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Sammanfattning

I mitt yrke som lärare ingår det bland annat att driva skolutveckling. Med skolutveckling kan
menas att man förändrar sitt arbete utifrån de erfarenheter man gör i sin vardag i skolan.
Genom att ifrågasätta sitt yrke hamnar man i en utvecklingsprocess vilken innebär att man
utvärderar det man gör, förändrar det man gjorde om det inte var bra, utvärderar igen och
förändrar åter och så håller det på.  Jag har under de senaste fyra åren haft möjligheten att
utbilda mig inom aktionslärande och aktionsforskning vilket handlar just om detta
processinriktade sätt. Inom ramen av kursen ingår det att skriva en uppsats och jag valde mitt
arbetslag som arena för att se hur jag genom en aktion kunde påverka mina kollegor till ett
ökat lärande om sig själva i sina roller som lärare. Syftet med uppsatsen är att dokumentera
den lärandeprocess som blivit när vi mer medvetet tar tag i något vi vill förändra och
frågeställningen jag har utgått från har varit: Hur utveckla lärares lärande i arbetslaget
genom observation och reflektion över varandras undervisning?

För att beskriva aktionen på ett kortfattat sätt kan man säga att kollegorna i arbetslaget
tillsammans har läst en bok om olika ledarstilar i klassrummet, därefter observerat varandra i
klassrummet, sedan har observatör och observerad samtalat om det som hände i klassrummet
och slutligen diskuterades det observerade på arbetslagsmöten. De metoder som använts har
varit observation, muntlig reflektion och individuell logg. Min roll i arbetet har bestått av att
jag dels varit en aktör som observerat och observerats, dels varit yrkesutvecklare som drivit
arbetet framåt med bland annat frågor.

Det sätt varpå jag ser på lärande tar sin utgångspunkt i Marton, Booth´s (2000) synsätt, vilka
inte skiljer på människa och värld. De menar att de hänger ihop och människan ingår därför i
en helhet vilken kan brytas upp i delar för att åter sättas ihop i en helhet. Jag ser mitt arbetslag
som kopplat till världen på samma sätt. Arbetslaget valde att ur världen plocka fram en fråga
om vem jag är i klassrummet, vilket just var upptakten till denna aktion. Genom den empiri -
loggboksanteckningar, utvärderingssvar, observationsresultat - som jag skaffat mig under den
tid vi utfört aktionen, så har det visat sig att man genom att lära sig använda sig av de två
sinnena syn och hörsel lär man sig också att utbyta erfarenheter, att sätta ord på sina
erfarenheter, att lära sig om sig själv, att stärka sina kollegors identitet och självkänsla. De
konsekvenser vårt lärande har fått i arbetslaget har varit att vi fått en ro bland kollegorna i
arbetslaget, att vi blivit bättre på att fokusera på våra möten, att vi har metoder för hur man
kan lära sig i sitt yrke och några har även förändrat sitt sätt att planera sin undervisning på.
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INLEDNING

Bakgrund

Jag arbetar i ett arbetslag på en f-9 skola i en mindre stad i Sverige. Skolan är relativt ny och

har endast funnits i sex år till sommaren 2007. Skolan har två f-5 spår och ett 6-9 spår. Själv

arbetar jag i det ena f-5 arbetslaget. I mitt arbetslag arbetar 8 personer tillsammans. Alla har

olika inriktningar beträffande ämnen, utbildning och intressen. Följande kompetenser finns:

2 fritidspedagoger

1 förskollärare

5 grundskollärare

Arbetslaget har arbetat ihop sedan skolan startades. Det har tillkommit två personer och en har

slutat. Relativt sett kan man säga att det är ett intakt arbetslag där alla parter känner varandra

ganska väl. Enligt min åsikt är stämningen i arbetslaget öppen och tillåtande och alla litar på

varandras omdömen. Åldern på personalen i arbetslaget är även den varierande från 32 till 55

