ och samhälle är att hänvisa till ett 
organiserat spel. Ett dylikt har en social struktur, och när det spelas är det fråga om en social 
process.” Läs även Asplund, Det sociala livets elementära former, s. 64-66 och underrubriken till 
Perinbanayagams bok, Games and Sport in Everyday Life - Dialogues and Narratives of the Self.  
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narrative of the self, consisting of ongoing sequences of logically and causally related acts 
of dialogue.17 

Här framträder ytterligare en användning av begreppspar: i ”participate” och ”engage” eller i 
hur en agent i spelandet både låter ”I” delta i en dialog och engagerar ”me” i situationen. 
Personligheten eller självet utvecklas sedan i sekvenser eller som en följd av agerandet. 

Och jag nöjer mig här med att konstatera att det finns en skola av forskare som ger sig i kast 
med att ange betydelsen av olika sociala fenomen, såsom ett spelande, med hjälp av 
växelverkande teoretiska begrepp.  

Diskursen om utvecklingssamtalet som forskningsområde 

23. 

Idén om enskilda samtal mellan pedagoger, elever och föräldrar kan förstås ur en framväxande 
skiljelinje i människosyn under efterkrigstiden, från en syn på människan med ”fasta 
karaktärsegenskaper, dvs. att de är något” till en syn på människor som ”utvecklingsbara och 
därmed borde bli något.” Undervisning som begrepp omformulerades under 1960-talet från en 
betydelse av enbart kunskapsförmedling till att innefatta även personlighetsutveckling och 
kvartssamtalets introduktion på 1970-talet bistod denna sociala funktion genom att anknyta 
undervisning i skolan till elevens hemförhållanden.18  

Det är som berättelsen om såningsmannen. En del av det han sår faller i god jord, en del i 
vägkanten och en del faller på hälleberget. Och det här accepterar skolan. Det enda vi gjort 
är att vi har förädlat utsädet, men vi har inte tittat på var det har landat. Vi har sett eleven 
som den ende mottagaren och inte tagit hänsyn till elevens hela miljö. Men ska skolan vara 
en god såningsman när det gäller föräldrar får man ge sig på att hacka på hälleberget och se 
till att det växer där. Och utvecklingssamtalet måste bli ett medel i det arbetet, samtidigt 
som det är där vi skördar när det fungerar väl.19 

Med sammanlagt 60 samtal studerade under perioden 1992-93 då de ännu kallades kvartssamtal 
har Viveka Adelswärd m fl gläntat på dörren till dessa slutna rum och för första gången 
analyserat samtalandet. Som en delstudie har talfördelningen analyserats, det vill säga det antal 
ord som lärare, elev och förälder uttrycker har jämförts. Det visar sig att den välkända ”2/3-dels 
regeln” gäller inte bara i klassrummet utan även under kvartssamtalet. Läraren talar mer än 
övriga parter och dominerar och styr samtalet vilket hos Adelswärd m.fl. reser frågor kring hur 

                                                      
17 Robert Perinbanayagam: Games and Sport in Everyday Life - Dialogues and Narratives of the 
Self. London: Paradigm Publishers, 2006, s. 18. 
18 Viveca Adelswärd m.fl.: Samtal mellan hem och skola. Lund: Studentlitteratur, . 1997, s 21, 39-
45. Adelswärd m fl underbygger frågan om samtalens ursprung genom Evaldsson, 
Arbetsrapporter från Tema Kommunikation,  
19 Amelie Tham: ”Samtal om utvecklingssamtal”, i Möten för utveckling. Skolverket, 2001, s. 12.  
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detta stämmer med uttryckliga viljan i officiella dokument om jämställda och jämbördiga 
samtal. Frågeställningen om vad man talar om resulterade i det ”typiska” kvartssamtalets fem 
faser: Inledning, allmän orientering, information, konsolidering och avslutning.20  

En annan utgångspunkt för forskning om så kallade institutionella samtal, samtal mellan lekmän 
och professionella, är att med hjälp av samtalsanalys studera olika riskstrategier. Om en 
klassföreståndare under en sekvens av ett utvecklingssamtal förmedlar skriftliga omdömen som 
andra lärare skrivit, i ämnen som föreståndaren inte undervisar, kan samtalet ses som en ren 
bedömningsförmedling. En risk är i dessa situationer att ämnen överstökas med så kallad 
”kaskadförmedling” och görs mindre viktiga än klassföreståndarens ämnen. Johan Hofvendahl 
som lyssnat till ytterligare 35 utvecklingssamtal har identifierat ett antal ”typiska 
lärarstrategier”. En sådan kan vara att dryga ut samtalandet. ”Någonting mer måste finnas att 
säga innan nästa bedömning.” Hofvendahl beskriver hur pedagoger tenderar till att dels 
”konversionalisera” utvecklingssamtalandet och dels undvika den ”besvärande omständigheten 
att ha avverkat ämnet alldeles för snabbt.” Hofvendahl spekulerar: 

Kanske att detta också förklarar varför man framför allt hittar den 
utdrygande/informaliserande strategin just hos ”seniora” lärare, dvs. hos dem som (kanske 
alltför väl?) vet vad som vore alternativet.21 

En annan strategi kan enligt Hofvendahl vara att se sig nödgad att ta till flykt, det vill säga 
övertala eleven att uppsöka den specifika ämnesläraren i fråga, vilket kan tyckas vara ett 
beklämmande sätt att föra ett samtal. Hofvendahls inbjuder så till en diskussion om hur 
förmedlingen kan underlättas så att dessa flyktsituationer i möjligaste mån kan undvikas. 
Utgångspunkten för studier av elevsamtal beskrivs även med hjälp av ordet ”samspel”. 

Detta betyder att när man studerar ett samtal av en särskild typ – ett elevsamtal skiljer sig 
på många olika sätt från t.ex. en domstolsförhandling eller samtal mellan nära vänner –, bör 
detta ske med utgångspunkt från att samtalet blir vad samtalsdeltagarna gör det till och att 
detta sker inom ramen för de (möjligen skiftande) förväntningar, föreställningar och 
erfarenheter de har om vilken typ av samtal (eller vilken typ av samspel) de står i begrepp 
att genomföra.22 

                                                      
20 Adelswärd m fl, Samtal mellan hem och skola, s. 39-45. ”2/3-dels regeln” hänvisas till de 
resultat som framgick av Einarsson & Hultman, Godmorgon pojkar och flickor. Om språk och kön 
i skolan, s 82. För ”informella personliga institutionella samtal” beskrivs sex faser: 1 öppnande; 2 
identifikation; 3 ny information; 4 beslut och/eller diskussion; 5 rapport; 6 avslutning med 
hänvisning till Linell, Forskning om utbildning, s. 18-35.  
21 Johan Hofvendahl: Relata refero: ”Positiv, pigg och bra attityd”, i Studies in Educational Policy 
and Educational Philosophy: E-tidskrift. 2004, s. 8. Hovfendahl beskriver ”konversionalisera” 
genom ”den kritiska diskursanalytikern” Fairclough, Discourse and Social Change. 
22 Johan Hofvendahl: Riskabla samtal – en analys av potentiella faror i skolans kvarts- och 
utvecklingssamtal. Stockholm: Arbetslivsinstitutet, 2006, s. 34-35. Hofvendahl inleder 
avhandlingen med: ”Först och kortfattat några talande siffror: Den här avhandlingen handlar om 
ett specifikt arbetsmoment i det svenska skolväsendet. Momentet genomförs ca. 2,6 miljoner 
gånger om året till en kostnad av ungefär 1,5 miljarder kronor.1 Momentet är ett samtal som i total 
omfattning årligen involverar minst 5,5 miljoner svenskar och som sammanlagt uppgår till den tid 
som det skulle ta att högläsa Svenska Bibeln, 1917 års översättning, ungefär 24 300 gånger, utan 
uppehåll. För en skola av genomsnittlig storlek, runt 200 elever, går det åt 13½ arbetsveckor att 
genomföra dessa samtal, förutsatt att man genomför sex samtal per dag och att inget samtal 
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Gunnel Lindh och Agneta Lindh-Munther ställer i sin tur en rad frågor utifrån sociala 
förutsättningar och återknyter till olika dilemman som Adelswärd m.fl. beskrivit: ”Vilka 
mekanismer påverkar samtalets innehåll och förlopp?”; ”Har kön och social bakgrund någon 
betydelse härvidlag?” Vad som inledningsvis framkom var dock svårigheter att över huvud få 
tillgång till och möjlighet att filma utvecklingssamtal vilket gav forskarna nya frågeställningar 
om hur detta kan komma sig. ”Vad är ett utvecklingssamtal mer än ett samtal för utveckling och 
lärande? Är det ens ett samtal för utveckling och lärande?” 23 

Hur förmås elever göra det som de ska göra och uppföra sig så som de förväntas göra? En 
postering i betraktandet av utvecklingssamtalet är att ur ett poststrukturalistiskt perspektiv, det 
vill säga att utgå från att deltagandet i utvecklingssamtalet ”gör något med elever”, se 
fenomenet som en teknik för disciplinering. ”Hur ska man förstå, hur går det till när 
kontrollmekanismerna flyttar in i eleverna?” Gunilla Granath beskriver förfarandet med hjälp av 
Foucault:  

Foucault talar inte gärna om makt utan om maktrelationer. Han menar att det är svårt att 
föreställa sig ett samhälle utan maktrelationer, om man menar de strategier som individer 
använder, när de försöker styra och kontrollera andra människors uppförande eller 
förhållningssätt. Dessa strategier kallar han i sin tur för strategispel och betraktar dem inte 
som något negativt i sig.24  

Här återkommer beskrivningar av både strategier och spel25 och Granath visar hur 
utvecklingssamtal och loggböcker utgör en ”dubbel bokföring” för att kuva barnet till 
samhällsmedborgare eller med andra ord hur de utgör medel för att med maktrelationer låta 
barnet kuva sig själv. 

Om lekens karaktär och spelens likheter.  

29. 

I litteraturen möts du av skiftande uppfattningar om innebörden av ordet spel och lek. En sådan 
är den som anges i betydelsen ”familjelikheter”. Det finns inte en specifik angivelse som 

                                                                                                                                                            
överskrider 40 minuter, all eventuell förberedelse och uppföljning ej inräknad. Som Sveriges 
vanligaste institutionella samtal är det häpnadsväckande att notera hur lite vi känner till om dem 
och hur lite av tidigare forskning som uppmärksammar själva samtalssituationen i dessa möten. 
Det är min ambition och mitt kunskapssyfte att med denna avhandling bidra till att fylla detta 
tomrum något.” (s. 3)  
23 Gunnel Lindh & Agneta Lindh-Munther: En studie av utvecklingssamtal i svensk grundskola. 
Paper presenterat på NFPF:s kongress i Oslo 10/3-12/3 2005, s. 6. 
24 Gunilla Granath: Milda makter! Utvecklingssamtal och loggböcker som disciplineringstekniker. 
Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2008, s. 30. 
25 Ordet spel förekommer i olika trunkeringar sextiosju gånger i Hofvendahl, Riskabla samtal, och 
femton i Granath, Milda makter! 
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sammanfattar de olika aktiviteter vi kallar spel. Följer vi istället Wittgensteins språkbruk 
besläktas användningen av ordet spel med den väv som vartannat går om lott som 
medlemmarna av en familj. Betydelsen av ordet spel anges i användningen.26 

En annan uppfattning om spel är att kultur har sin uppkomst i leken. Johan Huizinga framlägger 
utifrån ett historisk lingvistiskt perspektiv en omfattande studie i lekens betydelse för den 
mänskliga kulturen. I den lyfter Huizinga fram karaktäristika för ”play” som först och främst en 
frihet, för det andra något annat än det egentliga livet och för det tredje en rumslig och tidslig 
avgränsning. Framträdande för Huizinga är inte att leken siktar mot något syfte eller mål utan i 
dess ”fun”, som han kallar dess ”poäng”. Att leka hör snarare det estetiska fältet till: att leka har 
en tendens till att vara vackert, vilket kan höra ihop med hur leken skapar ordning.27 

