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Sammanfattning

Det talas mycket om lärande och det talas om att skolan ska bli en lärande organisation.

Det talas inte lika mycket om hur en skola ska bli lärande. Min uppsats handlar om hur skolan

kan bli lärande genom att åstadkomma didaktiska möten där lärarna får tid att reflektera över

verksamheten. Mötena har handlat om vårt uppdrag, olika skolkulturer och tiden.

De här faktorerna är betydelsefulla när det handlar om skolutveckling.

Syftet har varit att skapa tid och plats för reflektion över den egna verksamheten och att på så

sätt få syn på möjligheter och hinder som finns för att kunna göra förbättringar i

verksamheten.

Jag har använt mig av aktionsforskning som metod för att genomföra undersökningen.

Studien visar att i den arbetsenhet som ingick i studien finns det goda förutsättningar att

använda den egna verksamheten som utgångspunkt i ett utvecklingsarbete.

Om didaktiska möten ska äga rum krävs förutsättningar i form av tid för möten med andra.

Nyckelord: Aktionslärande, didaktiska möten, reflektion, lärande organisation,,

skolutveckling.
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1.Inledning

1.1 Bakgrund

Det talas mycket om lärande och om att skolan ska bli en lärande organisation.

Det är inte lika ofta man talar om hur en organisation ska bli lärande. Att skapa didaktiska

möten kan vara ett sätt. Ett möte mellan pedagoger där erfarenheter från praktiken tas tillvara

och där samtalet fångar upp tankarna som sedan kan leda till ny kunskap. För att kunna

åstadkomma didaktiska möten krävs det att de rätta förutsättningarna skapas.

De senaste skolreformerna har handlat om en förändring av skolan från regel- till målstyrning.

Det betyder att staten inte längre styr hur man organiserar verksamheten eller vilket det

konkreta innehållet i undervisningen ska vara. Från att staten angett hur arbetet i skolan ska

organiseras och drivas anger den nu vad arbetet ska resultera i. Som en följd måste lärarna på

ett helt annat sätt än tidigare utveckla ett tänkande om vad det är man ska åstadkomma.

Skolreformer ställer framför allt krav på lärarens arbete utanför klassrummet. Det handlar om

att utveckla verksamheten i skolan. Lärarna förväntas utveckla nya sätt att organisera och leda

verksamheten i skolan, förändra såväl innehåll som form samt utveckla ett tänkande och ett

språk som redskap i det lokala läroplansarbetet.

Det är lärarnas professionella kunskapsbas och gemensamma referensram som förväntas

utgöra grunden för skolutveckling.

De nya betingelserna för lärarnas arbete kräver ett nytt slags professionalism. Det vidgade

uppdraget, upplösningen av stödstrukturerna etc. har visserligen befriat lärarna från en rad

måsten men också lämnat dem utan hjälp. I stället för den yttre auktoritet som

Skolöverstyrelsen representerade är lärarna nu hänvisade till det kollegiala samtalet och den

auktoritet som grund i den professionella tolkningsbasen. (Carlgren, Marton, 2003)

Om lärarna ska ha möjlighet att själva utveckla skolan, måste de få frihet, verktyg och tid för

detta. Att förstå innebörden av det utvidgade uppdraget går inte av sig själv. Här kan det

didaktiska mötet mellan pedagoger vara ett sätt. Tiden måste användas rätt så att lärarna får

möjlighet till reflektion. I samband med professionalism talas det om ett yrkesspråk och

genom att sätta ord på det som händer, koppla teorier till erfarenheter kan ny kunskap på så

sätt växa fram och en kollektiv kompetens kan utvecklas.
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1.1 Val av ämnesområde.

Samhället förändras och skolan måste hänga med i förändringstakten. För att klara det räcker

det inte med den lärarutbildning där vi fick vår utbildning. Nu måste vi lära hela tiden. Det

talas mycket om lärande och det talas om att skolan ska bli en lärande organisation. Det är

mycket prat men tyvärr händer det inte så mycket och de didaktiska mötena saknas på min

skola. Det verkar vara så att andra frågor hela tiden får företräde.

 Hur gör man för att en skola ska lära?

Vad krävs för att skolan ska bli en lärande organisation?

Hur kan vi åstadkomma didaktiska möten?

För att få svar på frågorna vi ställer behöver vi som arbetar i skolan mötas och prata om våra

erfarenheter. Vi behöver stanna upp och reflektera för att komma vidare.

Tiller (2002) skriver att lärarna och skolan behöver ”time-out” speciellt i en tid då stora

förändringar präglar bilden. Att ha en bra samtalspartner som stimulerar till tänkande och

reflektion, och som kan hjälpa praktikern att bringa reda och mening i myllret av iakttagelser,

är viktigt för att skolan ska bli en lärande gemenskap.

På min arbetsplats hör jag ofta att tiden inte räcker till, men genom att bli medveten om vad vi

använder tiden till och på så sätt kunna använda tiden effektivare och genom att ta bort något

annat kan vi förhoppningsvis få tid för reflektion och eftertanke.

Kan man lära av sin egen praktik? Aktionsforskning innebär en relation mellan tänkandet om

praktiken och handlandet i praktiken. Det handlar om att utveckla och förändra verksamheten

för elevens lärande men också om att utveckla kunskap om vad som sker under arbetets gång.

Centralt blir därför att som pedagog ställa frågor till praktiken, följa processen och reflektera

över vad som sker där. ( Rönnerman, 2004)

Rönnerman skriver vidare att i och med 1990-talets förändringar har intresset för lärarbaserad

aktionsforskning ökat i Sverige. När lärarna ska komma fram till hur man på bästa sätt främjar

lärandet och undervisningen för att nå de uppsatta målen är det viktigt att klargöra vad man

redan gör, hur man gör det och varför man gör som man gör.

De tre didaktiska frågorna vad, hur och varför blir centrala för att granska det man redan gör

och också att utgå från för att kartlägga vilka behov man har för fortsatt kompetensutbildning.

Att bara skapa tid för möten leder inte till utveckling. Det är viktigt att mötena har struktur

och att det finns någon som leder mötet. Det ska inte bara bli vanligt prat, utan samtalet ska

utvecklas genom reflektion och kopplas till teori.

Det är viktigt att vi blir aktörer och för verksamheten framåt.
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1.2 Problemställning och varför

Under lång tid har lärare varit styrda uppifrån i den meningen att andra har beslutat om vad

som är bra fortbildning. Trots satsningar på kompetensutbildning har inte detta gett förväntat

resultat. Erfarenheterna från de många fortbildningsinsatserna som gjorts inom svenska skolor

under de senaste årtiondena visar att ansvaret för läraryrkets utveckling behöver tas av lärare

själva för att få betydelse. ( Ekholm i Hargreaves 1998).

För att åstadkomma skolutveckling är det viktigt att ta hänsyn till lärarnas specifika

erfarenheter. Det är viktigt att förbättringsarbetet ”ägs” av skolan själv.

Ett sätt att åstadkomma skolutveckling är att få till stånd didaktiska möten.

Tiller (1999) anser att det didaktiska mötet är grunden för vidareutveckling av en skola där

lärare och elever lär. Det didaktiska mötet handlar om att skapa meningsfulla möten där

lärandet står i centrum. Ett lärande där deltagarnas erfarenheter genom samtal och reflektion

blir till ny kunskap genom att praktisk erfarenhet kopplas till teorier.

Lärare och ledare måste alltid fråga sig vad skolan egentligen ska handla om, och vad som är

själva kärnan i verksamheten.

 Jag undrar vad det beror på att vi som arbetar i skolan aldrig hinner med eller varför de

didaktiska frågorna inte blir föremål för diskussion.

Det didaktiska mötet måste organiseras, så att det får sammanhang, kontinuitet och mening.

(Tiller,1999). Är det brister i organisationen som är orsaken till att de didaktiska frågorna

lyser med sin frånvaro? Eller finns det andra orsaker?

I min aktion vill jag åstadkomma didaktiska möten mellan pedagoger på min skola.

När vi möts och reflekterar över vår praktik och blir medvetna om vad som styr vårt

handlande undrar jag om vi börjar tänka annorlunda och om detta kan påverka vår

verksamhet.

Min frågeställning blir därför:

• Hur kan didaktiska möten påverka lärarnas tänkande?

1.3 Syfte

Det talas om att skolan ska bli en lärande organisation. Om skolan ska bli en lärande

organisation är det nödvändigt att medarbetarna i organisationen kommunicerar och

reflekterar med varandra om skolans arbete och handlingsutrymmet för arbetet.

Att reflektera och samtala med andra i syfte att utveckla skolan kräver tid och plats.
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Skolutveckling handlar om att skapa mötesplatser där deltagarna känner att det är

meningsfullt att delta i samtalet. Det handlar om ett möte där pedagoger i dialog med varandra

möts för att utveckla en kollektiv kompetens.

Mitt syfte med min aktion är för det första att skapa tid och plats för reflektion över den egna

verksamheten. För det andra vill jag att deltagaren ska få syn på de möjligheter och eventuella

hinder som finns för att kunna förbättra praktiken. För det tredje vill jag konkret visa hur man

kan åstadkomma didaktiska möten på min skola.