år. För mig har det alltid i arbetslaget funnits en stark vilja att förnya och förändra i vår

undervisning. Från början ansåg vi att våra arbetslagsmöten bestod mest av information från

rektor och att han också skickade ut frågor som skulle lösas. Vi såg därför till att få

handledning till arbetslaget av en professionell terapeut. Med denna hjälp hade vi, när första

året var till enda, fått en annan struktur på våra möten. Vi valde att lägga 40-45 min på

pedagogiska frågor med våra valda intresseområden och ca 15 min åt information. Detta

gäller än idag och det har nästan blivit så att vi ägnar 50-55 min åt pedagogiska frågor och 5-

10 min information. Vi bestämde också att inte ägna våra möten åt elever i behov av särskilt

stöd, utan har lagt dessa möten på andra tider då de som arbetar i respektive undervisnings-

grupp träffar specialpedagog och speciallärare. Efter första året önskade några personer att vi

skulle ha någon form av dokument där vi, föräldrar, övriga kollegor och rektor lätt kan läsa

om hur vi ser på kunskap och hur vi arbetar i laget. Vi kom fram till att skriva ett

kunskapsdokument. Första gången det reviderades var våren 2006 och finns att läsa här i

bilaga 1.

För fyra år sedan fick jag möjlighet att gå en utbildning inom aktionslärande och

aktionsforskning. I utbildningen ingår att skriva en D-uppsats som ska innehålla någon form

av aktion. En aktion betyder att man ska göra något som förändrar och utvecklar
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undervisningen och samtidigt skapar ett utökat lärande hos individen som utför den. Just att

skapa en förändring av innehållet i våra diskussioner på arbetslagsmötena har varit min

drivkraft under arbetets gång. Jag ville fokusera på lärarnas lärande och därför valde jag att

skriva om mitt arbetslag.

Själva aktionslärandeprojeketet startade redan under hösten 2005 då vi i arbetslaget

diskuterade hur vi skulle kunna utveckla vår pedagogiska diskussion under våra

arbetslagsmöten. Vi önskade lämna de diskussioner där vi enbart hade våra åsikter och vår

egen individuella praxis att utgå ifrån och ville i stället mer fokusera på att lära om oss själva

som lärare. Frågan om vem jag är i klassrummet kom upp och därför valde vi att utgå från

någon form av litteratur till vilken vi kunde knyta vår praxis. Vi kom fram till att det skulle

vara intressant att titta lite närmre på våra olika ledarstilar för att på så sätt få en liten bild av

vem man är. För mig var detta var ett ypperligt tillfälle att studera vad som händer i arbets-

laget, framför allt vilket lärande som sker dels hos individerna i arbetslaget, dels kring hela

arbetslagets lärande när vi på ett mer medvetet sätt förändrar vårt sätt att förhålla oss till vår

undervisning. Arbetslagets utveckling tror jag helt och hållet beror på de personer som arbetar

där och på deras individuella utveckling, inställning och det samspel som sker mellan

aktörerna i arbetslaget.

Vårt uppdrag som lärare har under åren förändrats. Idag har vi ett uppdrag att skapa en

lärande atmosfär där eleverna med glädje skall kunna tillgodogöra sig vår undervisning. För

att klara detta behöver vi medvetandegöra och skapa goda läromiljöer och lärometoder för oss

själva och för eleverna som vi arbetar med. I lpo94 kan man läsa följande om vad som bör

gälla för en god miljö:

God miljö för utveckling och lärande 

Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara
en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en
omgivning med många kunskapskällor. Strävan skall vara att skapa de bästa samlade
betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och
självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll därvidlag. Varje elev har
rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det
ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. 

(Lpo94, s 9)

Med en större medvetenhet kring sig själv och sitt eget lärande som lärare, anser jag att man i

ganska stor utsträckning skapar en säkerhet och trygghet i sig själv i sin roll som lärare. Jag

tror att då läraren är trygg i sin roll så smittar den känslan av sig på våra elever och kan på så
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sätt skapa tryggare elever som vågar lita på sig själva och sitt omdöme och på så sätt också

sitt sätt att lära. Jag tror också att genom sin egen trygghet som lärare kan man även föra en

annan diskussion med sina övriga kollegor på skolan och på sätt kan en utvecklingsprocess

starta. Vi har förutom att skapa trygghet också ett klart och tydligt uppdrag att aktivt bidra

med utveckling av vår undervisning och därmed också skolutveckling.