The words we use to denote the elements of play belong for the most part to aesthetics, 
terms with which we try to describe the effects of beauty: tension, poise, balance, contrast, 
variation, solution, resolution, etc. Play casts a spell over us; it is ”enchanting”, 
”captivating”. It is invested with the noblest qualities we are capable of perceiving in 
things: rhythm and harmony.28 

Här beskrivs rytm och harmoni som kvalitéer av lek eller spel (”play”) vilket återknyter till de 
inledande frågeställningarna om utvecklingssamtalet som ett rytmisk återkommande samtal. En 
kompletterande bild till spel eller lek ges av Bernard Suits som utifrån att se på aktiviteten sport 
som spel (”games”) anger fyra ”element”: målet; medlen att nå målet; regler och den lekfulla 
attityden. Suits sammanfattar sina efterforskningar med en ofta förekommande definition: 
”Playing a game is the voluntary attempt to overcome unnecessary obstacles.” Här återkommer 
således en betydelse av frivillighet i spelandet.29  

Det kan vara svårt att urskilja om det är lek eller spel Huizinga avser att behandla eller om det 
överhuvud är någon fråga ens att behöva problematisera. Asplund ser det inte på detta vis. Han 
beskriver en skillnad mellan spel och lek, en tydlig skillnad dessutom, som om vi skall följa 
Asplunds resonemang har att göra med organisation. ”Spelet är organiserad lek. Vilket betyder 
att spelet inte längre är lek. Spelet är organiserad social responsivitet. Leken är responsivitet, 

                                                      
26 Ludwig Wittgenstein: Filosofiska undersökningar. Stockholm: Bokförlaget Thales, 1992, FI 64-
71. Wittgenstein beskriver i artikel 66 ett tillvägagångssätt för filosofen att framlägga och visa 
snarare än att förklara och definiera: ”- Säg inte: "Det måste finnas något gemensamt för dem, 
annars kallades de inte 'spel'" - utan se efter om de alla har något gemensamt. - Ty när du ser på 
dem, kommer du inte att se något som är gemensamt för dem alla utan du kommer att se likheter, 
släktskapsförhållanden, och det i ett stort antal. Som sagt: tänk inte, utan se efter!" 
27 Huizinga, Den lekande människan, s. 11, 16-19 
28 Johan Huizinga: “The nature of play”, i William J. Morgan & Klaus V. Meier (red.): 
Philosophic inquiry in sport. Leeds: Human Kinetics, 1995, s. 5-7 
29 Bernard Suits: “The elements of sport”, i William J. Morgan & Klaus V. Meier (red.): 
Philosophic inquiry in sport. Leeds: Human Kinetics, 1995, s. 8-15. I en mer utförlig version 
formuleras att spela som: ”The elements may now be assembled into the following definition. To 
play a game is to attempt to achieve a specific state of affairs (pre-lusory goal), using only means 
permitted by rules (lusory means), where the rules prohibit use of more efficient in favor of less 
efficient means (constitutive rules), and where such rules are accepted just because they make 
possible such activity (lusory attitude). I also offer the following only approximately accurate, but 
more pithy, version of the above definition: Playing a game is the voluntary attempt to overcome 
unnecessary obstacles.” (s. 11) 
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rätt och slätt.” Här införs således ännu ett begrepp, organisera, som inte definieras annat än i 
gränsdragning.30  

– Vad gör man när man organiserar? sa Puh. – Det är det man gör med en jakt, när inte alla 
letar på samma plats på en gång, sa Kanin.31 

Asplund skriver att lekar ”utspelar sig inte bara i på förhand givna tidsintervall och på särskilda 
platser, reserverade eller föreskrivna för lek. Man kan leka när som helst och var som helst. När 
leken bryter fram, förvandlas tiden till lektid och platsen till lekplats.” En avslutande betydelse 
kan med hjälp av socialpsykologen anges av att se spelandet som ett medel bland flera att 
konversera och interagera med den andre.  

Indeed, games must be considered, to begin with, from the standpoint of the player himself 
or herself, and when one does that it becomes clear that they are fundamentally processes in 
which agents interact with each other, conduct dialogues of one sort or another, and present 
and narrate a self.32 

Med denna lista av betraktelser på lek och spel har jag inga anspråk på att ens försöka visa 
samtliga synsätt utan mer belysa den rika floran av utsiktspunkter den vetenskapliga litteraturen 
omger begreppen. 

Om betydelsen av en metodik för att dechiffrera ett spelande 
som en dialektik mellan likheter.  

31. 

Att använda sig av sociologiska betydelseangivelser innebär som förklaringsform att uttolka och 
uttyda ett socialt fenomen. Om jag ger mig på att undersöka utvecklingssamtalet med hjälp av 
betydelseangivelser så studerar jag utvecklingssamtalet ur de angivna betydelserna. Jag skulle 
med etablerade vetenskapliga begrepp kunna dechiffrera hur utvecklingssamtalet förhåller sig 
till begreppet ifråga. Jag skulle kunna ha en hel arsenal av angivelser av olika betydelse för 
utvecklingssamtalet och kunna studera vilket som vinner mest stöd.  

Om jag ser utvecklingssamtalet som spel så finner jag i litteraturen flera begrepp, exempelvis i 
användningen eller det som Wittgenstein kallar ”familjelikheter” eller den karaktäristik av 
”play” som Huizinga lyfter fram som dess ”fun” eller de elementära former av social praktik 

                                                      
30 Johan Asplund: Det sociala livets elementära former. Göteborg: Bokförlaget Korpen, 1987, s. 
64-66 
31 Alan Alexander Milne: Christoffer Robins bok, bearbetad av Rosemary Garland. Stockholm: 
Albert Bonniers förlag, 1969.  
32 Perinbanayagam, s. 3 
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som Asplund omtalar med hjälp av ”responsorium” och begreppsparet ”social responsivitet” 
respektive ”asocial responslöshet”.33   

Vi behöver inte fråga oss om dessa är riktiga, sanna eller hållbara för att svara på 
frågeställningen om vad det ena eller andra fenomenet betyder. Betydelseangivelserna kan anses 
vara mer eller mindre acceptabla. De kan med andra betydelseangivelser kanske vara i bättre 
överensstämmelse med empiriska data, vilket kan vara bra, men de behöver inte vara det. Det är 
inte det som är poängen med betydelseangivelser. Poängen är om vi talar med Asplund att 
svaret kan anges, gärna med ett bifallande: ”Aj, fan!” eller ”Heureka!”34  

Med en kanske mer än lovligt fri tolkning av sociologiska betydelseangivelser kan jag med egna 
angivelser som betyder något i förhållande till ett socialt fenomen beskriva fenomenet för dig 
och nöja mig med det. Och det är det jag känner att jag behöver prova.  

 

37. 

Forskningen på området utvecklingssamtal visar hur det institutionella samtalet från olika 
perspektiv kan belysas, exempelvis från graden av efterlevnad av officiella dokument, genom 
lärarstrategier i samtalandet av riskfyllda situationer till hur utvecklingssamtal ses som ännu en 
sofistikerad form av disciplinering. Oavsett belysning tycks beskrivningar av ett spelande på ett 
eller annat sätt vara ofrånkomligt även om det inte varit en utgångspunkt i respektive studie. 
Vad som framgår av karaktären av spel och lek är svårigheten att över huvud definiera vad ett 
spelande innebär. 

Med stöd i den naturvetenskapliga synen på möten bör jag kunna föreslå en metod som inte 
använder sig en föreställning om tidens pil. Med stöd ur den humanvetenskapliga litteraturen 
bör en dialektik mellan teoretiska begrepp kunna komma till användning i studiet av ett socialt 
fenomen som ett utvecklingssamtal. Jag vänder mig inte helt bort från en socialpsykologisk bild 
av skeendet av samtal som en process (jag kommer till exempel att behöva använda mig av en 
notation som mer eller mindre kräver ett sådant förlopp) men jag bör föreslå en metod som inte 
med nödvändighet ser samtal som ett förlopp även om metoden också tillåter ett sådant skeende. 
Detta låter kanske fånigt och oklokt, att utvecklingssamtalet inte ses ur en aspekt av tidens gång, 
men en beskrivning av samtal som helhet, precis enskilda möten i samtalet som enhet utan 
riktning vare sig i tid eller i rum är kanske precis vad jag hoppas att utvecklingssamtalet 
kommer att frambringa.  

Avsikten med denna diskussion redan här i litteraturavsnittet är att motivera en framskrivning 
av en metod med stöd av ”de två kulturerna”. I frågeområdet finns således möjligheten att med 
hjälp av olika vetenskapliga hantverk ange en betydelse för utvecklingssamtalet som spel. 

 

                                                      
33 Asplund, Det sociala livets elementära former, s. 12. ”Likväl försöker jag inte förstå det sociala 
livets elementära former som rätt och slätt social responsivitet utan snarare som en dialektik 
mellan social responsivitet och asocial responslöshet.” 
34 Asplund, Om undran inför samhället, s. 15 
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Om syften och frågeställningar 

41. 

I denna situation kan du tänka dig mig som ännu en kock och den refererade litteraturens 
innehåll som ingredienser till en förhoppningsvis mättande soppa. Min handledare som i mångt 
och mycket givit mig tips på råvaror hungrar och frågar mig varje gång vilken typ av soppa jag 
ämnar laga, eller rättare sagt vilket som är denna uppsats syfte. Vilka är frågeställningarna? 
Vilka vetenskapliga begrepp avser uppsatsen belysa? Svaret på det är som kockens. Jag skall 
laga en god soppa. Det är upp till dig som äter att bedöma om soppan mättar. 

Det är ingen lätt sak att försöka formulera ett syfte med spel utifrån litteraturstudien. Att 
forskare åtminstone fram till nyligen framhävt sin egen utkiksposts förträfflighet framkommer i 
samlingsverk för studerande med intresse för sociologi inom sport.  

As we suggested earlier, the observations that Bourdieu charges at contemporary sociology 
also relates to the sociology of sport and leisure literature of the 1980s: namely, that there is 
a high correlation between the type of cultural capital that different researchers have at their 
disposal and the form of sociology that they defend as the 'only' legitimate one.35 

Från olika utgångspunkter formuleras vetenskapliga aspekter på sport och spel som vore de var 
för sig belysta från kanske rätt ställe, exempelvis i hur Huizinga ser kulturen som mer eller 
mindre uttryck för mänsklig lek i historisk utveckling eller hur Asplund ser leken mer som en 
elementär form av att vara människa. Sammantaget ger litteraturen en mångfasetterad och 
kanske fragmenterad bild, men i ett avseende är den ändå rätt typisk. Det finns en skiljelinje 
som framkommer mellan den humanvetenskapliga litteraturen för denna studie och den 
naturvetenskapliga, nämligen i uppfattningen av tid och rum. Att låta dessa betydelser mötas av 
utvecklingssamtalet kan kanske ange ett syfte för detta arbete. 

 

43. 

Vad betyder utvecklingssamtalet? Vilken ny kunskap kommer fram av att se 
utvecklingssamtalet som spel? Mina inledande frågeställningar kan kanske snävas åt i skenet av 
ett möjligt möte mellan vetenskapliga metoder. Därmed preciserar jag i detta läge 
frågeställningarna till: Vad betyder utvecklingssamtalet i aspekten av ett tidsfönster (en likhet i 
tiden)? Vad betyder utvecklingssamtalet i aspekten av ett rumsintervall (en likhet i rummet)? 
Vilken ny kunskap om samtalet kommer fram av att se utvecklingssamtalet ur båda dessa 
aspekter, det vill säga i betydelseangivelserna liga och cup? 

Här tillförs alltså två begrepp som tidigare inte preciserats. Detta blir nu en uppgift inom ramen 
för framskrivningen av metoden. 

                                                      
35 Grant Jarvie & Joseph Maguire: Sport and Leisure in Social Thought. London: Routledge, 1994, 
s. 257 
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Om metoden 

47.  

Det kanske enklaste sättet att beskriva metoden är att visa hur den en gång uppstod. Se på 
illustration 2. Här kan du fråga dig: Vad betyder bilden?36 Bilden visar bandyspelare som spelar 
en bandymatch i betydelsen att varje spelare på bilden möter ett tidsfönster (likhet i speltid).  
Punkt. Slut. Enklare än så behöver en betydelse av bandy knappast anges.  