1.4 Beskrivning av min skola.

Skolan jag arbetar på är en ganska stor, centralt belägen skola med 471 elever.

Personalen är organiserad i ganska små arbetslag F-3, 4-6 och 7-9.

Skolan är sedan tre år tillbaka utbyggd till en så kallad F-9 skola, vilket innebär att barnen går

på samma skola hela sin grundskoletid. Tidigare var skolan i över femtio år en låg och

mellanstadieskola. Att skolan är utbyggd till en F-9 skola innebär att olika skolkulturer finns

under samma tak och en stor utmaning är att personal med olika bakgrund och olika

erfarenheter möts för att lära av och förstå varandra.

Didaktiska möten där lärandet står i centrum och möten där olika arbetslag tillsammans

reflekterar över verksamheten förekommer inte så ofta. Hela tiden kommer annat emellan och

andra arbetsuppgifter måste utföras.
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2. Teori

Teoridelen i min uppsats ger först en tillbakablick över fortbildning och skolutveckling.

Det har gjort det lättare för mig att förstå nuläget när det gäller skolutveckling. Eftersom jag

tar upp skolkulturer och tiden som betydelsefulla faktorer i min aktion, ger jag en kort

beskrivning av dem. Då målet är att sträva mot en lärande organisation har jag försökt förstå

vad som menas med det. Till slut försöker jag med teorins hjälp beskriva ”Det didaktiska

mötet”.

2.1 Fortbildning och skolutveckling

På olika sätt har fortbildning för lärare organiserats. I slutet av 1800-talet och fram till 1950

var det lärarna själva som höll i fortbildningen. Riksdagen anslog medel men innehållet

formulerades av lärarna.

Under tiden efter 1950 expanderade Skolöverstyrelsen kraftigt, forskningen skildes från den

nära kontakten med lärarna, fackförbunden tappade kontrollen över fortbildningen, som togs

över av staten. En rad stora fortbildningsinsatser genomfördes i samband med

läroplansreformerna. Personallagsutbildning (PLAG) var ett exempel på hur man satsade på

grupper av lärare som tillsammans skulle övertygas om nya sätt att arbeta på.

Under 1960 – 1970 ökade avståndet mellan forskarna och lärarna på fältet. Forskarna var i

stor utsträckning psykologer och lärarna kopplades bort från kunskapsutvecklingen. De blev

mottagare för de forskningsresultat som utvecklats av forskning bedriven av andra. Lärarna

övergick från att vara subjekt i forskningen till att bli implementerare av forskningens resultat.

Så småningom upptäckte implementeringsforskarna att det inte gick att bortse från lärarnas

tänkande som en faktor. Framväxten av ”teacher thinking” innebar ett slags återupptäckt av

att lärarna faktiskt tänkte och att deras tänkande var viktigt för vad de gjorde.

Forskningen om lärarnas tänkande och handlande skedde dock med forskningens glasögon.

Ingen tycks särskilt intresserad av vad lärares forskning ska inriktas mot utan mer om att den

kommer till stånd. (Carlgren, Marton, 2003)

Under 1980-talet har forskarna intresserat sig för hur lärare utvecklar sin kompetens genom

reflektion över den egna praktiken. Hur lärare tänker och löser undervisningsproblem

diskuteras, liksom betingelserna för en utveckling av skolan. En viktig anledning är att

samhällsutvecklingen gör att behoven av utvecklingen och förändring av skolorna idag är

mycket stora. (Madsén, 1994)
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I och med omstruktureringen av skolan under senare delen av 1980-talet och hela 1990-talet

har lärarnas professionalisering betonats. Skolutveckling står i dag för en strävan att varje

skola ska utveckla egna lösningar, relativt målen i läroplanen, och inte omsätta andras

(Carlgren & Hörnqvist, 1999 i Blossing, 2002).

Därigenom har också initiativet till att driva utvecklingen övergått till lärarna.

Utifrån ett sådant perspektiv är lärarnas deltagande i forsknings- och kunskapsutveckling

inom skolan mycket viktig. (Rönnerman(red.), 2004)

Skolverket menar att skolutveckling ska drivas av pedagogerna som ska visa vilken riktning

som bör tas, istället för att endast låta sig styras av förändringar.

Erfarenheterna från de många fortbildningsinsatserna som gjorts inom svenska skolor under

de senaste årtiondena visar att ansvaret för läraryrkets utveckling behöver tas av lärare själva

för att få betydelse. (Mats Ekholm, i Hargreaves 1998)

Fortbildning innebär inte att skolutveckling sker. Madsén&Risberg (1994) anser att man

måste skilja på lärarens behov och deltagandet i fortbildning. Det mesta en lärare lär sig som

har betydelse för utvecklingen av yrkeskunnandet bygger på erfarenheter från lärarens praktik

– möten med elever i olika undervisningssituationer och samtal med kollegor. ( Handal &

Lauvås i Madsén 1994). Madsén & Risberg (1994) menar att fortbildning bör ses som enbart

ett av flera inslag i lärares kompetensutveckling. De menar att frågorna om lärares

kompetensutbildning måste relateras till organisationsutvecklingen i skolan. Under hela 1980-

talet betonar man det dagliga lärandet och den systematiska reflektionens betydelse för de

anställdas kompetensutveckling.

2.2 Skolkulturers betydelse för skolutveckling

Skolors skolkulturer är abstrakta fenomen. De här kulturerna är på något sätt ständigt

närvarande i aktiviteter som äger rum inom en skola. Skolkulturer är en väsentlig ”styrkälla”

för den verksamhet som den enskilda skolan bedriver, och därmed utgör den en av

nyckelfaktorerna i en skolutvecklingsprocess. (Berg 2003)

Skolkulturer kan variera mellan en och samma skola och mellan olika skolor. Olika

skolformer har olika historiska traditioner.

Skolkulturer kan liknas vid en salig blandning av olika sociala fenomen, vilket gör de är

mycket svåra att tackla på ett sammanhängande sätt. Genom att göra en analys av

skolkulturen kan man komma fram till om de aktuella kulturerna är öppna, generösa och

underlättar skolutveckling, eller om kulturerna är inskränkta och intoleranta.
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Om en förändring ska påverka skolans praktik, måste det bland skolans aktörer finnas en

mottaglighet som kan uttryckas som en aktörsberedskap

2.2.1 Olika skolkulturer

Skolkulturen på en skola har betydelse för om skolan kan utvecklas till en ”självutvecklande”

skola. Hargreaves (1998) urskiljer fyra olika kulturer i skolor: den individualistiska, den

balkaniserade, den påtvingat kollegiala och den samarbetande skolkulturen

Den individualistiska kulturen

Var och en undervisar ensam och återkopplingen på den egna undervisningen från kollegor

förekommer sällan. Alla utvecklingsalternativ togs av lärarna själva.

Lärarnas främsta mål var att överleva i en komplex verksamhet.

Särbokulturen

Samarbetet mellan lärare sker inom olika smågrupper.

Grupperna hålls samman av olika särintressen som behöver försvaras och hävdas gentemot

andra grupperingar på skolan.

Statusskillnader mellan ämnesgrupper markeras och lärare träffas främst i ämnesgrupper.

Dessa gruppintressen skapar konflikter på skolan till exempel vad gäller lokaldisposition,

tillgång till material- och arbetsrum för lärare, antal elever i undervisningsgrupperna,

schemaläggning och fortbildningsresurser.

Många av lärarna hade lång yrkeserfarenhet och genomförde undervisningen på ett

rutinmässigt och statiskt sätt.

Här fanns ingen vision om skolans framtid. Tid och kraft investerades enbart i den enskilde

lärarens klassrumsarbete.

Den påtvingat kollegiala kulturen

Den påtvingat kollegiala kulturen (Hargreaves 1998) kännetecknas av ett antal regler som

anger hur samarbetet organiseras på skolan. Det kan gälla av skolledning fastställda

konferenstider, ämnesområden som ska diskuteras - till exempel pedagogiska

samsynsdiskussioner – eller gemensamma aktiviteter som ska planeras och genomföras. I

bästa fall kan denna kultur vara ett övergångsskede till ett reellt och av lärare upplevt behov

av samarbete. I värsta fall kan den ta död på de samarbetsinslag som tidigare uppstått spontant

på skolan. En del lärare deltar inte mentalt utan begränsar sitt deltagande till att

pliktskyldigast finnas på plats rent fysiskt på beordrade konferenser.
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Den samarbetande kulturen

I den samarbetande kulturen initierar och driver lärare själva förbättringar av undervisningen

på skolan. De samarbetande relationerna mellan lärarna uppstår och vidmakthålls av lärarna

utifrån en bedömning att dessa är avgörande för att utveckla den egna yrkesrollen. Samarbetet

är inte begränsat i tid och rum till särskilda konferenstider utan genomsyrar hela arbetet och

underhålls kontinuerligt i kommunikationen lärare emellan.

Staessens benämner den samarbetande kulturen för den professionella kulturen.

Lärarna förenades under mottot ”vi har en viktig uppgift att utföra”

Den samarbetande kulturen utmärks av att lärare och skolledare samtalar om

undervisningspraktiska angelägenheter.