Den enskilda skolans utveckling

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. Huvudmannen har ett
givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas
professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att
undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder
prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal
och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället.

 (Lpo94, s 9)

Jag anser att kan vi lära oss metoder för hur vi kan utveckla oss som lärare så kommer skolan

att förändras utifrån kloka och välgrundade tankar och inte bara ”köpa” det som andra säger åt

oss vara bra. Vi kan på detta sätt skapa en skola där lärarna blir professionella och har

möjlighet att utveckla skolan på ett kvalitativt sätt.

Syfte

Syftet med uppsatsen är att dokumentera lärandeprocesserna där arbetslagets lärare reflekterar

över varandras undervisning på bakgrund av observation i klassrummet.

Frågeställning

Hur utveckla lärares lärande i arbetslaget genom observation och reflektion över varandras

undervisning?
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TEORIER KRING LÄRANDE
I denna del vill jag presentera olika slags tankar omkring lärande och vilket lärande hos

individer och för hela arbetslag dessa teorier kan leda till. Jag bygger min teori på den

litteratur jag själv fastnat för, då just denna teori har fått mig att se annorlunda på mitt sätt att

lära. Jag har t ex fastnat mycket för Marton, Booth´s (2000) idéer kring lärandet som en del av

vilken syn på världen man har. Jag har också fascinerats en hel del av Hargreaves (2004)

tankar kring kunskapssamhället och har i min tanke dragit likheter med den skola vi har i

Sverige idag och även hur det kan komma att te sig i framtiden med de förslag som finns med

fler nationella prov i olika ämnen. Att det fanns något som hette kollektivt lärande hade jag

inte hört så mycket om förrän jag läst Ohlssons (2004) bok. Det är min förhoppning att du

som läsare också ska få en liten inblick inom dessa läror och den värld som öppnats för mig.

Individuellt lärande i allmänhet

Eftersom vi kan lära oss olika slags saker, måste uttrycket ”vad krävs för att lära sig någonting?”
formuleras på olika sätt. Frågan ”Vad krävs det för att lära sig göra någonting?” är ett sätt, ”Hur
erhåller vi kunskap om världen?” är ett annat.

(Marton, Booth, 2000, s 15)

Citatet ovan skapar en viss frustration kring frågan om vad som krävs för att lära sig

någonting. Det skulle vara skönt om vi hade ett svar på denna fråga, men människorna är

olika och vi lär oss olika saker vid olika tidpunkter i livet. Några som hela tiden försökt hitta

det perfekta lärosättet är människor som forskat inom olika läroområden med rötter i

psykologins olika genrer. Skulle man ha frågat en behaviorist om vilket sätt som varit bäst att

lära sig på, så skulle svaret ha blivit att vi lär oss bäst genom yttre stimuli. Skulle vi ha frågat

en konstruktivist om samma sak, skulle svaret ha blivit att vi lär oss genom våra inre bilder.

Det är detta som gör att begreppet är så svårt att definiera. Politiken spelar också den en stor

roll i hur den vill att vi ska tänka om vad som är bästa sätt att lära sig på. Det Marton, Booth

(2000) kommer fram till i sin bok är att man inte kan skilja på värld och människa. De sitter

ihop i en helhet.