Illustration 2: Bandy 

Vad som däremot behöver anges är en betydelse av bollen. Vi kan här tänka oss att det inte 
finns någon boll. Då sker heller inget möte mellan spelarna i bilden. Speltiden finns inte. Men i 
bilden finns mycket riktigt en boll, så ett möte skulle kunna försiggå. 

Det finns en boll, inte två, inte tre och inte en varsin boll. Bara en. Denna boll är betydelsefull i 
mötet med andra spelare. Bollen är mötet med andra spelare. 

Bollen kan omhändertas av enskilda spelare under en kortare eller längre tid. Den kan till och 
med tas om hand av ett antal spelare tillsammans under speltiden om ingen annan lyckas ta den 
ifrån dem. Samtliga spelare på bilden i illustration 2 kan sägas äga bollen gemensamt i 
betydelsen att de under speltiden äger mötet. Tiden med boll betyder således inget för 
bandyspelare. Tid har inget med mötet att göra. Bollen betyder något annat än tid för 
bandyspelare. Detta är en viktig iakttagelse. 

Varje bandyspelare må äga bollens hela tid, men inte bollen där en annan bandyspelare äger 
den. Vi kan därmed beskriva möten i ligan med orden: Ligaspelare äger likhet i tiden men inte 
någon gång likhet i rummet. Vi kan också visualisera dessa möten med hjälp av illustration 3. 

 

                                                      
36 Om jag frågar ett barn vad Illustration 2 betyder kan ett svar låta så här: ”Den betyder svart vitt 
för mig. Den é ju svartvit!” Vad betyder den mer? frågar jag. ”Varför har dom kjolar? Är det en 
flickmatch?” Den här då, frågar jag och pekar på illustration 3: Vad betyder den bilden? ”Rutit!” 
Rutit? Svarar jag. ”Jag vet inte vad jag tycker den betyder. Ja, den é lite suddig, lite suddig i 
kanterna.” 
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Illustration 3: ”bandymöten” 

I illustration 3 anger punkten P ett möte mellan bollspelare. Vi kan tänka oss ett möte som att 
bollen lämnar en spelare för en annan. Om bandybollen betyder en likhet i tid kan samtliga 
sådana möten äga rum längs med en och samma kurva med angivelsen ”bandy”.37 Ett möte 
längs med ”bandy”-kurvan betyder alltså inget ur en aspekt av att vinna eller förlora tid. Mötet 
är ur denna aspekt inget som förändras oavsett hur mötet ser ut. Bandybollen relaterar varje 
gång spelaren till någonting annat än tiden. 

 

53 

I tennis har vi en omvänd relation till rumtiden. Varje tennisspelare upptar en likhet i 
spelutrymme. En spelare kan på sin planhalva ges bollen när som helst, 

Illustration 4: Tennis 

utom när någon annan spelare ges boll. Detta är en lika viktig iakttagelse för cupen som den vi 
tidigare fann för ligan.38  Vi kan ange en betydelse för cupen som: Spelare ges olika speltid om 

                                                      
37 Benämningen ”bandy” är en tänkt generalisering av bandy. Vi tänker oss ”bandy” i Illustration 3 
som en teoretisk liga, till skillnad från bandy (från illustration 2) som begränsas av exempelvis ett 
antal spelare per lag, ett antal lag per match osv. ”bandy” lägger ingen begränsning på antalet 
spelare. 
38 Läsaren märker att språkbruket i framställning av cupen är av det lättare slaget. Det är också min 
tanke för att om möjligt öka förståelsen av att cupen/ligan anger en dialektisk växelverkan. Jag 
hoppas att detta inte bereder läsaren till ytterligare svårigheter. Vi kan här tänka oss att det inte 
finns någon tennisboll. Då sker heller inget möte mellan spelarna i illustration 4. Spelrummet finns 
inte. Men i bilden finns mycket riktigt en boll, så ett möte skulle kunna försiggå. Det finns en boll. 
Inte två, inte tre och inte en varsin boll. Bara en. Denna boll är betydelsefull i mötet med andra 
spelare. Bollen är mötet med andra spelare. Bollen kan ges till enskilda spelare inom en mindre 
eller längre radie. Den kan till och med ges bara en del av spelaren i spelrummet om ingen annan 
del ges den. Varje del av spelaren på bilden i illustration 4 kan sägas äga bollen i betydelsen att 
hela spelaren i spelrummet äger mötet. Utrymmet med boll betyder således inget för tennisspelare. 
Utrymme har inget med mötet att göra. Bollen betyder något annat än rum för tennisspelare. Detta 
är en viktig iakttagelse. Varje tennisspelare må äga bollens hela rum, men inte bollen när en annan 
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spelare tar lika utrymme, eller med andra ord beskriva möten som: Cupspelare äger likhet i 
rummet men inte någon gång likhet i tiden. 

Läsaren inser säkert att ett snarlikt sätt att visualisera denna tennisaspekt är det sätt vi gjorde 
med bandy. I illustration 5 anges således återigen varje möte mellan bollspelare av en punkt P. 
Möten längs med kurvan ”tennis” anger betydelsen att bollen relaterar tennisspelaren till 
någonting annat än rummet. Men här kommer nu själva kärnan och metoden i det 
tankeexperiment som hela denna studie vilar mot. Titta på Illustration 5 återigen: Vad betyder 
bilden? Är det inte ett fisknät ändå... 

Illustration 5: ”Bollen” 

Jo, kanske. Tänk dig att vi fångar spelaren, eller rättare sagt spelarens möten, med ett nät eller 
system av kurvor á la Gauss. Antag att P anger det rumstidsliga sammanträffandet mellan 
bandyspelaren och tennisspelaren eller helt enkelt att bandyspelarens och tennisspelarens möten 
utgör två aspekter av ett och samma möte. I varje riktning ser mötet antingen en bandyspelare 
eller en tennisspelare. 

Utan boll existerar inget möte spelare emellan och ingen punkt P. Inte ens ett fisknät.39 Väljer 
spelaren att gå bandyspåret och spela bandy så anger bollen en rumslig betydelse av mötet. 
Väljer spelaren stället att gå tennisvägen så anger bollen en betydelse av tid. Men skulle vi 
kunna föreställa oss att bandyspelare och tennisspelare kan bedriva samma sport? 

En bandyspelare har skridskor och klubba, medan en tennisspelare har vit keps och en racket. 
Åtminstone ter sig verkligheten vara så. Visst skulle det kunna vara möjligt att byta tennisracket 
mot en bandyklubba och ändå spela tennis, precis som det är tänkbart att spela bandy med en 
tennisracket. Utrustningen skulle kunna vara lika. Spelarna skulle kunna vara lika. Och bollen. 
Tennisbollen är förvisso gul och mer elastisk än den rödlackade korkbollen. Men storleken är 
inte så olika. Vi kan gott tänka oss att det går att spela bandy med rödmålade tennisbollar. Allt 
detta är tänkbart. Bollen skulle kunna vara densamma. Men återigen: Kan vi föreställa oss att 
bandypelare och tennisspelare bedriver samma sport? Det är med hjälp av dessa båda aspekter 

                                                                                                                                                            
tennisspelare äger den. Vi kan därmed beskriva möten i cupen med orden: cupspelare äger likhet i 
rummet men inte någon gång likhet i tiden.  
39 Einstein, s. 158. ”Enligt den allmänna relativitetsteorin har däremot rummet ingen existens i 
förhållande till det som fyller ut rummet, det som varierar med koordinaterna. [...] Om man tänker 
sig att gravitationsfältet, d.v.s. funktionerna gik, skulle avlägsnas skulle inte ett rum av typ (1) 
återstå utan över huvud taget ingenting, inte ens ett »topologiskt rum»” 
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av ett möte som jag ska ge mig i kast med att bena ut utvecklingssamtalet och söka besvara 
frågeställningen: Vad betyder utvecklingssamtalet? 

 

59. 

Anta att någonting är ”bollen” för den som samtalar, det vill säga att någonting ur cup och liga 
aspekter av samtalande betyder detsamma som bollen i bollspelandet. Om jag antar att detta 
någonting existerar så bör dess rörelse i rumtiden vara av intresse i samtalandet precis som 
bollens rörelse är i bollspelandet. Antagandet om detta någonting anger således en betydelse av 
samtal som att spela detta någonting. Är det rimligt att anta att detta någonting är 
samtalsämnet? Låt mig återknyta till betydelsen av bollen i bollspel. Det finns en boll, inte två, 
tre eller en varsin boll. Bara en boll. Utan bollen sker inget bollspelande. Utan samtalsämnet 
sker inget samtal. 

Anta att samtalsämnet är ”bollen” för den som samtalar. Detta antagande anger således att 
samtal betyder att spela samtalsämnet. Att följa samtalsämnet är att följa mötet. Du kanske 
inflikar att det inte alls avkrävs samtalsämnen för att du och jag ska tala med varandra, och det 
kan förvisso så vara, men i den bemärkelsen talar du och jag förbi varandra. Du kanske godtar 
detta och frågar: Kan vi inte ha ett flertal samtalsämnen vid mötet? Jo, visst kan vi det, i 
betydelsen flera bollar i luften.  

Det kan krävas en ansträngning att skapa ett ämne att samtala om. Även skapandet av en boll för 
att spela boll fordrar en viss omvandling av energi. Om mötet existerar, om bollen finns, 
avkrävs endast ett spelande för att förvalta mötet. Hur samtalsämnen skapas och hur de förvaltas 
är av särskilt intresse i studien av spel. Vem bemödar sig arbetsinsatsen att skapa 
utvecklingssamtalsämnen? Vem initierar dessa samtalsämnen i utvecklingssamtalet och hur 
förvaltas de av spelarna? 

Låt mig så anta att jag följer mötet bäst genom att lyssna till vad som sägs. Är detta ett rimligt 
antagande? Knappast om jag skulle spela bandy och tennis: Det sagda ordet bör inte ha någon 
avgörande betydelse för att bedöma bollens rörelser, även om bollens ljud kan vara vägledande i 
mötet mellan bollspelare. Att endast lyssna till vad som sägs i mötet innebär förmodligen att vi 
på samma sätt inte märker hur samtalsämnet rör sig.40 Om vi inte lyssnar till ett telefonsamtal 
vill säga. Jag behöver uppleva ämnet med ögonen och treva mig fram genom att beröra 
samtalsämnet, känna doften av vartåt ämnet blåser och kanske till och med smaka på vad ämnet 
erbjuder. Jag antar att jag behöver hjälp av alla sinnen för att kunna följa mötets alla tänkbara 
hastigheter. Att lyssna endast till det sagda håller inte som ett antagande om jag skall kunna 
avgöra om jag över huvud taget följer samtalsämnet. 

 

61. 

Om objektivitet. Vem kan konsten att följa bollen i bandy och tennis? Titta åter igen på 
illustration 2. När jag betraktar spelarna befinner jag mig på åskådarplats. Jag ser ur detta 
perspektiv hur bandyspelare spelar boll. Även om jag inte handgripligen går in på plan under 

                                                      
40 Helena Moreau & Steve Wretman: Individuella utvecklingsplaner utifrån utvecklingssamtal & 
portfolio. Solna: Fortbildningsförlaget, 2003, s. 49. ”Ända upp till 80 - 90 % av det totala 
budskapet som lyssnaren uppfattar består av kroppsspråk.” 
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tiden som bandyspelarna spelar boll så ser jag samma boll som andra ser och jag har inga som 
helst bekymmer att följa bollens rörelser. Skulle jag identifiera mig med någon av spelarna så 
skulle det vara samma boll jag ser. Det har ingen betydelse vilket perspektiv jag anlägger för att 
notera vad som är boll, det vill säga oavsett om jag aktivt deltar eller passivt betraktar spelandet 
är bollen densamma. Betrakta så illustration 4. Om du som åskådare av tennis följer bollen så är 
det även här samma boll som tennisspelaren följer.  Skulle du identifiera dig med tennisspelarna 
så har det ingen betydelse för vad som noteras vara bollen. Bollen är densamma. Du och jag har 
med dessa aspekter av spelande god grund att anta att bollen är densamma oavsett vem vi 
frågar.  