2.3 Tiden
Hur mycket tid som lärarna kan disponera utanför klassrummet, för att arbeta tillsammans

med kollegor eller för egna reflektioner, är en viktig fråga när det gäller förändring,

förbättring och kvalitetshöjning.

Tidspressen gör det svårt att få till stånd en grundlig planering, att engagera sig i

utvecklingsarbete, samtala med kollegor eller helt enkelt sätta sig ner och fundera över den

egna målsättningen och den egna utvecklingen. (Hargreaves, 1999)

Tid är både en upplevelse och en egenskap. Olika personer uppfattar tiden olika. Hargreaves

menar att lärare och skolledare uppfattar tidsaspekten mycket olika när det gäller

undervisning och förändringar.

Ju längre bort från klassrummet och därmed från händelsernas täta centrum man befinner sig

desto långsammare tycks tiden gå där. Detta kan vara en förklaring till att skolledare upplever

att förändringar tar för lång tid, medan lärare som befinner sig mitt i händelsernas centrum

och samtidigt ska reda ut allt som händer i klassrummet upplever att förändringar går för fort.

Hall (i Hargreaves 1999) skiljer mellan monokrona och polykrona tidsuppfattningar.

En monokron tidsuppfattning innebär att man gör en sak i taget. Det är viktigt att hålla

tidsplaner och det finns ingen större känsla för sammanhanget eller mänskliga relationer. Det

är planen och genomförandet som är det viktiga. Den monokrona tidsuppfattningen dominerar

affärslivet och den är karakteristisk för stora byråkratiska organisationer och den är mest

utbredd bland män.

Den som arbetar utifrån en polykron tidsuppfattning koncentrerar sig på att göra flera saker

samtidigt.
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De är inte lika intressserade av att hålla tidsplaner. Det finns ett intresse för sammanhanget

och av relationer. Den polykrona tiden är mer människoorienterad än uppgiftsorienterad. Den

polykrona tidsuppfattningen förekommer i mindre, mer personligt styrda organisationer, och

den är vanligare bland kvinnor än bland män. Detta skapar en klyfta mellan de som

bestämmer om tiden och de som ska utföra det som bestämts. Här är det viktigt att lyssna på

varandra för att öka förståelsen för varandras verksamheter.

2.4 Lärande organisation

Det talas mycket att skolor och företag ska bli lärande organisationer.

I min kommuns skolplan står det att skolan ska bli en lärande organisation.

Vad menar man egentligen med en lärande organisation?

Begreppet är oklart och därför är det viktigt att klargöra vad begreppet innebär.

Om man inte sätter sig in i vad begreppet står för vet man ju inte vad det handlar om.

Om begreppet är otydligt kan det skapa en osäkerhet som försvårar lärandet.

Lärande organisation är inte ett enhetligt begrepp eller en teori i traditionell betydelse utan

snarare ett samlingsnamn för ett antal tankar och erfarenheter som var för sig inte är så

märkliga eller nya men som tillsammans utgör en god utgångspunkt för att utveckla en

verksamhet. Andersson (2002) anser att den lärande organisationen är en abstraktion. Enligt

hans uppfattning är lärandet en individuell psykologisk process där det är fråga om individer

som lär sig och inte organisationen som sådan.

Andersson skriver att han är lite skeptisk till att man ska införa en lärande organisation.

Han skriver att motivet till att införa en lärande organisation är att begreppet uppfattas som

trendigt. Han menar att det har blivit en patentlösning på problemen på en arbetsplats.

Det handlar mer om management- och ibland om smarta formuleringar – än om läroteori.

Senge (2001) använder ordet ”metanoia” för att beskriva vad som sker i en lärande

organisation. Ordet betyder att tänka om. Senge menar att i en lärande organisation

vidareutvecklas ständigt människors förmåga att förverkliga sina mål, där utvecklas nya och

expansiva sätt att tänka, där finns en strävan mot gemensamma mål och där lär sig

människorna att ständigt söka ny kunskap tillsammans. Helhetssynen är nödvändig för att vi

ska lyckas med detta.

Senge betonar vikten av ett systemtänkande som hjälper oss att se helheter,

förändringsprocesser och mönster i verksamheten.

Det handlar om att tänka på ett nytt sätt, att man ska se helheten istället för skilda delar.
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Människan ska inte ses som en hjälplös bricka i ett spel, utan som en aktiv deltagare som själv

är med och skapar sin verklighet.

Hargreaves (2003) skriver att om skolor var lärande organisationer skulle de utveckla

strukturer och processer som gav dem förmåga att lära av och fungera som genuina

gemenskaper som utnyttjar sin kollektiva intelligens och sina mänskliga resurser för att

ständigt åstadkomma förbättringar. Alla medlemmar skulle se den ”större bilden” i

organisationen, förstå hur delarna och helheten hänger ihop (känt som ”systemtänkande”) och

hur åtgärder på ett område påverkar ett annat.

När man talar om en lärande organisation, fokuseras hur en bra organisation bör se ut och hur

den ska ledas. Det är, säger man, en verksamhet som uppmuntrar och sörjer för att

medarbetarna tar till sig nya synsätt, värderingar, kunskaper färdigheter osv, så att de

tillsammans med ledningen kan utveckla organisationen, få den att fungera på nytt sätt,

hantera uppgifterna mer framgångsrikt. I en lärande organisation låter man medarbetarna ta

sig an de problem som ledning och medarbetare noterar i sitt dagliga arbete. Medarbetarna ska

kunna ge förslag till handlingsplaner och åtgärder. Det är delaktighet som det då handlar om.

Ledningen ska presentera problemen för medarbetarna för att dessa ska kunna komma med

förslag till lösningar. Ledningen ska inte kalla samman personal bara för att informera om

eller förankra redan fattade beslut. ( Egidius, 2002)

Egidius skriver vidare att det lovande med begreppet lärande organisationer är att man ser

lärandet som något som ska göra verksamheten mer slagkraftig genom att individerna lär sig

mer om sådant som de sysslar med och genom att de lär saker tillsammans om hur de ska

organisera sitt arbete. Kurser och konferenser kommer in som komplement och stöd när de

direkt tillför något i lärandet i vardagsarbetet.

Om vi menar allvar med en lärande organisation krävs det att verksamheten förändras i fråga

om ledning och styrning, inriktning och rutiner.

Att använda begreppet lärande organisation är vanskligt eftersom det är oklart vad begreppet

står för. Att begreppet är vagt skapar osäkerhet och det är viktigt att klargöra vad man menar

med begreppet. Intressant är att det är viktigt att se helheten i verksamheten för att på så sätt

förstå hur delarna hänger ihop. Om man vill ha en lärande organisation är delaktigheten

viktig. Om du är delaktig får du större förståelse för verksamheten. Medarbetarnas

erfarenheter och kunskaper ska tas tillvara. Här tolkar jag det som att den lärande

organisationen har ett ”bottom-up” perspektiv istället för ”top-down” perspektivet, där någon

annan beslutar om vad som ska ske i verksamheten.
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2.4.1 Arbetsplatsen som lärande organisation

Alexandersson (Madsén 1994) anser att formell utbildning inte alltid innebär att

organisationen utvecklas. Lärandet kan vara en del av vardagen. Han skriver vidare att den

egna undervisningen och samspelet med andra innebär tillfällen till lärande.

Den enskildes livserfarenhet utgör här en väsentlig resurs. Mikael Alexandersson hänvisar till

Moxnes(1996) som menar att det sker ett lärande, när individen omprövar sina handlingar

utifrån att hon reflekterat över sina erfarenheter. I detta perspektiv betonas lärandet som en

process, i vilken individen interagerar i ett aktivt samspel mellan sina egna inneboende

möjligheter och omgivningens krav. Denna process låter sig inte alltid beskrivas och mätas i

absoluta termer. Det tar tid innan kunskapsmässiga förändringar får genomslagskraft och

medför synliga resultat. Ett lärande sker när erfarenheter förvandlas till kunskaper och

färdigheter. I detta perspektiv blir lärandet en förvandlingsprocess som ständigt skapas och

återskapas (se t.ex Kolb 1984). Lärandet innebär kvalitativa förändringar i individens

tänkande, som karakteriseras av en strävan mot ökad meningsfullhet och förståelse av den

egna praktiken. Just detta perspektiv på lärandet i den egna organisationen går ofta under

benämningen en lärande organisation.

2.4.2 Hur kan skolan bli en lärande organisation?

Madsén& Risberg (1994) skriver att forskning visar att om skolan ska bli en lärande

organisation är det viktigt att man gör de egna målen tydliga och att man skapar möjlighet till

reflektion över sambanden mellan mål, metoder och resultat.

Forskningen har visat att vardagsreflektionen behöver förstärkas, dels genom utveckling av ett

mer precist yrkesspråk och genom tillskott av teori och tankemodeller som kan problematisera

det till synes givna. Skolledningen har en viktig roll för att utveckla en organisation som är

tydlig för de inblandade och samtidigt har en tillåtande anda.

Madsén(1994) betonar att det är viktigt att den lärande organisationen måste fyllas med ett

ändamålsenligt innehåll och ha en bestämd riktning utanför sig självt.