Man bör inte, och vi gör det inte, betrakta människa och värld som skilda från varandra. Man bör
inte ta till hypotetiska mentala strukturer utan anknytning till världen, och det är inte vår avsikt.
Inte heller bör man använda sig av den sociala och kulturella världen såsom bara forskarna
betraktar den. Människor lever i en värld som de – och inte bara forskarna – erfar. De påverkas
av det som påverkar dem, och inte av det som påverkar forskarna. Vad detta egentligen handlar
om – såvitt det gäller det slags lärande som behandlas i den här boken – är att ta människors
erfaranden på allvar, och att utforska den fysiska, sociala och kulturella värld de erfar. Den värld
vi griper oss an är världen som den upplevs av människor, av den lärande individen – varken
individuella konstruktioner eller oberoende verkligheter; de individer, de lärande som vi studerar
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är människor som erfar aspekter av världen, de är varken bärare av mentala strukturer eller
behavioristiska aktörer.
I den här boken försvinner alltså skiljelinjen mellan ”det yttre” och ”det inre”. Det finns inte två
saker, och det ena förutsätts inte förklara det andra. Det finns ingen verklig värld ”där ute” och
en subjektiv värld ”här inne”. Världen konstrueras inte av den lärande, som inte heller påtvingas
den; världen konstitueras som en intern relation mellan dem. Det finns bara en värld, men det är
en värld som vi erfar, en värld som vi lever i, en värld som är vår.

(Marton, Booth, 2000, s 29-30)

Lite längre ned på samma sida tar de också upp vikten av att vi alla är olika och att vi därför

erfar världen på olika sätt. För Marton, Booth betyder lära sig att lära sig erfara världen. De

menar att man inte kan säga att bara för att några lär sig mer så beror det på att de har bättre

sätt att lära sig och skulle ha en bättre världsbild än andra, utan de har en förmåga att erfara

världen genom att de lärt sig tolka hur världen framstår för andra. Detta är en kvalitets-

avgörande faktor för vad och hur man lär sig. De menar att erfara har två sidor, den första

sidan är att man kan urskilja helheten från sammanhanget och den andra sidan att man kan

urskilja delarna och deras förhållanden inom helheten.

Från Marton, Booth´s idéer är steget inte långt till det sätt varpå Ohlsson (2004) definierar

begreppet lärande. Han menar att lärande är någon form av förändring som är relativt

varaktig. Vidare menar Ohlsson och citerar Kolb (1984) att det inte är erfarenheten i sig som

leder till lärande utan den omvandlingsaktivitet som sker t ex när man ser någon göra något

och tolkar det denna person gör i förhållande till sig själv. Just denna omvandlingsaktivitet

beskrivs av Alexandersson (1994) som en process mellan individen och omgivningen. Han

menar att det är själva processen som den lärande utför som är det som leder till lärande. Han

betonar också vikten av reflektion, observation och aktivt prövande för att skapa ett lärande.

Sträng, Dimenäs (2000) ser i sin tur lärande som ett möte med ett innehåll eller en uppgift.

Man möter t ex en fråga om sin undervisning och jämför den med den värld där man arbetar.

De menar också att lärare ska fokusera på den lärande processen och skapa sin egen

lärandeprocess genom att reflektera över den egna praktiken.

Reflektion för lärare

Min utgångspunkt är att vi normalt bara ser en bråkdel av det skeende vi är indragna i och därför
behöver vi metoder för att vidga seendet. Om man inte är nöjd med sin situation så är det ett steg
på vägen mot en annan lösning att få syn på frågan från ett annat håll. Därigenom kan man bättre
arbeta fram framgångsrika lösningar. Reflektion handlar just om det.

(Emsheimer, 2007, s 46)
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Lärare behöver bra verktyg för sitt yrkesutövande.… Ju mer komplicerat och ju mer tankemöda
ett yrke kräver, desto större blir behovet av ett språkligt verktyg. Språket är tankens verktyg.

(Granström, 2007, s 34)

Utifrån dessa citat vill jag se pedagogen som en mångfacetterad professionell människa. Att

arbeta som professionell innebär att veta vad man gör. För att veta vad man gör, behöver man

få syn på det man gör så att man kan förändra och utveckla sitt beteende och sitt

undervisningssätt gentemot de elever man undervisar. Man behöver också utveckla sitt

professionella språk (Granström, 2007) för att göra det svårbegripliga tillgängligt. För detta

krävs reflektion och att man inte enbart reflekterar enskilt utan även tillsammans med andra.