Ur aspekter av ett bollspelande har det ingen betydelse om vi väljer att vara bandyspelare eller 
tennisspelare för att avgöra vad som är bollen, eller om vi för den delen aktivt deltar eller enbart 
betraktar spelandet. Vi skulle kunna säga att oavsett vilket perspektiv vi anlägger så innebär 
aspekter av spelande ett objektivt betraktande av vad som är boll. Men hur kan vi med 
antagandet om att samtalsämnet är ”boll” avgöra vad som är bollen i utvecklingssamtalet? Hur 
ter sig ämnet för den som aktivt deltar? Hur ser detta samtalsämne ut om vi betraktar det från 
åskådarplats? Vem kan konsten att objektivt följa samtalsämnet? Inom litteraturen om 
kvalitativa metoder anges en inriktning eller teoribildning som kallas ”grounded theory” 
(teoribildning på empirisk grund) i betydelsen att företrädare för denna inriktning betonar att 
teorin ska växa fram med en förankring i det empiriska materialet snarare än ur en spekulativ 
abstraktion. Om detta fyller Repstad i med att: 

Man kan ifrågasätta om begrepp som klass, makt, organisation, attityder och samhälle 
verkligen avspeglar en reell verklighet eller om de enbart utgör mer eller mindre lyckade 
abstraktioner som forskarna tar till för att skapa en viss ordning i det kaos de möter eller 
upptäcker.41 

Som empirisk grund för framskrivandet av utvecklingssamtalet som spel väljer jag att notera 
samtalsämnen genom att delta aktivt i samtalet och passivt betrakta mitt samtalande, det vill 
säga att med hjälp av både ett inifrånperspektiv och ett utifrånperspektiv notera vad jag 
personligen bollar som spelare. Med nödvändigheten i att använda alla tänkbara sinnen och med 
antagandet om samtalsämnet som ”boll” söker jag med stöd hos tidsgeografin notera 
samtalsämnens rörelser som tidsgeograf. Som tidsgeograf följer jag samtalsämnets rörelser 
genom att i nuet notera var samtalsämnet befinner sig i förhållande till mig själv. Detta innebär 
ingen begränsning av samtalsämnet annat än att dess ort relativt geografen successivt befinner 
sig i nuet ungefär som tonens våglängd noteras i takt med musiken.  

Illustration 6. Noter 

                                                      
41 Pål Repstad: Närhet och distans. Lund: Studentlitteratur, 2007, s. 130. I behandlingen av 
”grounded theory” refereras till sociologerna Barney Glaser & Anselm Strauss och John Lofland. 
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Men till skillnad från musiknoter är det genom mina subjektiva intryck och uttryck som 
samtalsämnets rörelser noteras. Varje sådan rörelse kommer att filtreras av mina sinnen oavsett 
om jag deltar aktivt i mötet eller passivt betraktar mötet. Hur kan jag som tidsgeograf uppmäta 
några som helst objektiva mått av mina möten med andra? Det kommer jag inte att kunna göra 
om inte mina noteringar kompletteras med den mötandes (den mötandes i betydelsen resten av 
hela universum, vilket inte låter sig göras så lätt). Som person måste jag av praktiska skäl om 
inte annat begränsa mina åtaganden. 

Genom att se mig själv som en spelare på ett personligt plan för jag successivt not över de 
händelser jag möter. Men det är i de överlappande noteringarna av perspektiven inifrån och 
utifrån jag finner mina tidsgeografiska resultat som spelare av samtalsämnen. Andra spelares 
möten, exempelvis sådana samtalsämnen som successivt sker hos andra personer, på annat håll, 
samtal som jag bevisligen inte noterar annat än som en passiv betraktare eller aktiv deltagare, 
kan endast vagt tolkas av mig som tidsgeograf och spelare. Ett mått på objektivitet skulle kunna 
anges i betydelsen att samma ämnesrörelser noteras oavsett vem som är tidsgeograf. Hur jag 
lyckats i min ansats att framlägga sådana resultat låter jag läsaren själv avgöra.42 

 

67. 

Om etiska överväganden. Jämfört med kvantitativa metoder som utifrån en stor mängd data 
tenderar att uppnå ett ganska ytligt kunskapsinnehåll kan syftet med kvalitativa metoder sägas 
vara att generera ett rikt innehåll ur så liten mängd data som möjligt. En fråga som kan vara lite 
knivig att reda ut är var gränsen går eller vilken mängd data som behövs. Gratton och Jones 
beskriver hur en forskare i förväg inte bör bestämma sig för vilken mängd data som behövs utan 
istället ha som ”mål” att erhålla så kallad ”saturation”, det vill säga en datamängd som 
innehåller information som inte förändras med ytterligare mängder av data.43 

Jag kan tänka mig att både kvalitativa och kvantitativa metoder kan komma till användning 
inom ramen för ett spelande. Jag behöver förmodligen notera sånt som återberättas av andra 
såväl som jag kan behöva notera egna tankar. Eller med andra ord: Om vi betraktar fisknätet i 
illustration 5 på ett personligt plan kan ytterligare data till mitt personliga nät sägas tillföra 
ledtrådar till både vad som håller upp nätet såväl som data kan lösa upp trådarna i en knut. I 
denna studie noterar jag exempelvis sådant som berättas för mig som hur ifyllandet av en enkät 
sker eller om hur planering av utvecklingssamtalet ser ut etc. Genom att notera hur ämnen förs 
runt ikring utvecklingssamtalet kan må hända en viss mättnad skönjas i materialet. ”Saturation” 
innebär enligt min tolkning att fisknätet på ett personligt plan inte förändras av mer data. 

Jag har för att erhålla data inte enbart fört bok och spelat in mig själv utan i viss mån även 
bandat andra personer med videoutrustning med god ljud- och bildupptagning. Med hjälp av 
bandade inspelningar har mitt samtalande kunnat transkriberas och i viss mån andras tolkats. 
Utskrifter av insamlande data är i samtliga fall avidentifierade i avseendet att inga namn, inga 
                                                      
42 Repstad skriver att: ”Det är bra att kvantitativa undersökningar ger mer generaliserbara data om 
en företeelses fördelning och frekvens i olika grupper. Men som jag tidigare varit inne på, ger 
kvalitativa undersökningar rika möjligheter att få data som handlar om samspel och processer. Det 
vore dumt att inte ta vara på den möjligheten, när man utvecklar begrepp och teorier för att ordna 
och förstå datamaterialet.” (Ibid., s. 135) 
43 Chris Gratton & Ian Jones: Research methods for sport studies. London: Routledge, 2004, s. 
153.  
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orter och inga tidpunkter binder personer till det som finns noterat. Bandens värde består i att de 
ger tidsgeografen, det vill säga mig möjlighet att se och höra sig mig som en spelare av 
samtalsämnen. För samtligas räkning har jag försäkrat om att banden inte syftar till att visas för 
någon utomstående. 

Som ett komplement till det studerade utvecklingssamtalet har även en intervju genomförts med 
två pensionerade folkskollärare. Intervjun syftar till att efterfråga vad utvecklingssamtalet 
innebär och kontrollera om resultaten överensstämmer med innehållet ur deras synvinkel. Ur 
denna intervju framkommer en bild av hur samtal mellan pedagoger och hem rent praktiskt 
förändrats i Sverige under 70-, 80-, 90- och 00-talen.44  

Ett stort tack riktas härmed till folkskollärarna samt Al, Ax, Kim och Pat45 som medgivit till 
dessa inspelningar! 

 

                                                      
44 En pensionerad folkskollärare uttrycker sig så här om kvartssamtal/utvecklingssamtal: ”Det är ju 
tre parter...i ett utvecklingssamtal. Förr var det ju bara två parter... förr var ju aldrig eleven med när 
man träffade... på... såna här kvartssamtal...och nu får man ju inte ha utvecklingssamtal om inte 
eleven är med...då är det inget utvecklingssamtal. [...] Ibland så sa man ju åt ungen då att gå ut och 
lek du nu en stund så får mamma och jag prata, eller pappa och jag prata...och då var det väl... a'... 
det vet jag väl inte varför man gjorde men det va' väl att... att man var rädd att man skulle... såra 
eller...nånting sånt där då...eller... om det var nånting man behövde ta upp... som man tyckte... var 
lite känsligt. [...] Men sen har du ju under... ja från kvartssamtal alltså, då klämde man ju på en 
kvart va'. Då körde man ju fyra stycken på en timme, hade åtta stycken - två timmar... Woahh!... 
det var ju snabbt gjort (skratt). Och då tog man ju in då' var det så att man hade... eeeh... övriga 
lärare... flera lärare så tror jag: ”Ha. Inget speciellt”, ”Inget speciellt”, ”Det går bra”...(skratt)... ja, 
men det var ju så... (skratt). [...] ”Glömmer alltid gymnastikkläder” eller nånting sånt där va'...... 
men då hade man ju hunnit prata med den va'. Men vad, vad menar du för nånting, vad är det för 
nåt, är det nånting jag skall framföra.” Transkriberat från en intervju om utvecklingssamtalet. 
45 Namnen Alva (Al), Alex (Ax), Kim och Pat kan tyckas vara ovanliga men de är valda eftersom 
de av ett flertal källor på internet tillhör kategorin ”unisex”. Genus är inte en parameter för denna 
studie och resultat som framkommer av metodiken bör vara oberoende av kön. 
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Om resultaten 

71. 

Redovisningen presenteras mer övergripande i tabell 1-3, vilket ger en överblick på 
utvecklingssamtalet, för att i tabell 4-5 gå mer in i detalj på de noteringar som sker i 
samtalandet. Nio samtalsämnen noteras i utvecklingssamtalet och i tabell 1 visas att kriterier för 
dessa samtalsämnen även framkommer i samband med en intervju med f.d. folkskollärare. 

Tabell 1.  Tidsgeografiska samtalsämnen, eller överlappande ämnen ur ett inifrån och ett 
utifrånperspektiv. Tabellen är grov då varje samtalsämne måhända innebär en mångfald av 
ämnen som inte noterats. Kolumn två och tre visar kriterier för samtalsämnen ur en intervju om 
utvecklingssamtal och ur utvecklingssamtalet.  

Noterade samtalsämnen46 Intervju om utvecklingssamtal, 
(med två folkskollärare) 

Utvecklingssamtalet, (ett barn, 
två vuxna och en pedagog) 

Inledning ”En' drar ström?”;  ”Hejsan, hejsan!” 

Formation 
”Men vart va' vi förut då... när vi 
diskutera... Hur långt hade vi 
kommit? ” 

”Ehmm... jag kom på att den 
hära... jag vet inte om det hade 
relevans.” 

[Pat] sätter ramar ”... utifrån det här med...vad man 
egentligen säjjer?” 

”... som handlar om bara dig…” 

Enkätsvar ”... man skulle se hemmiljön.” ”Har ni tittat i den?” 

Uppnåendemål ”Man talar om ett nuläge... att så 
här är det...” 

”Dom växer som... gröna 
stammar.” 

Nya mål  ”Vad är det vi ska satsa på.” 
”Vad vill du träna å' bli bättre på 
i skolan?” 

Underskrift ”... alla tre parterna måste vara 
överens.” 

”... i den rutan... där det står 
'Elev'.” 

5 minuter åt annat47 ”... utan då får man ju ta upp det 
själv då...” 

”Men det finns nånting mer vi... 
iallafall fem minuter...” 

Avslutning ”Mm!” ”Tack så mycket!” 

 

                                                      
46 Tabell 1 visar de samtalsämnen som tidsgeografen som person noterat. Efter utvecklingssamtalet 
noterade tidsgeografen en ”lista på hur jag upplevde samtalet” identisk med kolumn 1, och med en 
tidslinje från ”Pedagogen sätter ramar” till och med ”Underskrift” samt en tillhörande kommentar: 
”30 minuter åt dig”. I klocktid gavs dessa fem ämnen ca. 40 minuter. 
47 Samtalsämnen ”5 minuter åt annat” och ”Avslutning” har inte dokumenterats mer än att ämnet 
noterats och ett kriterium plockats ut ur respektive ämne. 
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Kontext för utvecklingssamtalet: 

Plats: Ett kontorsrum48 på skolan med en soffa, fikabord och stolar. 
Tid: En månads med förberedelser49 samt 40 minuters samtal 
Individer:  Två vuxna, ett barn och en pedagog. 
 