En viktig uppgift för den lärande organisationen är just att svara för att individen inte slår sig

till ro, utan får motivation och förmåga att förnöja sig. I den lärande organisationen är

personalen involverad i en ständigt pågående läroprocess. För läraren blir då lärandet både ett

eget kunskapsområde, d.v.s. ”att kunna lära andra att lära”, och en professionell process för att

läraren själv skall utvecklas i yrket.
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En utvecklad och genomtänkt organisation kan återföra auktoriteten och kunskapssökandet till

lärarna själva. Den medför inte bara ökad kontroll över hur den egna undervisningen ska

genomföras, utan också över vad man ska undervisa om. Om läraren i dialog med andra

ifrågasätter den egna undervisningspraktiken, kan hon börja erövra kunskaper om varför

praktiken framträder på olika sätt i olika sammanhang.

Begreppet ”lärande organisation” hör nära samman med debatten om kompetens,

professionalism och professionalisering i allmänhet.

2.5 Det didaktiska mötet.

För att kunna lära andra att lära måste lärarna också lära. Att lära i den egna verksamheten

innebär att få syn på sig själv och vad man egentligen håller på med. Idag samarbetar många

skolor med forskare genom att knyta samman lärarnas erfarenheter med forskarnas teorier så

man kan upptäcka sammanhang som man annars inte skulle upptäckta.

Det didaktiska mötet handlar om ett möte där pedagoger genom samtal och utbyte av tankar

reflekterar över verksamheten för att på så sätt komma fram till nytt lärande. (Scherp 2002)

Gunnar Berg (2003) anser att det ”pedagogiska samtalet” kan beskrivas som ett didaktiskt

möte när samtalet handlar om att man problematiserar verksamheten och arbetsuppgifterna.

Utgångspunkten kan hämtas från organisationens praktik med syftet att denna ska förstås och

bli begriplig på en annan nivå än det vardagliga.

Tiller (1998) menar att det didaktiska mötet är en grundläggande förutsättning för den goda

skolan. Det didaktiska mötet är ett möte där deltagarna samtalar och reflekterar över sina

erfarenheter. Erfarenheterna kan sedan kopplas till teorier för att på så sätt förstå sammanhang

och få en helhetsbild genom att deltagarna aktivt tar tag i läroprocesserna.

Något som är centralt i ett didaktiskt möte är att innehållet berör deltagarna så att det på så

sätt känns meningsfullt.

Mötet är inte vilket möte som helst utan det måste ordnas så att det blir sammanhang och

kontinuitet. Ett didaktiskt möte handlar om att sätta ord på det man gör i vardagen och att se

på sig själv och sin verksamhet med andra ögon.

Tiller (1999) menar att det är viktigt att ge förutsättningar för att didaktiska möten ska äga

rum. För att ett didaktiskt möte ska kunna äga rum krävs det att lärarna får frihet och utrymme

för reflektion. Det krävs tillit till att lärarna kan och vill ta tag i sitt eget lärande och det krävs

att deltagarna i läroprocessen förstår varandra.
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Ledare och lärare måste alltid fråga sig vad skolan egentligen ska handla om och vad som är

själva kärnan i verksamheten. Att sådana didaktiska basfrågor ställs och diskuteras i skolans

vardag representerar en avsevärd styrka i skolutvecklingen. (Tiller, 1999)

Att skapa möten för pedagoger där de frågor som rör praktiken tas upp är grundläggande för

att verksamheten ska utvecklas. Oavsett vad man kallar mötena är det viktigt att genom samtal

och utbyte av tankar reflektera över verksamheten för att på så sätt komma fram till nytt

lärande. (Scherp, 2002)

Det didaktiska mötet är ett sätt att åstadkomma lärande. Genom att mötas och reflektera över

vardagserfarenheterna och sedan koppla ihop erfarenheterna med teorier är ett sätt att öka

förståelsen för verksamheten som kan leda till lärande. Viktigt är att innehållet berör

deltagarna så att mötena upplevs meningsfulla. Om lärare och skolledare ska kunna skapa

goda didaktiska möten i skolan är det en förutsättning att man själv har upplevt dessa.

3. Metod

3.1 Aktionsforskning

Aktionsforskning handlar om att utveckla och förändra verksamheten men också om att skaffa

sig kunskap om hur denna förändring går till och vad som sker under arbetets gång, vilket då

kan relateras till den vuxnes lärande. (Rönnerman, 2004)

Aktion betyder aktiv handling, och aktionsforskning innebär att man aktivt går in för att

förändra praktiken. Aktionsforskning är en form av disciplinerad studie för att förstå och

förändra/förbättra en social praktik – en verksamhet som innefattar människor och deras

interaktion. Det är befintlig, redan pågående verksamhet som skall förändras och ansatserna

att förändra görs i verksamhetens naturliga sammanhang, i dess kontext. (Stensmo, 2002)

Aktionsforskning kan sägas vara en systematisk reflektion över det som sker i vardags- och

yrkeslivet. Genom att benämna förändringsarbetet aktionsforskning, ställs krav på systematik,

dokumentation och reflektion. Dokumentationen är viktig och projektet måste resultera i

någon form av rapport som andra lärare kan läsa och lära sig något av.

Möjligheterna att generalisera resultaten från ett aktionsforskningsprojekt ligger just i detta,

att en annan lärare kan finna något i projektet som kan användas för att förbättra

verksamheten i sin skola eller i sitt klassrum. (Stensmo, 2002)

Centrala moment blir att som praktiker ställa frågor till praktiken, iscensätta en handling, följa

processen och reflektera över vad som sker där. Det blir alltså en relation mellan handlandet

och förståelsen av vad som sker. Genom denna relation blir praktikerna delaktiga i vad som

sker och kan därmed åstadkomma en bättre grund att agera utifrån. (Rönnerman, 2004)
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Aktionsforskning kan ses som ett ”bottom-up”-perspektiv, vilket innebär att det är praktikern

själv som ställer frågorna och agerar för en förändring. Detta skiljer sig från ett s.k. ”top-

down”-perspektiv, som innebär att någon annan beslutar om vad som sker i verksamheten.

Genom ett perspektiv underifrån är det praktikerna själv som utifrån egna frågeställningar och

praktikens behov prövar nya vägar att förändra. I processen används olika redskap genom

vilka praktikerna får hjälp med att identifiera ett problem, följa en utvecklingsprocess,

reflektera och värdera den nya verksamheten i relation till den gamla.

Till hjälp för denna process brukar man inom aktionsforskningen hänvisa till en cirkel eller

spiral där de olika stegen planera – agera – observera – reflektera ingår.

3.1.1 Aktionslärande och aktionsforskning

Aktionslärande och aktionsforskning är två förhållandevis nya begrepp i skol- och

utbildningssammanhang.

Tiller (1999) menar att det är viktigt att klargöra vad begreppen står för.

Aktionsforskning är ett begrepp som handlar om den forskning som forskare bedriver vid

universitet och högskolor tillsammans med lärare i skolan. Aktionslärande är det som lärare

och skolledare gör när man arbetar mer systematiskt och ”forskande” i sin vardag.

Gemensamt för båda begreppen är tonvikten på större grundlighet och systematik.

Det handlar om förmågan att söka nya lösningar och hitta utvägar ur det som ser svårt ut.

3.1.2 Aktionslärande

Aktionslärande kan enligt Tiller (1999) definieras som en kontinuerlig lärande – och

reflektionsprocess, som är stöttad av kollegor och där intentionen är att uträtta något.

Aktionslärande hjälper människor ut ur handlingsförlamande situationer och blir ett

hjälpmedel för att ta tag i sin omgivning i avsikt att förändra den till det bättre.

Reflektion är det viktiga ledet mellan det vi har gjort tidigare och den framtida handlingen. I

vardagen finns det inte alltid utrymme för reflektion.

Tiller (1999) menar att skillnaden mellan en vanlig arbetsdag i skolan och aktionslärande är

djupet i sättet att närma sig lärandeproblematiken. En djuporientering lägger tonvikten på

mening och förståelsen av det som utgör det väsentliga i vardagen.

 Aktionslärande handlar om att förstå det man upplever, förstå sig själv och få upp ögonen för

det som befinner sig på djupet. Det handlar om att utmana sig själv på ett grundläggande sätt.

Meningsfullt lärande uppstår när lärare diskuterar och reflekterar över sina erfarenheter.
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Tvång och aktionslärande inte går ihop. Tillers erfarenhet är att i de fall han har fått chans att

studera aktionslärande i praktiken så har det varit frivilligt.

För att få svar på min frågeställning och för att få information, fakta och data har jag använt

mig av olika redskap. ( metoder)

Inom aktionsforskning genomförs studierna i den egna praktiken och här blir då verktygen

viktiga för att kunna skapa distans till det som är bekant. Genom den dokumentation som

läraren gör i vilken observationer och analyser presenteras av det enskilda utvecklingsarbetet

blir praktiken ”objektifierad”. Resultatet av den egna studien kan relateras till annan kunskap

genom anknytning till teorier och andra studier. I denna process kan också existerande teorier

utmanas. (Rönnerman, 2004)

Dialogen med andra lärare har varit betydelsefull i min aktion. I dialogen skapas möjlighet att

få upp ögonen för det man tar för givet.