För att komma åt den praktiska kunskapen, det vill säga göra den tillgänglig, synlig och möjlig
att diskutera och analysera fordras att praktiker tillsammans reflekterar över den egna
verksamheten för att därmed förändra sitt handlande.

 (Alexandersson, 2007, s 30)

Reflektionen (från re - åter, flectare – böja) kan ses som ”reflection- in- action” eller som

”reflection- on- action” (Alxandersson, 1994). Reflection-in-action betyder att man reflekterar

medan man håller på i sin handling. Reflection-on-action betyder att man reflekterar efter

själva handlingen. Båda begreppen handlar om att skaffa kunskaper om sin handling i en

specifik situation eller kring ett specifikt fenomen. Dessa båda reflektionsformer leder till att

man för en konversation med sig själv över just det specifika man vill förändra, man möter sitt

innehåll (Sträng, Dimenäs (2000)). Genom ifrågasättandet ser man tillbaka på sin handling

och kan utveckla det man gjort.

… när individen reflekterar så ställer hon sig undrande, frågande, eller ifrågasättande till det han
eller hon varit med om, hört någon berätta eller det han eller hon ser som ett möjligt framtida
handlande. Reflektion kan därigenom vara både bakåtblickande och framåtblickande.

(Ohlsson 2004, s 40)

Precis som i lärandet är reflektion också kvalitetsbundet. Bara för att man tänker igenom en

sak behöver inte det betyda att man reflekterar. Alexanderssons (1994) fyra olika

reflektionsnivåer beskriver dessa skillnader i kvalitet. På den första nivån handlar reflektionen

om vardagligt tänk och handlande och utgörs av inrotade vanemönster. Man tänker inte så

mycket mer kring handlingen förutom att man just handlar. Denna nivå bidrar inte så mycket

till ett utvecklande av sin verksamhet.

Att reflektera på den andra nivån handlar om att sätta ord på sina erfarenheter, värdera sina

handlingar, räkna upp händelser, berätta historier och formulera tumregler och praktiska

principer. Rönnerman (2004) använder sig mycket av detta i sin forskning. För att få t ex

lärare att berätta mer om sitt handlande använder hon sig mycket av dagboksskrivande med
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vilken man sätter ord på sina erfarenheter och sitt handlande. På denna nivå börjar man så

smått att fundera över sin verksamhet och det man gör och detta skapar en effektivare metod

att få syn på just de saker som behöver förändras.

Den tredje nivån av reflektion betyder att man uppmärksammar relationen mellan principer

för den praktiska verkligheten, man systematiserar sina egna såväl som andras erfarenheter.

Emsheimer (2007) betonar vikten av systematisering för att man ska kunna ställa sig i en

annan infallsvinkel av det problem man ställts inför. Denna nivå blir betydligt mycket mer

kvalitetsbundet än de övriga två då man kanske hittar mönster hos sig själv och i sitt

handlande som kanske har betydelse för hur man t ex får barn att läsa, hur man får barn att

tillägna sig matematiska principer och så vidare.

Reflektion på den fjärde nivån, vilken skapar mycket god kvalitet i reflektion, handlar om att

reflektera över det egna medvetandet – man betonar vad man reflekterar över och hur man

reflekterar över sitt arbete. På denna nivå kan det vara bra att få hjälp av en handledare.

Många lärare, anser Rönnerman (2004), tycker att de frågor handledaren ställer leder till en

ökad medvetenhet kring sin undervisning och sin verksamhet och på så sätt även en utökad

kunskap. På samma sätt kan man använda gruppen man arbetar i som handledare (Emsheimer,

2007). Det blir då gruppmedlemmarna som styr frågeställningarna i stället för en handledare.