Med tidsgeografiska samtalsämnen i tabell 1 avses att det var dessa ämnen som sammanföll vid 
en jämförelse mellan ett aktivt deltagande perspektiv och ett passivt betraktande perspektiv. 
Samtalsämnen är noterade dels i hemmet en halv timme efter själva samtalet och löpande under 
transkriberingen av det videoinspelade materialet. 

Anvisningar: Tänk på musiknoter. Kolumn 3 i tabell 1 är som noter i spelandet av musik. 
 Genom att föra blicken över det skrivna ordet i den takt det normalt tar att 
 samtala detta samtalsämne kommer samtalet att spelas upp framför dina ögon, 
 som musik. Direkt efter ett samtalsämne är utspelat, efter ett radbyte, är du 
 således åter i nuet med spelandet av ett nytt samtalsämne och musiken fortsätter. 

I tabell 2 sammanställs antal ämnen som var och en av personerna initierar. Varje noterat 
samtalsämne från och med ”Pedagogen sätter ramar” till och med ”5 minuter åt annat” har t.ex. 
initierats av pedagogen. Förutom dessa har personer även fört på tal andra ämnen inom varje 
samtalsämne. Detta framträder ur tidsgeografens båda perspektiv genom att tolka hur andra 
personer samtalar. Vissa ämnen har besvarats av en eller annan person, andra inte alls. Den som 
flest gånger har fört ett ämne på tal utan att lyckas få gehör är barnet Kim. Vid sju tillfällen 
försökte Kim föra ett nytt ämne på tal inom ramen för uppnåendemål utan att någon av de vuxna 
nappade. Fyra gånger av totalt 16 försök lyckades Kim fånga någon annans uppmärksamhet.  

                                                      
48 Längst bak mot väggen står en nedsutten tvåsitssoffa i brunt läder. Armstöden är mjuka och lite 
plufsiga och ansluter upp mot ryggstödet som välver sig mot väggen. Soffan ser ut som en större 
fåtölj och verkar vara ganska skön att sitta i. Den ser ut att vara inköpt på en loppmarknad. Det 
lilla fikabordet har en blåaktig ton och en yta med marmorimitation och vitmålade ben. Den väger 
lätt och ruckas några gånger under samtalets gång. Till höger om soffan, på bordets ena gavel står 
en arbetsstol på hjul klädd i utslitet blågrönt (eller smutsigt) manchestertyg och med höj och 
sänkbara armstöd. Till vänster om soffan står en gammal blåklädd fåtölj med ben och fasta 
armstöd av böjt trä. Väggarna i rummet är ljust gula med en kabellist tvärs över mitt på. Över 
denna list har väggen försetts med affischer och gamla foton på personal från tidigare år på skolan 
samt vita och gröna lösa papper upphäftade med stift. I ena hörnet står en släckt svart golvlampa. I 
det andra hörnet finns ett mindre bord med en bordsarmatur, även den släckt. Det enda som lyser 
upp rummet är takarmaturens lysrör. I rummet finns även en bokhylla fylld med pärmryggar, en 
skrivbordstol ytterligare, en hurts, ett välbelamrat skrivbord och en dator.   
49 En månad innan utvecklingssamtalet ägde rum frågade Kim: ”Vad är ett utvecklingssamtal för 
något?” Ax svarade: ”Det är ett samtal där Pat, jag och Al och [syskonet Kong] pratar om hur det 
går för dig i skolan. Om vad vi kan göra för att underlätta och hjälpa dig att nå målen.” Kim 
replikerade ”Fast [Kong] kanske inte vill prata.” Ax sade: ”Nej, Kong får väl leka istället eller 
nåt.” Fyra dagar senare letar vi efter ett papper som kunde ha följt med från skolan redan någon 
vecka tidigare. Utvecklingssamtalets datum spikades dock tre dagar senare då det framkom att 
inget utskick ännu fanns från skolan. Skolans personal såg över enkäten och skulle göra den i 
samarbete mellan lärarlag, så att det blev samma enkät över skolan, senare samma dag kom den 
hem med ryggsäcken. Kim började fylla i enkäten själv men fick sedan hjälp av Al som uttryckte 
en viss besvikelse: ”Tycker du att du får studie ro? hade varit en fråga att ta med.” sa Al. Enkäten 
gavs till pedagogen Pat på morgonen samma dag som utvecklingssamtalet. Till förberedelser hörde 
även att Kim och Pat några dagar innan samtalet fyllt i på papper de mål som uppnåtts inom 
ämnena svenska och matematik. Samtliga dessa papper visualiserade olika samtalsämnen under 
utvecklingssamtalet.   
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Tabell 2. Initierade samtalsämnen. En sammanställning av det antal ämnen som var och en av 
personerna initierar. En stjärna vid (S) indikerar vem som initierade samtalsämnet, medan (L) 
indikerar antalet lyckade försök och (M) är antalet misslyckade försök till samtalsämne. Ett 
lyckat försök innebär att någon hakar på ämnet (eller snäser av det) till skillnad mot det 
misslyckade då ingen över huvud taget noterar initieringen. 

Pat Kim Al  Ax 
Samtalsämnen 

S L M S L M S L M S L M 

Inledning  1    1 * 3   1  

Formation      2 *      

[Pat] sätter ramar *            

Enkätsvar * 1    1       

Uppnåendemål * 2   4 7  2 1  1  

Nya mål  * 2      2   1  

Underskrift *          1  

5 minuter åt annat50 * - -  - -  - -  - - 

Avslutning   - - * - -  - -  - - 

∑ Initieringar 6* 6 - 1* 4 11 2* 7 1 - 4 - 

 

Tabell 3. Kategorier av noteringar. En sammanställning av antalet notationer (händelser eller 
mötesrörelser) av en viss kategori. [Tystnad] är en notering av precis vad det beskriver, en 
tystnad i samtalandet, och faller som notering även in under ”händelser som samtliga deltar i”. 

Antal noterade 
händelser 

 Händelser som 
samtliga deltar i 

Händelser av [Tystnad] 
Samtalsämnen 

# %51 # % # % 

Inledning 54 5 % 53 98 % 3 6 % 

Formation 41 4 % 4 10 % 1 2 % 

[Pat] sätter ramar 6 1 % 6 100 % - - 

Enkätsvar 217 22 % 216 >99 % 17 8 % 

Uppnåendemål 429 43 % 289 67 % 37 9 % 

Nya mål  210 21 % 205 98 % 20 10 % 

Underskrift 32 3 % 31 97 % 2 6 % 

∑  989 100 % 804 81 % 80 8 % 

                                                      
50 Efter initieringen av ”5 minuter åt annat”  har ingen mer resultatuppföljning genomförts (annat 
än att notera initieringen av ”Avslutning”) och inte heller någon mer räkning av initierade ämnen. 
51 ”%” betyder här andelen händelser som faller inom detta samtalsämne av totalt sju ämnen i 
kolumn 1. (Efter ”Underskrift” har inga tidsgeografiska noteringar utförts.) 
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73. 

I tabell 4 nedan visas sådana noteringar av ämnesrörelser som samtliga deltar i. Sekvensen är 
vald för att exemplifiera hur samtalandet utspelas inom ett och samma samtalsämne. Tabell 5 
syftar däremot tvärtom till att belysa avvikelser till vanligt förekommande noteringar och hur 
exempelvis rörelser bort från samtalsämnet snappas upp av metoden. 

 

Anvisningar: Till tabell 4 och tabell 5, tänk så här! Tabell 4 och tabell 5 är som musiknoter. 
 Genom att föra blicken över det skrivna ordet i den takt det normalt tar att uttala 
 det som sägs kommer samtalet att spelas upp framför dina ögon. Direkt efter ett 
 radbyte är du således åter i nuet. Olika färger anger olika samtalsämnen. Olika 
 färger på en och samma rad skall läsas parallellt, så att säga samtidigt. 
 [Hakklammer] betyder att en rörelseförändring har noterats, ofta en kroppsrörelse 
 eller ett förhöjt röstläge. För att följa samtalsämnet skall denna rörelse inte 
 uttalas, utan enbart höras högre eller synas som kroppsspråk. 

 

Tabell 4 – Typiska sekvenser: Sekvensen börjar i den avslutande delen av ”inledning”. De tre 
vuxna börjar samtala om ett papper medan barnet tycks föra ett eget samtal som ingen nappar 
på. Tidsgeografen tolkar detta som olika samtal i rummet varför vi noterar två färglagda 
kolumner. Att den första cellen på varje rad är tre gånger så bred som den andra betyder att tre 
personer (utrymmet är tre gånger så stort) spelar detta samtal medan bara en person, i det här 
fallet barnet Kim, spelar det andra samtalet. Kolumn 3 visar hela minutangivelser av klocktiden 
varefter utvecklingssamtalet fortskrider och den sista fyrdelade cellen visar initialen på vem som 
uttalar orden i det samtal som tidsgeografen som person möter. Om någon av delceller till höger 
är färglagd indikerar denna färg att ett samtalsämne initieras. 

Hur stor andel av de samtalande som möts inom ett samtalsämne. Tid Person 

 P 
… så att de hade väldigt roligt, men jag tror inte att det gav så mycket egentligen.  

  

  
(skratt) [Både Pat och Ax börjar röra sig mot sina platser]  

Al  

  
Tackar.  [Sträcker sig och tar emot anteckningsbok från Pat]  

 Ax 

  Ehmm... jag kom på att den hära... jag vet inte om det hade relevans. Vi skrev vi en 
liten... 'grej' på utvecklingssamtalet förra året? [Ax och Pat sätter sig] 

 
Al  

  
[Tystnad] 2s [Ax rättar till stolen och vände sig mot Al]  

  

 P 
En... eh...  IUP?  
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Jaae, eller inte vet jag vad det heter.   

Al  

 P [Pat sträcker sig efter pärmen på bordet, och lutar sig tillbaka och 
slår i pärmen] 

[Kim lutar sig 
fram mot Pat] 

 
  

K  Ett papper... eller.. där man bara skrev.. svaren på de frågor man 
hade... 

Där var min 
portfolio.  

3'' 
Al  

K  
som man skrev under samtalet liksom... 

Det har blivit 
mycket grönt! 

 
Al  

 P 
Mm. [Ax vänder åter mot Al, öppnar mapp och tittar ner] 

Mm. [Lutar sig 
tillbaka]  

 
  

K  
... då tänkte jag, skulle man ha haft det med? Nej? ''  

Al  

 P 
Enkäten? [Sträcker sig efter papper på bordet] ''  

  

  
Jaa! Alltså typ sånt hära, sånt som, och kolla hur det gick med... ''  

Al  

 P 
Ja, ja. ''  

  

  
...med det som vi hade skrivit förra... ''  

Al  

 P 
Är det den här du menar? ''  

  

  ... näej, utan samma fast förra året...[Pat släpper papperet, lutar sig 
tillbaka och tittar ner i sin pärm] 

''  
Al  

  
Är det den här? [Al vänder sig mot Ax papper] ''  

 Ax 

 P 
Enkäten från förra året? ''  

  

  
... nej... ''  

 Ax 

  
Ja! Jo! [Tar emot papper] ''  

Al  

Är det den du tänker på? ''    
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    Ax 

  
Nämen det är ju den jag tänker på ''  

Al  

 P 
Nej, alltså... nej den...[Sträcker sig efter papperet igen] ''  

  

  
… den behövs inte?[Al ger tillbaka papperet till Ax] ''  

Al  

 P 
Nej alltså, om det är den gamla från för... sexårs det där eller? ''  

  

  
Alltså det här att det står vad man ska öva på och så. 

[Ställer sig och 
kollar mot 
kameran] 

 
Al  

 P Nej, alltså det är den individuella utvecklingsplanen... som ni ska 
skriva ny nu... [Bläddrar i pärmen] 

[Iakttar pärmen]  
  

  
Ja. Precis. 