I mitt arbete har handledning som metod för reflektion och pedagogiska samtal förekommit.

Jag har också använt mig av kvalitativ intervju, där deltagarna i grupp har fått svara på frågor

som jag sedan sammanställt och som varit föremål för reflektion.

Deltagarna gjorde en observation i sin egen praktik.

Till slut har jag i min loggbok reflekterat över våra möten.

3.1.3 Intervju

Inför första mötet hade jag formulerat ett antal öppna frågor som deltagarna fick svara på i

dialog med de andra deltagarna. Första gången delades deltagarna in i två grupper. I den ena

gruppen fanns det en sekreterare som gjorde anteckningar i den andra gruppen antecknade

jag. Protokollen sammanställdes sedan av mig. Den andra gången då antalet deltagare var fler

delades grupperna in i tre grupper och sedan lämnades protokollen in till mig.

3.1.4 Observation

Här har jag använt mig av observation i vid bemärkelse. Vid de första tillfällena fick

deltagarna svara på ett antal öppna frågor som gällde verksamheten. När jag hade

sammanställt protokollen och deltagarna vid nästa möte skulle reflektera över vad som

kommit fram kan man säga att deltagarna på så sätt kunde observera verksamheten.
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3.1.5 Handledning

I min aktion har jag fungerat som handledare. Jag har genom de frågor jag ställde försökt få

deltagarna att förstå hur saker hänger ihop och att se saker på ett nytt sätt. Jag har som

handledare hjälpt till att hålla kvar tråden, att fokusera och försökt fördjupa diskussionen.

Rönnerman (2004) skriver att det visar sig att handledningen har betydelse för att pedagoger

ska upptäcka sina egna tankar, få tankar och handlingar prövade mot kollegornas erfarenheter

och utmanas av teorier, vilket kan bidra till en ökad medvetenhet i arbetet.

3.1.6 Reflektion

Reflektion sker i vårt samspel med naturen och tingen och med andra människor.

Det handlar om att ge skäl och motskäl, att argumentera med sig själv och med andra.

Förvirring i debatten om vad reflektion egentligen är beror på att olika personer använder

ordet reflektion om skilda fenomen. (Egidius, 2002)

Dialog och samtal är enligt den tyske filosofen Habermas (1981, i Egidius 2002) en

förutsättning för att nå en förståelse gemenskap genom att två eller flera personer tillsammans

överlägger med varandra och därigenom utvecklar varandras syn på de fenomen som

diskuteras.

I olika beskrivningar av lärande och professionell utveckling ingår ofta reflektionen som ett

led i en cirkulär process. Det är konkreta upplevelser som görs till föremål för reflektion och

analys. Reflektionen blir en ”brygga” mellan våra tidigare erfarenheter och vår strävan efter

att utveckla och forma framtiden. Genom att man systematiserar och organiserar sina

erfarenheter blir de möjliga att reflektera över. (Alexandersson i Madsen 1994)

Vi får tänkande eller lärande organisationer när de som deltar i arbetet tänker och reflekterar

runt det som sker. Reflektionen är på många sätt den bärande krafter vari erfarenheterna

konverteras till lärande. Reflektionen är många saker, men det handlar enkelt om att tänka

över och tänka igenom de olika förhållanden som vi erfar. (Tiller, 1999)
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4. Genomförande av aktionen

4.1 Beskrivning av aktionen

4.1.1 Innehåll

Min aktion har bestått i att vi haft didaktiska möten som har handlat om vårt uppdrag,

skolkulturer och tiden. Dessa begrepp är centrala med tanke på skolutveckling.

Vi ett av tillfällena lyssnade vi på en föreläsning som handlade om skolkulturer.

Deltagarna har haft möjlighet att göra en undersökning om hur tiden används.

4.1.2 Deltagare

Jag har valt att begränsa antalet deltagare till vår arbetsenhet som består av 11 personer.

Arbetsenheten består av tre arbetslag som arbetar var för sig. Vi har inte så mycket kontakt

mellan arbetslagen. Här finns ett önskemål om att öka samarbetet mellan arbetslagen.

Under flera år har personalen som arbetar med årskurs 4 – 6 känt sig som ”det glömda stadiet”

klämt mellan de yngre åldrarna som samarbetar med fritids och mellan de äldre åldrarna som

tar mycket tid i anspråk vad gäller skolledning. Personalen som arbetar i åk 4 – 6 är i stort sett

självgående men vill bli sedda och detta skulle vara ett bra sätt att satsa på ”det glömda

stadiet”. Här finns också ett intresse och engagemang som är utvecklingsbefrämjande.

Personalen har i många år arbetat med ”storklasser” i väl fungerande arbetslag.

Genom att titta på verksamheten med nya ögon skulle personalen kunna komma till insikt om

vad som är bra och om vad som behöver förbättras.

4.1.3  Min roll som handledare

Min roll har varit att tillsammans med deltagarna planera innehållet i aktionen.

Jag har fungerat som handledare och har på så sätt hjälp till att hålla fokus på innehållet.

Efteråt har jag sammanställt anteckningarna och skrivit protokoll.

Att känna personalen och vara en del av skolans kultur har inneburit att det har varit lätt att få

tillträde till forskningsfältet. Att vara forskande praktiker i sin egen kultur innebär också en

risk när det gäller tolkning av resultatet. Jag är medveten om att i och med att jag ser

”verksamheten” inifrån så blir mitt perspektiv annorlunda än om någon utomstående sett

verksamheten.
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4.1.5 Vad gör min aktion trovärdig?

Som alternativ till validitet och reliabilitet brukar man inom kvalitativ forskning tala om

transparens, det vill säga genomskinlighet. Det ska vara möjligt för läsaren att se hur

forskningen genomförts och på vilka grunder olika sanningsanspråk görs. (Mattson, 2004)

Med alternativa bedömningsgrunder visar Zeichner och Noffke att praktikerforskningen inte

behöver underordna sig universitetsforskningens generella och inomvetenskapliga kriterier.

De presenterar och diskuterar flera olika förslag på kvalitetskriterier. De talar om validitet i

relation till demokrati, resultat, process, katalysator och dialog.

1. Demokrati. I vilken utsträckning utförs forskningen i samarbete med alla involverade?

2. Resultat. I vilken utsträckning bidrar forskningen till handlingar som löser de problem som

studeras?

3. Process. Hur väl är forskningen genomförd i fråga som till exempel datainsamling, analys

och triangulering.

4. Katalysator. I vilken utsträckning ökar forskningen deltagarnas förmåga att lära känna

verkligheten så att de kan förändra den?

5. Dialog. I vilken utsträckning främjar forskningen en reflekterande dialog mellan alla

involverade deltagare?

4.2 Aktionens olika faser

 Aktionsforskning brukar beskrivas som en cyklisk process som genom går fyra distinkta

faser: planering, aktion eller agerande, observation och reflektion. Reflektionen kan i sin tur

resultera i en ny planeringsfas, följd av aktion, observation, reflektion etc. En

aktionsforskning kan pågå kontinuerligt över en lång tid och innebära att cykeln genomgås

flera gånger. Cykeln kan beskrivas som en spiral, där man återkommer till olika faser, men på

ett kvalitativt högre plan. Detta för att utvecklingen hela tiden fortsätter.

4.2.1  Fas 1 – Planering

Aktionsforskning innebär att man prövar något med syftet att förändra verksamheten i

önskvärd riktning. Man kan beskriva det som om man har ett problem och att man vill göra

något åt det.
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Vi första träffen presenterade jag mitt ”problem”. ”Problemet” var att vi mycket sällan hade

möten där de didaktiska frågorna togs upp.

Den tid som var avsatt till konferenstid utnyttjades inte effektivt i den meningen att

personalen visste inte i förväg om det fanns något innehåll planerat. Detta kom upp på

dagordningen samma dag. Därför kunde ingen verksamhet planeras eller förberedas av

personalen.

Jag var tydlig med att tala om att i min utbildning i aktionslärande skulle en aktion ingå.

Jag betonade att det var frivilligt att delta i mötena.

Mötena skulle äga rum på den tid som är avsatt för konferenser mm – en tid då all personal

befinner sig på skolan. Vår rektor hade gett sitt samtycke till att tid kunde avsättas för våra

möten då.

När vi hade det första mötet presenterade jag förslag på ämnen som jag tyckte var intressanta

och som jag kände att jag kunde något om. Därefter fick deltagarna skriva och lämna in

förslag på mötenas innehåll.

4.2.2  Fas 2 – Aktionen.

Sammanställningen av förslagen på innehåll till våra möten visade att ”Vårt uppdrag” var det

förslag till innehåll som flest hade önskat. De andra mötena kom att handla om skolkulturer

och om ”tiden” i skolan.

Våra möten kallade jag ”En mötesplats för lärande”.

Första mötet

Vårt uppdrag

Tanken inför första mötet var att deltagarna skulle få upp ögonen för det vi håller på med.

Jag ansåg att vi helt enkelt måste diskutera och försöka klargöra vilket vårt uppdrag är.

Varför har vi aldrig gjort det tidigare?

Jag introducerade begreppet ”det professionella objektet” (Carlgren, Marton, 2003).