Lärande gemenskaper

Gruppen vi pratar om här kan benämnas som en lärande gemenskap. Vad är då en lärande

gemenskap? Enligt Hargreaves (2004) är en lärande gemenskap t ex en skola där alla

medlemmar ser en ”större bild” av organisation. Man skulle på så sätt förstå mer hur delarna

och helheten hänger ihop och om man gör åtgärder på det ena eller andra planet så kan man

också se hur det påverkar ens eget arbete eller organisation. Man kan se sitt eget lärande och

ett kollektivt lärande i organisationen som en nyckel till förändring och framgång. De skolor

som med framgång har lyckats med lärande gemenskaper har lagt tonvikt på tre centrala

delar:

1. Samarbete och diskussioner mellan dem som arbetar i skolan

2. En stark och konsekvent fokusering på undervisning och lärande inom

ramen för detta samarbete.
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3. Sammanställning av utvärderingar och andra data för att analysera och

utvärdera framsteg och problem över tid.

Något som Hargreaves betonar är vikten av omtänksamhet i lärande gemenskaper. Man bryr

sig helt enkelt om varandra och ställer upp på varandra. Följande citat kan sammanfatta hans

uppfattning om lärande gemenskaper:

Samtidigt som standardisering och snabba lösningar tycks föra undervisningen och lärandet ur
spår, verkar uppkomsten av lärande arbetsgemenskaper utlova ett sätt att garantera långsiktigare
och mer hållbara förbättringar av våra skolor – genom att fungera som skolutvecklingens
”sliprar och ballast”. Lärandets arbetsgemenskaper är en garanti för hållbara förändringar, men
de illustrerar och främjar också viktiga inslag i kunskapssamhället, som att lära i team, göra hela
skolan delaktig i den större bilden, använda teknik för att förbättra allas lärande och utnyttja ett
systemtänkande. Som lärande arbetsgemenskaper fungerar skolor också bäst när de inte bara
hanterar kunskap och lärande effektivt, utan även uppmärksammar de sociala och känslomässiga
aspekterna på undervisning, lärande och omsorg samt bygger upp ett socialt kapital bland elever
och lärare, som ett sätt att stärka relationerna, gemenskapen och den kosmopolitiska identiteten.
Lärande arbetsgemenskaper kräver att lärare utvecklar vuxna normer i ett vuxet yrke – där
skillnader, debatter och meningsskiljaktigheter betraktas som grundstenar för utveckling.

(Hargreaves 2004, s 252)

Lärande gemenskaper kan vara ett viktigt vapen mot den kunskapsekonomi som idag är

rådande i framför allt amerikanska, kanadensiska och engelska skolor där man under de

senaste åren riktat in skolornas arbete mot standardiserade prov och utantillkunskaper utan att

ta hänsyn till lärarnas kunskaper om lärande och undervisning. Lärarna har här, enligt

Hargreaves, blivit ”tekniker och instrument för andra människors projekt”. Han menar att

kunskapsekonomin enbart riktar uppmärksamheten på de enskilda ämnena och kunskap inom

dessa och tar bort allt det ansvar lärare har att skapa framtidens samhällsmedborgare. Han

menar också att kunskapssamhället skapar otrygghet hos lärare, ovilja att arbeta inom denna

genre, fokuserande på vissa läromedel och på så sätt utarmar den professionalism som lärare

besitter. Han vill se skolor där personalen arbetar för att de blivande samhällsmedborgarna

ska klara sig i kunskapssamhället. Framtiden bör ha människor som ser andra människor, kan

bära upp sitt eget och andras välstånd och som tar itu med frågor som rättvisa och delaktighet.

Detta innebär att lärare bör arbeta långsiktigt, engagera sig i samhällets utveckling, diskutera

och skapa egna organisationer inom skolan och se tillbaka på sin undervisning för att utveckla

denna. Han menar också att lärarna idag har ett stort ansvar att se till att samhället inte

segregeras än mer vilket annars blir lätt inom kunskapsekonomin.

Lärare levererar inte lärande, de utvecklar det. Den som enbart fokuserar på förmedling av
metoder och standardmässiga kunskaper – och inte också gör lärare delaktiga i tidens stora
samhälleliga och moraliska frågor – främjar en inskränkt syn på undervisning och lärares
professionalism som inte har någon plats i ett utvecklat kunskapssamhälle.