[Sätter sig på 
armstödet och 
iakttar] 

 
Al  

 P … och det ska ju sitta i, [Lutar sig åter tillbaka med blicken mot 
pärmen] det där är någon kopia för det ska ju sitta i den här ju. 

''  
  

  
Då, man ska inte göra någon uppföljning: hur har det gått så där?  ''  

Al  

 P 
Jo det gör vi!... Det ska vi göra. ''  

  

K  
Ja... men ni har en där. 

 [Kim häver sig 
fram och tittar] 

 
Al  

K P ... men jag hoppas jag att det sitter en... [plockar med papper i 
pärmen].... det där är nog en kopia. 

Här är det mycket 
grönt. 

 
  

  
Ja det här är en kopia... precis. [Ax sträcker fram papperet åt Pat] ''  

 Ax 

  
Jo men det där är nog den ja. Mm! ''  

Al  

 P 
[Datum uppläses] ''  

  

Ja, men då finns den i systemet. ''    
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   Al  

 P 
[Paris, namn på föregående pedagog]. ''  

  

  
Mm ''  

 Ax 

 P Precis. Jo, men det ska vi strax göra. Den tittar vi på först och sen 
tittar vi på hur det har gått med de här, dom målen, som dom har 
satt upp. 

'' 4'' 
  

  
Mm. 

[Sträcker på sig 
och harklar sig] 

 
Al  

 P Alldeles strax... det är nummer två... men först ska vi göra ett annat 
sätt... [Lutar sig fram, sätter ihop händerna över pärmen. Vänder sig 
mot Kim och tittar rakt mot Kim] 

[Tittar mot Pat]  
  

 P 
... Trettio minuter, en halvtimme...  

  

K  
Mm... Mm! [Kim rör sig inte ur fläcken]  

  

 P 
… eh... som handlar om bara dig... [Al och Ax sitter orörliga och iakttar Kim och Pat]  

  

K  
Ja, ja, ja...  [Börjar vrida på sig]  

  

 P 
… det vet du? [Vänder sig mot bordet och börjar gräva efter papper]  

  

K  
Mm, mm!  [Al och Ax rör på sig igen och sätter sig tillrätta]  

  

 P Japp. Nä, jag gör så här [visar ett papper för Kim] att vi börjar med den här enkäten 
som du har fullt i.. 

 
  

K  
Jaa.  

  

 P ... ska bara snabbt kolla lite vad du har skrivit på den. Om det är nåt du ville prata om 
eller så där. [Lutar sig tillbaka] Och sen tittar vi på din... eh... gamla utvecklingsplan. 
Och sen tittar vi på dina mål, och sen skriver vi en ny utvecklingsplan, det ska man gö' 
varje gång. Och sen ska du få ditt skriftliga omdöme också. 

 
 

 

  
[Tystnad] 1s  
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 P 
Det...  

  

  
Mm.  

 Ax 

 P 
… ska jag förklara vad det är om du har glömt bort det.  

  

K  
Mm  

  

 P 
Okej?  

  

  
Mm.  

 Ax 

 P 
Kan vi börja? [Pat sätter upp benen i kors. Vänder blicken mot Kim]  

  

K  
Mm!  

  

 
 
Tabell 5 - En jobbig situation: Avsnittet visar ett tillfälle som avviker från resultaten 
presenterade i tabell 1. Som aktiv deltagare minns tidsgeografen en (1) ämnesrörelse bort från 
”uppnåendemål” till ett detaljerat samtal om matematik. (Utifrån ett passivt betraktande möts 
geografen också av denna rörelse bort från samtalsämnet uppnåendemål.) Denna rörelse borde 
ha noterats i tabell 1 som ”matematik” efter uppnåendemål, men har så inte gjort utan hamnar 
under ”uppnåendemål”. Händelsen är det enda av detta slag under hela utvecklingssamtalet och 
tidsgeografen är osäker på hur minnet av denna avvikelse ska värderas jämfört med låt säga 
pedagogens till synes avvikande ämnesrörelse mot ”personnummer”. (Vilket ämne är det som 
rör sig mest från samtalsämnet ”uppnåendemål”?) Geografen har låtit saken bero och redovisar 
den kanske bättre på detta sätt. Samtalandet återknyts i och med att ”nya mål” initieras av Pat. 

Hur stor andel av de samtalande som möts inom ett samtalsämne. Tid Person 

  
[Skratt]  

 Ax 

K  
Men... jag vet en grej... hur skulle man göra om man mena 'inte lika med' .  

  

  
När man innefattar det....  

Al  

... då kan man ju inte...  K  
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 P 
Det finns ett sånt tecken!  

  

  
Mm...  

Al  

K  
.... hur...  

  

  
... precis!  

Al  

 P 
Då är det ett lika med tecken med ett streck över så...  

  

  
Det är inte lika med.  

Al  

 P ... då är det inte lika med. Det finns. Men det kommer vi nog inte att använda tror jag 
inte...  

 
  

K  
hm!  

  

 P 
... inte nu. [Vänder sig mot anteckningsblocket och skriver under tystnad]  

  

K  
'' 

[Vänder sig mot Al och Ax] Men jag vet också ett sätt man kan 
beskriva det. 

26'' 
  

  
'' [Tystnad] 2s  

  

  
'' Hur då?  

 Ax 

K  
'' Men då måste jag ha ett papper så att jag kan visa.  

  

  
'' Mm-hm  

Al  

  
'' Mm....?   

 Ax 
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Nu... [Tittar sig omkring efter...]  

 Ax 

  
'' 

(Tänker ”Oj då!”) 
[Vänder tillbaka mot 
Kim] 

''  
 Ax 

  
... innan jag glömmer det... (säger något som är ohörbart)  

 Ax 

K  
 ... personnumrets fyra sista siffror... Jag går och hämtar lite...  

  

  
... det har inte jag skrivit upp här. 

... gör vi sen... [ohörbart] [Viftar med 
handen]  

 
 Ax 

  
'' 

(Tänker ”Undrar hur 
det där ser ut på 
video?”) 

''  
 Ax 

  
Ehhh.... [4455]... [Vänder sig bort]  

Al  

  
''  ... eller hur? [Vänder sig mot Ax] ,,  

Al  

   [Fyra, fyra, fem, 
fem] 

Ehh... jaaa... ,,  
 Ax 

  
... och den också. [Kims] sista...  ,,  

Al  

  
[Fyller i papper] ... ja! 

[Kim vänder sig 
tillbaka] 

 
 Ax 

K  
'' Vad då?  

  

  
Okej... Man har en massa siffror i sitt personnummer.  

Al  

 P 
... nu [Kim]... ska vi göra en ny sån där som du och [Paris] gjorde förra gången...   

  

K  
Ååhhh...  

  

Vad tycker du idag, när vi sitter här att du skulle vilja skriva att du är bra på?   P 
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K  
Hmmm...  

  

 P 
Du får säga... några saker...  

  

 

Om flera samtalsämnen. En reflektion över resultaten. 

79. 

En rad med en enda färg noterat i resultaten innebär att tidsgeografen möter samtliga i 
spelandet. Samtalsämnet utspelas så att säga överallt under tiden raden är i spel. Enligt den 
tidsgeografiska metodiken vore heller inte samtalsämnen i olika kolumner tillåtna eftersom 
varje rörelse som geografen successivt noterar, alltså varje gång ett samtalsämne byter spelare, 
noteras bytet genom ett radbyte. Eller med omvänt resonemang: Samtalsämnen som geografen 
inte upplever kan inte noteras eftersom geografen inte möter dem. 

Men samtalsämnen har noterats i kolumner. Hur har detta gått till? 

Jo, genom att luckra upp personen, det vill säga genom att vidga blicken från det individuella 
spelandet hos tidsgeografen som person, till att även tolka rörelser som personen inte möter. 
Denna tolkning har möjliggjort med hjälp av avvikelser från ett inifrån och ett utifrånperspektiv. 

 

Exempel:  Tidsgeografen har ur ett deltagande perspektiv i tabell 4 helt missat att Kim inte 
 samtalar om ett visst papper som de andra, utan snarare gör något helt annat på 
 egen hand. Det har tidsgeografen tolkat sig fram till genom att betrakta Kim 
 utifrån. Och vice versa. Med bara ett utifrånperspektiv har tidsgeografen missat 
 de högst personliga samtalsämnen (eller tankebanor) tidsgeografen som deltagare 
 upplevde själv, som exempelvis i tabell 5 när personen kommer på sig med att 
 röra mig bort från ämnet och närmast pinsamt undrar hur dessa ämnesrörelser 
 kommer att se ut på bild.  

 

Olika kolumner anger att tidsgeografen antingen inifrån eller utifrån har missat att det 
(troligtvis) pågår fler samtal av betydelse. Kolumner innebär avvikelser mellan ett aktivt 
perspektiv och ett betraktande perspektiv. En successiv uppradning av flera färger, det vill säga 
att flera samtalsämnen utspelas om vart annat (som ofta kan ske i vardagliga ordväxlingar) 
skulle mycket väl kunna ha noterats. Det anger i så fall att tidsgeografen jonglerar flera 
samtalsämnen successivt i tiden. Endast ett fåtal sådana växlingar har noterats i samband med 
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utvecklingssamtalet vilket kan innebära att geografen som person antingen inte kan bolla mellan 
olika samtalsämnen (ett något beklämmande resultat kan tänkas för en person som ser sig kunna 
hålla flera bollar i luften), men kanske kan det även förstås som att utvecklingssamtalet är 
relativt enkelspårigt. Spelarna håller sig till samtalsämnet helt enkelt. 
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Om analyser 

83. 

De samtalsämnen som anges i den vänstra kolumnen i tabell 1 är de överlappande ämnen som 
noterades av tidsgeografen ur två perspektiv. Samtalet skulle med dessa ämnen kunna 
sammanfattas som ett bollande med en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta kanske nio olika 
samtalsämnen. Men det är relativt geografens spelande som person dessa ämnen är noterade och 
av vad som framgår av tabell 3 avviker formationen (och i ärlighetens namn i viss mån även 
uppnåendemål) genom att endast 10 % av notationerna tycks ha inbegripit samtliga i spelandet. 
De samtalsämnen som bollas inskränks kanske till sex stycken om vi tillåter oss att bortse från 
inledande och avslutande artighetsfraser. 

I illustration 7 ses dessa samtalsämnen som en knut i ett fisknät. I vardera riktningen bollas 
dessa ämnen med antingen liga eller cupaspekter. Utefter den ena linjen anges betydelsen av en 
likhet i tiden, i den andra av en likhet i rummet. 

 

Illustration 7: ”Utvecklingssamtalsämnen” 
 
Ett utvecklingssamtalande i kortversion skulle så efter ett inledande ”Hejsan, hejsan!” och en 
viss formation kunna låta något i stil med: ”... som handlar om bara dig…”; ”Har ni tittat i 
den?”; ”Dom växer som... gröna stammar.”; ”Vad vill du träna å' bli bättre på i skolan?”; ”... i 
den rutan... där det står 'Elev'.”; ”Men det finns nånting mer vi... iallafall fem minuter...” 
Avslutningsvis kan någon kanske till och med häva fram ett litet: ”Tack så mycket.” Slut. 
Finito. Utvecklingssamtalet överstökat i ett nafs. 

Om vi analyserar hur denna kompletta lista bollas med hjälp av ligaaspekten så blir analysen 
denna: Spelare har likhet i tid åt att spela dessa samtalsämnen. Det utrymme som bollas kan 
inom tiden för utvecklingssamtalet sammanfattas av de sex ämnena ovan. Å andra sidan. Om vi 
generaliserar med hjälp av cupaspekten blir spelandet av samtalsämnen denna: Spelare har 
likhet i utrymme för att spela dessa samtalsämnen. Den tid som bollas kan inom utrymmet för 
utvecklingssamtalet sammanfattas av de sex ämnena ovan. Dessa samtalsämnen döper jag 
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härmed till utvecklingssamtalsämnen. Att spela dessa utvecklingssamtalsämnen innebär ur en 
cupaspekt att ges tid för dessa ämnen och ur en ligaaspekt att ta plats åt dessa ämnen. Ingen av 
personerna vinner vare sig tid eller utrymme på bekostnad av någon annan i spelandet av dessa 
samtalsämnen.    