Om vi får klart för oss vilket det professionella objektet är så kanske det blir lättare att förstå

och avgränsa vårt uppdrag. Jag jämförde med andra yrkesgrupper t ex läkare eller snickare där

det professionella objektet är lätt att identifiera.

Jag hade förberett frågor som skulle fungera som samtalsunderlag. (Bilaga 1)

Deltagarna delades in i två grupper. I den ena gruppen där jag deltog skrev jag ner det som

sades och i den andra gruppen antecknade en av deltagarna.
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Efter diskussionen hade vi en kort återsamling, där de båda grupperna redovisade för

varandra. Jag gjorde en sammanställning av de båda protokollen.

Andra mötet

Vad gör lärarna när de inte undervisar?

Det andra mötet inleddes med reflektioner över förra mötets protokoll.

Hela gruppen var samlad.

Jag presenterade en rapport ”Vad gör lärarna när de inte undervisar” (2003) som visade på en

undersökning som lärare i ett aktionforskningsprojekt på Gotland deltagit i .

De som var intresserade fick ett protokoll där de skulle fylla i dels arbetsuppgifter de utförde

samt känslan inför arbetsuppgiften. Detta kunde vara ett sätt att få upp ögonen för vad det

egentligen är vi gör. Dessa protokoll skulle sedan vara ett underlag för reflektioner i ett

kommande möte.

Tredje mötet

Skolkulturer

De flesta deltagarna hade varit på föreläsningen ”Tvång, karriär och kunskap – olika

skolkulturer i en ”skola för alla”. ( Anders Persson)

Syftet med mötet vara att reflektera över föreläsningen.

Jag presenterade den forskning om skolkultur som Berg (2003) och Blossing (2003) sysslat

med och deltagarna fick en sammanfattning av hur de beskriver olika skolkulturer som de

kunde läsa igenom till nästa gång. Jag ställde följande frågor:

Vilken skolkultur är dominerande på vår skola?

Vem eller vilka är skolans informella ledare?

Deltagarna fick till nästa gång läsa igenom en sammanställning över olika skolkulturer som

jag gjort.

Fjärde mötet

Nästa möte inleddes med att vi gick igenom Ulf Blossings teorier om skolkulturer.

Därefter fick deltagarna, i tvärgrupper, diskutera frågor om skolkultur ( Bilaga 2) som jag

hade förberett och de lämnade in anteckningarna från mötena till mig.

Jag sammanställde anteckningarna och skrev ett protokoll från mötet som jag skickade till

deltagarna.
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Femte mötet

Tiden

Det sista mötet handlade delvis om skolkulturer, i samband med reflektioner över förra mötets

protokoll. Hela gruppen var samlad och vi kom in på ”tiden”. Som diskussionsunderlag

använde vi sammanställning av de protokoll som deltagarna använt. Vi avslutade med en

önskan om att deltagarna skulle skriva ner några tankar om tid samt försöka göra en

tankekarta över alla möten och lämna dem till mig.

Utvärdering

Jag bad deltagarna göra en skriftlig utvärdering.

4.2.3 Fas 3 – Observation

Under hela aktionsfasen är det nödvändigt att aktionsforskarna observerar och dokumenterar

det som händer över tid.  Observation ska här ses i vid bemärkelse och innebär att iaktta och

skaffa sig kunskap om hur det förhåller sig i den egna praktiken. Något som skiljer

aktionsforskning från ”vanligt” utvecklings- och förändringsarbete i skolan, är att det är

systematiskt och väl dokumenterat.

Jag har sammanställt de resultat jag fått in från intervjuerna och de protokoll som skrevs. För

att åstadkomma didaktiska möten på min skola spelar vårt uppdrag, skolkulturen och tiden en

avgörande roll.

Resultatet av gruppdiskussionerna visar att deltagarna var överens om att det är viktigt att

eleverna ska nå kunskapsmålen, eleverna ska må bra socialt och att vi ska fostra för samhället.

På frågan om vilket det professionella objektet är så skriver den ena gruppen att det är barnet

och den andra gruppen skriver att det är barn som mår bra.

Hur har uppdraget och det professionella objektet förändrats?

De som har arbetat länge anser att uppdraget har förändrats, medan de som arbetat i ca 10 år

inte märker någon skillnad. De som har arbetat länge, menar att den sociala biten har blivit

mycket större. Respekten för vuxna har ändrats, elever med särskilda behov går i klassen och

någon påpekar att samhällsproblemen får skolan ta hand om.

Något som båda grupperna påpekar är att konferenstider och tid för möten av olika slag har

ökat. Mer tid går åt till pappersarbete och administration. Personalen får även lägga tid på

vaktmästaruppgifter och städning. Den ena gruppen diskuterade handledning. Idag arbetar
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t ex psykolog och specialpedagog inte direkt med sin klient, utan deras arbete går via läraren

som sedan ska arbeta med klienten. Handledningen tar mycket tid och uppfattas som extra

arbetsuppgifter som upplevs betungande.

På mötet undrar deltagarna: Vem ska göra vad?

Är det rimligt och hållbart att läraren ska vara allt: lärare, psykolog, kurator och vaktmästare?

När det gäller arbetet med att upprätta åtgärdsprogram för elever med särskilda behov är det

otydligt vem som ska göra vad. Från början var det tänkt att specialpedagogen skulle upprätta

dessa. Nu är det kontaktlärarens uppgift. Hur, när och varför blev det kontaktlärarens uppgift?

Deltagarna anser att fortbildningen inte varit kvalificerad och någon undrade vart den

schemalagda tiden för reflektion blev av. Någon menade att reflektion sker hela tiden i

arbetslaget.

När deltagarna beskriver vilka arbetsuppgifter de utför i praktiken ger de exempel på

uppgifter relaterade till undervisning, uppgifter kopplade till administration och socialt

relaterade uppgifter. De ger också exempel på arbetsuppgifter som inte är lärarrelaterade.

När vi möttes andra gången uttrycker sig en lärare som inte var med vid första mötet så här:

- Det är skrämmande att se vilka arbetsuppgifter vi utför.

Efter mötet fick jag många synpunkter på att det var bra att få fundera över vårt uppdrag.

Frågorna kändes angelägna och relevanta för deltagarna och jag kände att jag fick respons.

Som en av bärarna av skolkulturen på min skola är det lätt för mig att känna vad som är

angeläget att ta upp. I nuläget var frågor om vårt uppdrag angelägna. Det var säkert en av

anledningarna till att mötet gick bra. Att jag planerat och sedan höll i mötet var en annan

anledning. Att jag är en av personalen och att jag känner deltagarna är också en anledning till

att det känns bra. Jag känner att jag har mandat att gå vidare. Det känns spännande att inte

veta var vi hamnar.

Nästa gång vi träffades gick vi tillsammans igenom Blossings (2003) teorier om skolkulturer.

Därefter diskuterade deltagarna i tre tvärgrupper utifrån de frågeställningar jag förberett.

Här följer en sammanställning av vad som diskuterades.

På frågan om vilka skolkulturer som finns på skolan säger deltagarna att alla kulturer är

representerade och skolan är ett exempel på en särbokultur.

 Att själv avgöra om någon viss kultur har mer inflytande än någon annan kan vi inte göra.

”Det är nog olika var man arbetar hur man upplever kulturen ” läser jag i protokollet.

Alla deltagare var överens om att vi i åk 4-6 arbetade i en samarbetande kultur.
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”Vi hjälps åt och har barnens bästa för ögonen” har en grupp skrivit.

En grupp påpekade att det var viktigt att det fanns inslag av en individualistisk kultur. Alla var

överens om att vi också har en påtvingad kollegial kultur.

Att det fanns anledning att sträva mot den samarbetande kulturen tyckte alla.

En grupp ansåg att den påtvingat kollegiala kulturen måste finnas med i början för att påbörja

skolans utvecklingsarbete.

Jag läser vidare i protokollet från mötet att vår skolas kultur har ändrats under åren p g a

 F-9-organisationen och p g a byte av skolledare.

En grupp skriver att det blir mer av en samarbetande kultur i ett arbetslag som arbetar

tillsammans med en ”storklass”.

Tiden

Något som vi ständigt har återkommit till är tiden.

Varje gång vi har mötts har jag hört deltagare säga:

”Hur ska vi hinna?” ” När ska vi göra det?”

Lärarna hade möjlighet att skriva ner arbetsuppgifter och känslan inför uppgifterna.

Jag har sammanställt de protokoll som är inlämnade. Jag har fått in fem stycken protokoll.

Att lämna in protokoll var ju frivilligt, men det var intressant att höra varför några deltagare

inte lämnat något. Orsakerna till att de inte hunnit göra undersökningen var att de upplevde

detta som ytterligare en arbetsuppgift som upplevdes som ett stressmoment. Några sa att de

inte hunnit.

När deltagarna såg sammanställningen över hur tiden används börjar alla prata i mun på

varandra. Alla inser att man behöver tid för att reflektera.

Det som upplevs som stressigt är de ständiga förändringarna.

”Att vi ska ändra på allt är stressigt”

Någon undrar över varför vi ska ändra på det som är bra.