 

89. 

Om konstellationen. Om vi med konstellation menar samtliga personer, vad är det för skillnad 
mellan en konstellation och en annan? Vi kan exempelvis tänka oss ett utvecklingssamtal med 
en annan elev ur samma klass. För att pedagogen Pat skall kunna ingå i en sådan konstellation 
så måste denna konstellation mötas under ett annat tidsfönster. Kontoret fungerar säkert lika bra 
utrymmesmässigt. Pedagogen bollas därmed mellan konstellationer som kan anta likhet i 
utrymme. Å andra sidan kan vi anta att denna konstellation ges ungefär ½ h åt att utveckla 
samtalsämnen. Pedagogen bollas därmed mellan konstellationer som kan anta likhet i...  vänta 
nu... pedagogen bollas... dessa formuleringar låter synnerligen välbekanta men ändå inte. Det 
som bollas i utvecklingssamtalandet var ju utvecklingssamtalsämnen - inte pedagogen! Hur får 
vi ihop denna avvikelse med metoden om likheter i tid och rum? 

Enligt resultaten har Pat initierat samtliga samtalsämnen i det studerade utvecklingssamtalet. 
Jag ställer mig frågan: Kan det finnas ett samband mellan bollandet av pedagogen Pat och 
noteringar av att Pat initierar utvecklingssamtalsämnen? Kan betydelsen av att 
utvecklingssamtalsämnen initieras av Pat anges av bollandet av pedagogen Pat? 

För att ta mig an den frågeställningen måste jag klargöra en begränsning i studien, nämligen att 
andra konstellationer inte har studerats inom ramen för detta arbete. Sådana resultat saknas. Jag 
vet inte om Pat initierar samtalsämnen i andra konstellationer. Jag har heller inga uppgifter på 
om Pat återkommande initierar ämnen för denna konstellation. Däremot har resultaten i 
samband med förberedelser inför detta samtal visat att barnet Kim inte haft någon kunskap om 
vad utvecklingssamtalet handlar om, annat än vad den vuxne Ax berättat (en berättelse som 
också visar att Ax var osäker på vad utvecklingssamtalet går ut på). Den enda som med stor 
sannolikhet kan antas ha vetat om vilka samtalsämnen som ingick var pedagogen Pat. Vad som 
framgått är att en viss samordning även skett i lärarlag, i alla fall enligt Pat om hur enkäten 
skulle utformas. Utifrån dessa iakttagelser är det kanske inte så förvånande att resultaten pekar 
ut Pat som initiativtagare till utvecklingssamtalsämnen i denna konstellation. 

 

97. 

I illustration 7 har ett antal utvecklingssamtalsämnen identifierats i spelandet genom att 
analysera notationer enligt en tidsgeografisk metodik. Nästa steg i analysen kan vara att titta in i 
spelandet av ett samtalsämne och studera hur dessa ämnen rör sig mellan personer. Vi kan tänka 
oss samma bild som i illustration 7. Skillnaden ligger i att betrakta bollandet lite mer här och nu 
istället för att se hela listan av samtalsämnen som en enda boll. 

Sekvens 1a. I de tidsgeografiska resultaten är det några noteringar som tilldrar sig speciellt 
intresse. En av dessa skulle kanske kunna kallas kroppsspråk. Kroppsliga rörelsenoteringar 
tycks förekomma i speciellt hög grad i samband med initieringar av samtalsämnen. I samband 
med att exempelvis Al initierar ”Formationen” finns kroppsrörelser noterade, se tabell 4: Ax 
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och Pat står till en början upp men rör sig mot sina platser. Al sitter redan ner. Al initierar så ett 
ämne: 

Al: (skratt) [Både Pat och Ax börjar röra sig mot sina platser] 

Ax: Tackar. [Sträcker sig och tar emot anteckningsbok från Pat] 

Ehmm... jag kom på att den hära... [tar sig för näsan] jag vet inte om det hade relevans. Vi skrev vi en 
liten... 'grej' på utvecklingssamtalet förra året? [Ax och Pat sätter sig] 

Analys. Ur både cup och ligaaspekter är samtliga med i denna sekvens eftersom hela raden har 
en enda färg. Med cupen kan vi se sekvensen som att Pat och Ax upphör med sitt intresse för ett 
samtalsämne och intar en liknande plats som Al. Bollen är ur spel. Al servar så en ny boll och 
samtalet fortsätter.  

 
Sekvens 1b. En liknande notering finns även vid nästa initiering (”[Pat] sätter ramar”, se tabell 
4) som utförs av pedagogen Pat. Här är kroppsspråket hos både Pat och Kim väldigt tydligt. Vad 
än Kim tänker på så falnar detta i jämförelse med det intresse pedagogen visar för Kim genom 
sina kroppsrörelser.  

Pat: Alldeles strax... det är nummer två... men först ska vi göra ett annat sätt... 
[Lutar sig fram över pärmen, knäpper händerna. Vänder sig mot Kim och tittar 
rakt mot Kim] 

Kim: [Tittar mot Pat] 

Pat: ... Trettio minuter, en halvtimme... 

Kim: Mm... Mm! [Kim rör sig inte ur fläcken] 

Analys. I första raden befinner sig Kim utanför samtalet om vi tänker i ligatermer eftersom 
varje cell på en och samma rad innebär likhet i tid. Pat avslutar samtalsämnet och tillmötesgår 
Kim med hela sitt kroppsspråk, Pat likställer sitt utrymme med Kims ur en cupaspekt, och det 
nya samtalsämnet initieras. 

 
Sekvens 1c. Ett tredje exempel finner vi strax efter ovanstående notering. Vid denna initiering 
visar Pat handgripligen kommande samtalsämne genom att hålla upp papperet: ”Enkäten.” Det 
papper som Pat visar upp är inte en del av bollen som utspelas och raden noteras således med en 
ny färg för att indikera ett nytt samtalsämne.  

Kim: Mm, mm!  [Al och Ax rör på sig igen och sätter sig tillrätta] 

Pat: Japp. Nä, jag gör så här [visar ett papper för Kim] att vi börjar med den här enkäten som du har 
fullt i.. 

Kim: Jaa. 

Analys. Ur cup och liga aspekter är samtliga uppmärksamma även under detta byte av boll 
precis som i sekvens 1a. Pat intar därefter en skön sittande ställning som även Al och Ax intar 
och sätter senare benen i kors som för att kanske ännu mer framhäva att så här kommer Pat att 
sitta i sin fåtölj ett bra tag framöver i spelandet av denna boll och samtalet fortsätter 

 

101. 
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De ovan analyserade sekvenser är tre exempel på hur förändringar i kroppsspråket noteras i 
samband med initiering av samtalsämnen. En annan typ av notering är om ett samtalsämne förs 
avskilt som om personen inte ens är med i spelandet.  

Sekvens 2. Kim tycks exempelvis i ett längre avsnitt tabell 4 vara i sin egna lilla värld medan de 
vuxna och pedagogen samtalar vitt och brett om ett speciellt papper. Ingen tycks notera vad Kim 
säger eller gör. Kim säger: ”Där var min portfolio": ”Det har blivit mycket grönt!” Kim ställer 
sig och kollar mot kameran, iakttar pärmen och sätter sig på armstödet och iakttar. Kim häver 
sig fram och tittar eller återigen säger rakt ut inför församlingen: ”Här är det mycket grönt.” 
Men ingen av de vuxna nappar på barnets inflikning till samtal. Spelandet är i ett tillstånd av 
närmast total splittring mellan två konstellationer.  

Pat: [Sträcker sig efter pärmen på bordet, och lutar sig tillbaka och slår i 
pärmen] 

Kim: [Kim lutar sig 
fram mot Pat] 

Al: Ett papper... eller.. där man bara skrev.. svaren på de frågor man hade... 
Kim: Där var min 
portfolio.  

Al: som man skrev under samtalet liksom... 
Kim: Det har blivit 
mycket grönt! 

Pat: Mm. [Ax vänder åter mot Al, öppnar mapp och tittar ner] 
Kim: Mm. [Lutar sig 
tillbaka]  

Al: ... då tänkte jag, skulle man ha haft det med? Nej? Kim: '' 

Analys. Med hjälp av cup och liga aspekter skulle vi kunna beskriva de två grupperingarnas 
spelande som tennisspelare som inte ger bollen åt varandra eller som bandyspelare som inte tar 
bollen av varandra. Det är inte så att de förvägras ett spelande utan snarare spelar de var för sig 
olika bollar, de utgör inte ett varandra, de vet inte om varandras existens.  

 

103. 

Samtliga sekvenser ovan skiljer sig ändå mot det dominerande inslaget som enligt tabell 3 oftast 
sker inom ett enda samtalsämne, som exempelvis denna sekvens ur tabell 5.  

Sekvens 3.  I samtalandet av ”uppnåendemål” noteras hur deltagarna successivt behandlar 
samtalsämnet.   

Kim: Men... jag vet en grej... hur skulle man göra om man mena 'inte lika med' . 

Al:    När man innefattar det.... 

Kim: ... då kan man ju inte... 

Pat:   Det finns ett sånt tecken! 

Al:    Mm... 

Kim: ... hur... 

Al:    ... precis! 

Pat:  Då är det ett lika med tecken med ett streck över så... 

Al:   Det är inte lika med. 
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Pat:   ... då är det inte lika med. Det finns. Men det kommer vi nog inte att använda tror jag inte...  

Kim: hm! 

Analys. Med hjälp av cupaspekten skulle vi i ovanstående sekvens säga att varje person tar lika 
utrymme ty varje kommentar är lika bred, eller med andra ord: Bakom varje rad döljer sig en 
tennisspelare som successivt spelar samtalsämnet genom att ge sin kommentar, eller ge sin tid. 
Tiden är individuell och helt olik den andres. Om vi använder oss av ligaaspekten kan samtliga 
noteringar eller hela det sammantagna tidsfönstret sägas ge lika samtalstid åt var och en. Vi kan 
tänka oss att det bakom varje kommentar döljer sig en bandyspelare som tar plats genom att ta 
samtalsämnet.  

I spelandet av dessa båda aspekter av ett samtal sker ett givande och ett tagande, ett 
växelverkande samspel i tid och rum. Rytm. Harmoni. 

Vid radbyte inom ett och samma samtalsämne noteras sällan någon rörelseförändring. Deltagare 
tycks varken göra någon höjning av tonfallet eller någon mimik som föranleder en notering. 
Istället är det påtagligt hur rytmiskt kroppsspråket förefaller vara noterade och hur likartade de 
beskrivs just i samband med ett byte av samtalsämne. 

Se exempelvis i tabell 4. Under loppet av några få noteringar sker ett flertal rörelser som liknar 
varandra. När Pat initierar samtalsämnet ”Pat sätter ramar” formligen fryser Kim kroppsrörelser 
för en tid varefter även Al och Ax också fryser till. Kim skruvar så på sig och Pat, Al och Ax 
likaså. Litet senare initieras samtalsämnet ”nya mål” och Pat lutar sig tillbaka och sätter benen i 
kors. Tätt efter följer både Al och Ax genom att sätta även sina ben i kors. Och så sitter de under 
tiden samtalsämnet utspelas. När samtalsämnet lider mot sitt slut ser vi liknande noteringar fast 
omvänt. Pat avslutar sitt korsande av ben och lutar sig istället fram mot bordet. De övriga gör 
likadant. Sedan sitter de så och diskuterar detta ämne tills Pat sätter sig tillbakalutad i fåtöljen, 
varpå Al och Ax följer efter och gör likadant. 

Ur liga och cupaspekter tolkar vi dessa noter som en likställning för att bolla samtalsämnen. 
Spelarna ser till att vara så likställda i rummet de kan under tiden samtalsämnets utspelas. 
Deltagarna kan sägas spänna fisknätet i illustration 7 så att samtalsämnet fångas in av samtliga. 
Den som avviker flest gånger från detta likartade beteende är enligt resultaten barnet Kim som 
häver sig, vrider och vänder sig och reser sig upp och ner som en hoppjerka. Om detta skall 
tolkas som att barnet inte lärt sig vett och etikett eller om det är ett utslag av en otillräcklig 
notation från den vuxna tidsgeografen Ax låter jag vara osagt.   