Orsaken till att man upplever att man inte hinner är att man har för många arbetsuppgifter.

”Vi har ett intensivt jobb”.

Deltagarna menar att det tar tid att gå på alla möten. Att fylla i papper och lämna in tar tid.

Något som framkommer är att personalen upplever att de inte kan påverka beslut som fattas i

verksamheten. ”Saker är bestämda åt oss”. ”Några sitter och bestämmer att nu måste vi

ändra”.

En deltagare säger att ”Även om man är med och bestämmer så ändras det ändå nästa år”.
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Mötesdeltagarna är överens om att om det ska ske någon skolutveckling så måste besluten

komma underifrån.

4.2.4 Fas 4 – reflektion

Tankar kring vårt uppdrag.

Att vårt uppdrag har förändrats var klart särskilt för dem som arbetat länge.

 Hargreaves (1998) skriver att det råder stor enighet om omfattningen av förändringarna, men

inte vad de innebär. Två av de mest utbredda förklaringarna – som – är ömsesidigt motstridiga

– är att det skett såväl en professionalisering som en intensifiering.

Att uppdraget hade förändrats till det negativa är anmärkningsvärt. Ingen i gruppen nämnde

att uppdraget förändrats till något positivt.

Ingen nämner något om vårt utvidgade uppdrag.

Många av de arbetsuppgifter som utförs är inte särskilt kvalificerade.

Det framgår att uppdraget är otydligt. Olika yrkesgruppers uppdrag är inte definierade – vem

gör vad? Lärarna har svårt att ge exempel på uppgifter som skulle kunna utföras av andra

yrkesgrupper.

 Intressant är att alla är överens om vilket det professionella objektet är.

Den viktigaste förändringen som läraryrket står inför är att dess professionella objekt mejslas

fram, insikter om det professionella objektet vinns, samlas, integreras och görs bruk av.

Därigenom kan lärarkåren som kollektiv bli radikalt bättre på att bidra till elevernas lärande,

till utveckling av förmågor och förhållningssätt. (Carlgren, Marton, 2003)

Tankar om skolkulturer

Att känna till att det finns olika skolkulturer och att få upp ögonen för att olika skolkulturer

påverkar skolutvecklingen tyckte jag var viktigt.

Att uttala sig om den egna skolan när man är en del av kulturen kan vara vanskligt. Som lärare

på skolan är vi ju inte objektiva. Jag var inte ute efter att göra någon analys utan syftet var att

bli medveten om olika skolkulturer samt känna till hur de kan påverka skolutvecklingen.

Då jag var osäker på min egen kapacitet som utvecklingsledare föreslog jag att vi skulle

lyssna på ett föredrag som handlade om skolkulturer. Detta skulle vara en bra inledning till

ämnet skolkulturer. Att reflektera över en föreläsning är inte brukligt på min skola.
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När vi träffades och pratade om föreläsningen hade den inte gett så mycket och deltagarna

förstod inte nyttan med att kartlägga olika skolors skolkulturer.

Mina reflektioner angående skolkulturer är att det inte är lätt att förstå skolkulturer. Att sätta

sig in i teorierna tar lång tid, men vi har gjort ett försök. Att lära om skolkulturer kan vara en

hjälp till förståelse varför det är som det är på en skola. Det kan ge en förklaring till varför vi

aldrig hittar ”den röda tråden”.

Att göra en analys av skolkulturen kan vi inte göra. Men att bli medveten om att olika

skolkulturer finns och att de påverkar möjligheten till skolutveckling är bra att känna till.

Att ha så många skolkulturer på en och samma skola skapar motsättningar och hinder och om

vi inte tar itu och öppet först diskuterar och reflekterar över de skolkulturer vi har är det svårt

att komma vidare och kanske är det en orsak till att möten då hela skolan är samlad känns

meningslösa och sällan leder till något. Vi har ju aldrig haft en sådan diskussion.

Positivt är att alla var överens om att personalen som arbetar i åk 4 – 6 arbetar i en

samarbetande kultur och att det är dit skolan ska sträva.

Är det vettigt att sträva mot samma skolkultur?

Att förstå skolkultur är viktigt för att veta vad man ska utveckla.

En skola klarar inte att utveckla sig själv om inte skolkulturen är öppen för skolutveckling.

Tankar kring tiden.

Att ta upp ämnet kändes verkligen angeläget och det engagerade verkligen deltagarna.

Detta är något som vi verkligen måste ta tag i på vår arbetsplats.

Vi skulle kunna ha många möten om tiden, men det här var det sista mötet för den här gången.

Tiden är något som vi talat om på i stort sett alla möten vi haft.

För att bli medvetna om vad vi gör gjorde vi ju en liten undersökning. Paradoxalt upplevdes

detta för några som ytterligare ett stressmoment. Att inte ha tid skapar stress. Att inte kunna

koppla av och ladda batterierna är allvarligt. Flera lärare talar om att de inte minns vad som

hände förra veckan och att det inte är konstigt att de glömmer saker.

Det finns ett önskemål om att få tid för reflektion.

Att alla möten inte upplevdes meningsfulla framkom tydligt.

Ytterligare ett stressmoment är att vi ska ändra allt hela tiden.

Allvarligt är att lärarna uttrycker att : ”Saker är bestämda åt oss” och att ”Vi sitter på möten

och bestämmer  - nästa år ändras det.
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Reflektioner kring val av ämne.

När jag hade bestämt vad min aktion skulle handla om var jag ganska klar över vad jag ville

ta upp. För att mötena skulle bli meningsfulla för mina arbetskamrater var det viktigt för mig

att de skulle kunna påverka innehållet. Vi första mötet med mina arbetskamrater fick de lämna

förslag på vad mötena skulle handla om. De tyckte att mina förslag var bra och de önskade att

vi skulle börja med vårt uppdrag.

Att våra möten kom att handla om skolkulturer berodde på att vi kunde anmäla oss till en

föreläsning som handlade om detta och på så sätt få en gemensam upplevelse att utgå ifrån.

Tiden var något deltagarna kom in på vid varje möte. Allt verkar handla om hur vi använder

tiden och att tiden inte räcker till.

Vårt uppdrag, skolkulturer och tiden hänger ihop på så sätt att om ett förändringsarbete ska

äga rum är det här viktiga faktorer att ta hänsyn till.

Viktigt är att få kunskap, bli medveten om och på så sätt bli hjälpt genom att tillsammans med

kollegor få möjlighet att reflektera över hur vi har det och sedan komma fram till hur vi kan

bevara det som är bra och förändra det som behöver förändras.

Viktigt att vi tillsammans blir så starka att vi orkar stå emot yttre förändringar som inte håller

i längden eller som inte har att göra med skolans kärnverksamhet – elevernas lärande.

Aktionslärande kan definieras som en kontinuerligt lärande- och reflektionsprocess, som är

stöttad av kollegor och där intentioner är att uträtta något. Aktionslärande hjälper människor

ut ur handlingsförlamande situationer och blir ett hjälpmedel för att ta tag i sin omgivning i

avsikt att förändra den till det bättre. (Tiller, 2002).

Reflektioner kring mötenas organisation.

Vårt uppdrag

Att det fanns ett planerat innehåll till mötet och att deltagarna redan en vecka i förväg visste

mötets innehåll gjorde att även annan personal blev intresserad och tyckte att innehållet

verkade spännande. En annan person tyckte att det här skulle all personal på skolan diskutera.

Att jag kallade mötet för ”En mötesplats för lärande ” var på något sätt positivt laddat.

 Vårt uppdrag var det ämne som de flesta ville diskutera så därför började vi med det.

Tanken med första mötet var ju att få upp ögonen för det vi håller på med.



30

4.2.5 Översikt över aktionen

Nedan beskriver jag en översikt över min aktion. Under den tid aktionen pågick kom vi till fas

4. Min förhoppning är att vi ska komma vidare att vi ska få möjlighet att fortsätta

utvecklingsprocessen för att på så sätt utveckla verksamheten. En aktionsforskningsprocess

har en början men inget slut utan den förväntas pågå hela tiden.

Fas 1: Planera

Tala med skolledning

Deltagare: Arbetsenhet 4 – 6 . ( Tre arbetslag = 11 st )

Tillsammans med deltagarna

Innehåll och tid

Frivilliga

Tid: 5 x 60 min         Didaktiska möten

        2 x 60 min         Föreläsning

        2 x 60 min         Undersökning

        1 x 60 min         Utvärdering

        1 x 60 min         Litteratur

Fas 2: Agera

Didaktiska möten

Vårt uppdrag

Skolkulturer

Tiden

Fas 3: Observera

Undersökning (om tid)

Litteratur - teori

Protokoll

Fas 4: Reflektera

Protokoll

Sammanställning av undersökning

Nya frågor
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Fas 5: Förändra

Fas 6: Planera

Verktyg (metoder)

Handledning, intervju, observation, reflektion

5 Diskussion

Under den här rubriken kommer jag att koppla ihop erfarenheterna från min aktion med egna

tankar och med relevant teori.

5.1 Frågeställningen

Syftet med min aktion var att undersöka om didaktiska möten kan påverka lärarnas tänkande.

Att under några möten komma så långt att det påverkar tänkandet är inte så lätt att veta, men

resultatet från våra möten visar att det finns goda förutsättningar att använda den egna

verksamheten som utgångspunkt i ett förbättringsarbete i min arbetsenhet.

5.2 Hur har vi det nu?

Resultatet som framkom i min aktion visade att deltagarna arbetar i en samarbetande kultur i

den meningen att lärarna samarbetar och det är lärarna som själva driver förbättringar av

själva undervisningen. Rektorn är inte med i de här sammanhangen på vår skola. En

avgörande faktor i ett förbättringsarbete är att kulturen är sådan att det finns en vilja och ett

intresse för förändring. Att alla var intresserade av att komma till mina möten tyder på ett

intresse och en vilja att utvecklas i sin yrkesroll. Berg (2003) talar om att om skolor ska vara

självutvecklande så måste det finnas en aktörsberedskap. Med aktörsberedskap avses

kunskaper, färdigheter och ett förhållningssätt bland de aktörer som utgör mottagarna för det

aktuella förändringsarbetet, men också mottaglighet i de organisatoriska strukturer som

kännetecknar den miljö där förändringsarbetet ska omsättas i skolans praktik. Berg menar att

aktörsberedskap i detta sammanhang kan ses som ett uttryck för den studerade skolans

förmåga att agera som en lärande organisation. Jag menar att på min skola i min arbetsenhet

så finns det en aktörsberedskap för att vi ska kunna utveckla vår egen verksamhet. Vi skulle

kunna bli en lärande organisation om det skapades organisatoriska förutsättningar för det.
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Att uppdraget är otydligt kommer fram i undersökningen och så är det ju formulerat i

styrdokumenten. Att uppdraget är otydligt är ju egentligen avsikten men att inte någon

diskussion om hur uppdraget ska tolkas har ägt rum är anmärkningsvärt. I Lpo -94 står att:

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om

kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och om hur

kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter

i en sådan diskussion. När lärarna beskriver sina arbetsuppgifter så visar det att uppdraget är

kopplat till en avgränsad roll i klassrummet. Det finns inga uppgifter som tyder på att

lärarrollen är utvidgad till att omfatta utvecklingen av hela skolans verksamhet. Uppenbart är

att implementeringen av Lpo – 94 i det avseendet inte har skett. När vi i samband med ett av

våra möten pratade om vårt utvidgade uppdrag undrade en deltagare om lärarna är medvetna

om vad det utvidgade uppdraget innebär.

I undersökningen finns tydliga exempel på att de förändringar som skett de senaste åren har

inneburit en intensifiering av arbetsuppgifterna. Hela tiden har nya uppgifter tillkommit utan

att de gamla tagits bort. Det verkar som om lärarna har svårt att veta vad de ska ta bort. Att

inte kunna avgränsa uppdraget pekar inte på professionalism. För att förstå uppdraget kan

man tala om det professionella objektet, med det professionella objektet menas det som ett

yrke är till för att åstadkomma. Carlgren & Marton (2003) menar att lärarnas professionella

objektet är lärande.

Något som är ständigt återkommande är tiden. Tiden tycks inte räcka till och tiden för

reflektion finns inte. Att deltagarna upplever att de inte har möjlighet att påverka beslut

rimmar dåligt med teorin om en lärande organisation och med de senaste skolreformernas

avsikter. Av resultatet att döma så har inte lärarna möjlighet att påverka delar av

verksamheten, vilket upplevs otillfredsställande. Uttryck som att ”saker är bestämda åt oss”

och ”några sitter och bestämmer att nu måste vi ändra ” pekar på det. Att kunna vara med och

påverka är en förutsättning för att ett förbättringsarbete ska äga rum. Om de berörda inte hörs

(Tiller 1999) visar forskning på att det inte leder till utveckling.

5.3 Förbättringar

På min skola behöver vi konkret se över hur tiden används och diskussioner om vårt uppdrag

behöver genomföras.

Om didaktiska möten ska äga rum krävs förutsättningar i form av tid för möten med andra.

Rönnerman (2004) menar att för att didaktiska möten ska bli av krävs det att någon tar tag och

det behövs olika former av stöd: tillfällen avsatta för reflektion, tid, trygghet, och tillgång till
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en handledare som håller i mötet och som ser till att mötena dokumenteras. Rönnerman menar

att det är viktigt att man blir uppmuntrad till reflektion genom att någon förväntar och

efterfrågar detta och ser det som en självklar del i en professionell verksamhet.

En plan över skolans kompetensutveckling behöver göras. Det är viktigt att hålla på med

skolutveckling under lång tid. Att alla ska delta i samma studiedag, utan intresse är slöseri

med tid och resurser. Om lärarna på min skola själv får tid och resurser för att bedriva

skolutveckling skulle vi kunna komma en bit på väg.

5.4 Erfarenheter från aktionen

Att genomföra aktionen med mina arbetskamrater var mycket positivt. Jag trodde inte att det

skulle vara så intressant och att mötena skulle bli så bra. Att deltagarna fick återkomma och

reflektera över förra mötets protokoll var oerhört givande. Då det var jag som ansvarade för

att dokumentationen ägde rum innebar det inget extra arbete för deltagarna och det blev inte

en ytterligare arbetsuppgift för dem. Att engagera deltagarna i mer arbete var inte min avsikt

då jag av egen erfarenhet vet vilken pressad arbetssituation lärarna har. Därför var den egna

observation av hur tiden används frivillig och det visade sig svårt att få tid till den. Om man

har mer tid så är detta ett användbart sätt och ett bra exempel på att observera sig själv och

sedan reflektera över sin observation.

Skolledningen informerades och ställde sig positiv till min aktion. För att det ska vara möjligt

att genomföra ett utvecklingsarbete är det viktigt att skolledningen stödjer detta.

Det var viktigt att hitta någon tidpunkt som passade alla. Deltagarna önskade att den tid då

alla närvarar på skolan skulle användas. På så sätt behövde deltagarna inte lägga ner någon

extra tid på att delta i möten, utan tiden användes på ett bättre sätt. Här tror jag det finns

möjligheter, att genom att se över organisationen, hitta tid för didaktiska möten.

5.5 Min roll i aktionen.

Jag skulle vilja beskriva min roll som handledare av yrkesverksamma lärare.

Handledningen har fokuserat ett tänkande om den egna verksamheten.

Som handledare har jag försökt bidra med ett utifrånperspektiv, trots att jag som medarbetare

kommer inifrån verksamheten. För att deltagarna skulle kunna reflektera över verksamheten

fick de besvara frågor som skulle kunna få deltagarna att förstå hur saker förhåller sig till

varandra.
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Då jag känner deltagarna har jag haft tillträde till forskningsfältet och jag har kunnat anpassa

innehållet till verksamheten.

Aktionen krävde mycket av mig som ledare. För mig var det viktigt att verkligen tänka

igenom hur mötena skulle läggas upp. För att själv vara förberedd fick jag läsa på inför mötet.

Jag trodde inte att förberedelserna skulle ta så mycket tid.

5.6 Tankar kring trovärdighet.

När jag genomfört aktionen har jag försökt hålla mig till de kriterier som förts fram av

Zeichner &Noffke (Mattson 2004). De talar om trovärdighet i relation till demokrati, resultat,

process, katalysator och dialog.

Aktionen genomförde jag tillsammans med personalen som arbetar i årskurs 4 – 6. Deltagarna

har haft möjlighet att påverka innehållet vilket tyder på en hög demokratinivå.

Eftersom aktionen pågick under en ganska kort tid är det inte helt klart vilket resultatet är.

Processen fungerade bra och jag är nöjd med de metoder jag använde för att samla in data.

Aktionen har varit en bra katalysator genom att deltagarna i aktionen fick observera

verksamheten och genom att de fick upp ögonen för det de inte tidigare sett.

Dialog och reflektion var centrala i min aktion.
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                                                                                                                                 Bilaga 1.

En mötesplats för lärande.

1. Vilket är vårt uppdrag som lärare?

2. Vilket är det professionella objektet?

3. Hur har uppdraget och det professionella objektet förändrats?

4. Har ni gjort någon uppdragshandling?

Om ni svarar ja – vad står det i den?

     5. Hur är det i praktiken? Vilka arbetsuppgifter utför vi?

         Gör en lista på alla arbetsuppgifter.

6. Vilka uppgifter är kopplade till din profession?

     7.  Kan arbete i arbetslaget göra uppdraget lättare?

         Om ni svarar ja – Hur gör ni i ert arbetslag för att göra uppdraget lättare?

8. Finns det några arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av andra

      yrkesgrupper på arbetsplatsen?
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                                                                                                                     Bilaga 2.

En mötesplats för lärande

Olika skolkulturer

1. Vilka skolkulturer finns på vår skola?

2. Finns det någon kultur som har mer inflytande än andra?

Motivera svaret.

3. I vilken skolkultur arbetar ni? Motivera svaret.

4. Finns det anledning att sträva mot någon skolkultur?

5. Har vår skolas kultur ändrats under åren?

Om ni svarar ja – på vilket / vilka sätt?

6. Fundera på din arbetssituation du befinner dig i.

     Vad fungerar bra?

7. Vad skulle du / ni vilja förbättra?