 

107. 

Om analys 3 fokuserade på notationer som varit frekvent förekommande så har notationer som i 
tabell 5 visat sig desto ovanligare. Följer vi Ax genom detta parti så noterar Ax att samtalet 
skiftar ämne ett antal gånger. Ax upplever säkert ett hattande mellan samtalsämnen som kräver 
en viss ansträngning för att klara av. Detta avsnitt sticker ut genom att det är det enda parti 
under hela utvecklingssamtalet som Ax rör sig från samtalsämnet. I detta parti skulle vi nästan 
kunna påstå att utvecklingssamtalet bryter ihop, ty inget samtalsämne tycks samla deltagarna.  

Sekvens 4. Det hela kan sägas ha påbörjats i samband med att pedagogen enligt notationen 
förändrar sitt rörelsemönster i och med att Pat vänder sig mot anteckningsblocket. Sedan sitter 
Pat stilla och antecknar... Kim initierar så en fortsättning på det förda samtalsämnet och grottar 
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ner sig i matematiken. Al och Ax hänger på. Pat sitter orörlig, tyst och skriver. Plötsligt 
efterfrågas personnumret varpå Al vänder sig mot Pat och Ax vänder mot Kim och säger något 
ohörbart. Kim fortsätter dock mattespåret och reser sig varpå Ax viftar med handen, avvärjande 
kan man förmoda eftersom Kim vänder sig bort från Ax och sätter sig ner.  

Ax dras så in i ett praktiskt samtal om rätt personnummer innan Pat återigen initierar ett nytt 
ämne med eftertryck i uttalet av namnet Kim. Nu är Kim med i matchen igen. Samtliga är med i 
utvecklingssamtalandet. Spelet fortsätter. 

Pat: Nu... Ax: [Tittar sig omkring efter...] 

'' 
Ax: (Tänker ”Oj då!”) 
[Vänder tillbaka mot Kim]

'' 

Pat: ... innan jag glömmer det... Ax: (säger något som är ohörbart) 

Pat: ... personnumrets fyra sista siffror... Kim: Jag går och hämtar lite... 

Pat: ... det har inte jag skrivit upp här. Ax: ... gör vi sen... [ohörbart] [Viftar med handen] 

'' 
Ax: (Tänker ”Undrar hur 
det där ser ut på video?”) 

'' 

Al: Ehhh.... [4455]... Kim: [Vänder sig bort]

''  Al: ... eller hur? [Vänder sig mot Ax] ,, 

Analys. Ur ligaaspekter ser vi två samtalsämnen som pågår under hela denna sekvens. Det 
pågår hela tiden spel på två orter så att säga samtidigt, ett som Pat är med i och ett annat som 
Kim är med i. Mellan dessa orter befinner sig successivt eller om vart annat både Al och Ax. 
Till en början är de båda två tillsammans hos Kim och spelar, men Al snappar uppmärksamt upp 
inviten från Pat (”Nu...”) och spelar därefter en längre tid på dennes planhalva för att tala med 
cupaspekten. Ax hör också denna invit och kan ur samma aspekt ses som att ha hamnat i nät 
(”Oj, då”). Ax är därefter som en boll som slungas än till den ena och än till den andra 
planhalvan och Ax undrar, med rätta, hur detta ”ser ut på video”. 

I denna analys märker vi att samtalsämnet och spelaren byter innebörd. Samtalsämnet är 
fisknätet och spelaren (Ax i detta fall) är en boll. Ax är mötet mellan samtalsämnen.  
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Om diskussioner 

109. 

I sekvens 2 utspelar sig olika samtalsämnen. Kanske skulle spelarna i detta tala med Asplund 
om asocial responslöshet. För även om de samtalar på var sitt håll genom att hänge sig åt varsitt 
samtalsämne, så ”samtalar” de inte alls med varandra enligt notationen. Barnet och de vuxna 
svarar inte på varandras inviter, de snäser inte heller ifrån eller påpekar något. De förhåller sig 
snarare helt apatiska inför varandras spelande. 

I spelandet av ett och samma samtalsämne däremot, som i sekvens 3, så bollas ämnet närmast 
obehindrat, som vore det ett och samma responsorium, för att åter tala med Asplund. I spelandet 
finns heller ingen tid att vinna oavsett vem som säger mest eller minst. Det är i den betydelsen 
spelande anges av metoden. Inte heller finns något utrymme att tjäna på att tala mer eller 
mindre. I resultaten och analysen förs således inget resonemang om talfördelningen som en 
indikator på jämbördighet och jämställdhet. Ett spelande ur dessa aspekter anger snarare att 
fördelningen är helt betydelselös med avseende på likhet. Du har inget att förlora i spelandet 
genom att vara tyst. Det spelar ingen roll om du talar oavbrutet eller inte. Du har full frihet att 
göra det du gör utan att det kostar dig vare sig tid eller utrymme. Huizinga hade kanske inte så 
fel i hur han beskrev lekens karaktär ändå som framförallt en frihet. 

Vad har vi gjort med denna studie. Vi har sett på utvecklingssamtalet som ”ett komplicerat nät 
av likheter som griper in och korsar varandra. Likheter i stort och smått.”52 Vi har med hjälp av 
dessa aspekter inte tänkt, utan sett efter, för att tala med Wittgenstein.  

Genom att se ett samtalsämne som ett möte mellan spelare har metoden identifierat sex stycken 
utvecklingssamtalsämnen. Av resultaten och analysen framgår att dessa ämnen framkommer 
oberoende av om vi ser noter på ett personligt plan eller om vi tittar noter med hela 
konstellationen som spelare. Det är utvecklingssamtalsämnen som spelas oavsett valet av 
spelare. Detta kan kanske relateras till vad allmänna naturlagar kräver av varje referenskropp, 
det vill säga hur lagarna skall vara helt oberoende av valet av “mollusk”53 för att tala med 
Einstein. 

 

113. 

Om vi betraktar hur samtalsämnen bollas mellan konstellationer jämfört med mellan personer 
synliggörs en avvikelse i spelandet. Inte bara synliggörs förresten, du kan tydligt och med alla 
dina sinnen förnimma avvikelsen, ty avvikelsen är pedagogen Pat. Pat ges inte likhet i tid och 

                                                      
52 Wittgenstein, FI 66 
53 Einstein, s. 112. ”Den allmänna relativitetsprincipen kräver att alla dessa mollusker med samma 
rätt och samma resultat kan användas som referenskropp vid formulering av allmänna naturlagar. 
Lagarna skall alltså vara helt oberoende av valet av mollusk. I den långtgående begränsning som 
detta lägger på naturlagarna ligger den inringade förmågan hos allmänna relativitetsprincipen. “ 
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tar inte en likhet i utrymme i utvecklingssamtalandet. Pat tar mer utrymme och ges mer tid 
eftersom Pat som pedagog ingår i fler konstellationer än övriga deltagare. Det råder således 
ingen likhet mellan pedagogen och övriga i spelandet. I detta sammanhang kan olika 
lärarstrategier åter diskuteras. 

Analysen av samtalen visar på stora likheter mellan de olika lärarnas sätt att lägga upp 
samtalen, och mellan varje lärares olika samtal. Det övervägande intrycket blir att man, 
trots ambitionen att uppnå en informell atmosfär, anmärkningsvärt väl lyckas hålla sig till 
det som skall vara ämnet för samtalet. Det tyder på att alla lärare hade en tydlig och klar 
strategi för hur deras samtal skulle genomföras.54  

Enligt resultaten har Pat initierat samtliga utvecklingssamtalsämnen och jag har i analysen 
efterfrågat om det kan finnas ett samband mellan bollandet av just dessa samtalsämnen och att 
ämnen initieras av just Pat? Skulle jag tillåta mig spekulera till varför pedagogen i denna studie 
initierar till samtliga utvecklingssamtalsämnen så kan detta ha att göra med att de övriga inget 
visste. Varken barnet eller föräldrarna har någon kunskap om vilka ämnena är som skall bollas i 
utvecklingssamtalet. En lärarstrategi ur aspekter av ett spelande skulle med denna studie kunna 
formuleras som: 

1. Förvalta utvecklingssamtalsämnen, dvs. se till att de sex ämnen denna studie gav för 
handen verkligen diskuteras. 

2. Ge likhet i tid, dvs. boka i kalendern ½ h åt samtliga 
3. Ta likhet i rum, dvs. använd kontorsstolen varje gång. 

Enligt den angivna metoden har det däremot ingen betydelse vem som initierar dessa 
samtalsämnen eller i vilken ordning de framkommer. Det skulle lika gärna kunna vara en av 
föräldrarna eller varför inte eleven som påbörjade ett utvecklingssamtalsämne. Och ämnen 
skulle kunna framkomma i vilken ordning som helst under samtalet. Med liga och cup kan 
sambandet mellan hur samtalsämnen förvaltas mellan konstellationer skönjas i hur pedagogen 
så att säga förkroppsligar dessa samtalsämnen. Är detta ett lyckligt sammanträffande eller är det 
blott ett lämpligt sätt att sammanfatta vissa skeenden till helheter, för att åter tala med Russell. 

 

                                                      
54 Adelswärd m fl., s 52 
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Om konklusioner 

139. 

Jag har efterfrågat betydelsen av utvecklingssamtalet ur aspekter av ett bandyspelande och ett 
tennisspelande. En slutsats i kortversion kan anges av att utvecklingssamtalet betyder spela 
utvecklingssamtalsämnen. 

Med introduktionen av liga och cup som teoretiska begrepp har måhända denna studie bidragit 
med ett fruktbart sociologiskt begreppspar. Men jag vet inte om jag kan eller vill värdera 
betydelsen av dessa angivelser.  

Angelägen fortsatt forskning 

149 

Hur begreppsparet liga och cup kan bidra till ny förståelse är kanske lättare att visa inom 
sportens domäner. Tänk dig en tennismatch i mixed dubbel. Vi har inte längre enskilda personer 
som upptar lika spelutrymme, utan konstellationer bestående av två personer. En konstellation 
som på vardera sidan om nätet tar en likhet i utrymme som andra konstellationer. Detta är 
innebörden av en cup. Som cupspelare ges konstellationen speltid genom att ges boll. Å andra 
sidan: Varje gång bollen ges från andra sidan nätet är det en liga som utspelas på denna sida. 
När bollen rör sig mot konstellationen kan de två personerna försöka ta den som ligaspelare. Se 
där! Liga och cup i växelverkan med olika spelare. 

Tidsfönstret att kunna ta bollen har dock i tennis en så liten utsträckning att den är nästan 
obefintlig, endast ett slag. Det spelar på så vis liten roll om just du lyckas ta plats eller inte ur en 
ligaaspekt i tennis (du förlorar inget utrymme jämfört med din partner av att inte ta bollen). Det 
som gör tennis till en i princip renodlad cup är att ingen stoppar bollen i fickan. Bollen tas inte 
utan den ges genom att skickas tillbaka över nät. In i minsta detalj anger en cup således 
betydelsen av en likhet i rummet. Att ta bollen är ur dessa aspekter lika fel som att exempelvis 
ta sig över nätet och spela på motståndarens planhalva. Att anta en likhet i utrymme kan inom 
tennis beskrivas som fair play, utom om vi kanske talar med makthavare över de svenska 
tennisserierna när endast vissa lag tillåts ta plats... Jättekonstigt och sociologiskt intressant! 

Tankeväckande kan det även vara för den som nyttjar aspekter av liga i samtal med makthavare 
över SM i bandy. In i minsta detalj anger bandy en likhet i tid i betydelsen att varje närkamp, 
varje match och varje serie ger bandylag lika tid. Så hur kommer det sig att endast vissa spelare 
medges tid i en final... Återigen konstigt och sociologiskt minst lika intressant!  
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Appendix 

Enkäten, Individuell utvecklingsplan A och B  
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Bilaga 1 - Enkäten 
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Bilaga 2 - Individuell utvecklingsplan A 
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Bilaga 3 - Individuell utvecklingsplan B 
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