(Hargreaves 2004, s 250)
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Kollektivt lärande i arbetslaget

En lärande gemenskap kan enligt Hargreaves skapa ett kollektivt lärande. Här i Sverige är den

vanligaste formen, inom skolan, för en lärande gemenskap ett arbetslag. Ett kollektivt lärande

i dessa arbetslag kan ses som en kollektiv lärprocess där man utbyter erfarenheter och

utformar gemensamma uppgifter och strategier för att utföra dessa uppgifter. Man lär alltså

genom medlemmarnas erfarenheter, samspel och kommunikation. Man reflekterar över den

uppgift man har som lag. Hur lagets medlemmar fungerar ihop har alltså stor vikt vid hur det

kollektiva lärandet sker (Ohlsson 2004). Ohlsson beskriver det så här:

Begreppet kollektivt lärande har därmed en annan innebörd än ett konstaterande att allt lärande
är sociala processer. Det kollektiva lärandet innebär att människor tillsammans skapar
synergieffekter som tar sitt uttryck i att de lär sig mer och på andra sätt än vad var och en klarar
av på egen hand (Granberg 2004, Granberg&Ohlsson 2004). Synergi innebär då att förhållandet
mellan de inblandade människorna formas så att ett mervärde skapas genom sättet på vilket
interaktionen och kommunikationen sker. Populärt brukar det uttryckas i termer som 1+1=3.
Genom att människor formar gemensam förståelse innebär det kollektiva lärandet att den
kunskap och kompetens som skapas är ”större” än summan av de enskilda individernas kunskap
och kompetens (Ohlson 2002a). Det kollektiva lärande som sker bygger på att de enskilda
lagmedlemmarna gör de egna privata erfarenheterna och tankarna tillgängliga för de andra i
laget och att de utifrån detta, genom samtalen, kan skapa gemensamma uppgifter.

(Ohlsson 2004, s 48)

En annan viktig aspekt för att kollektivt lärande ska ske är att alla parter måste var delaktiga i

diskussionen. Annars blir det ganska lätt så att när man träffas i sociala sammanhang finns det

personer som inte är delaktiga i samtalen och diskussionerna. Ibland kan det också vara så att

vissa personer inte riktigt tillåts vara med i diskussionen på grund av olika maktförhållanden

inom gruppen. Man har ibland svårt att se och förstå sig på varandra. Ohlsson trycker på att

det är viktigt att delaktigheten är central för att ett kollektivt lärande ska ske. Organisationen

går hand i hand med det kollektiva lärandet. Är det så att man organiserar sitt arbete i laget så

att det främjar kollektivt lärande så finns också förutsättningen för detta lärande. Om så sker

så kan man skapa nya sätt att organisera verksamheten och gå in i en cyklisk och utvecklande

rörelse.

Enligt Ohlsson finns det olika former för hur arbetslaget fungerar och därmed också olika

förutsättningar för att ett kollektivt lärande ska ske. Ofta handlar arbetslagsmötena om att ha

en trevlig stund tillsammans med människor som man gillar och som man känner sig hemma

med. Arbetslaget blir då en arena för kaffestunder, prat om olika elever och prat i största

allmänhet. När man lär känna varandra finns det också en risk för att många inte känner att de

vill gå in i en kritisk analys mot sina vänner och den verksamhet man verkar i. Det blir för

personligt. Det finns en risk för att man hamnar i rollen att känna sig studerad för den person
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man är och inte för den pedagog man är. Det största problemet för att kollektivt lärande ska

ske är att man inte riktigt vet vilket som är uppdraget för lärare. Att vara lärare innebär att

arbeta i en komplex miljö med många trådar att väva samman. Detta gör det också svårt att

fokusera på vad arbetslaget skall uträtta och vilken som är den huvudsakliga uppgiften i

arbetslaget. Något som många lärare tycker känns jobbigt i arbetslag är att de tycker sig stöta

på personer som sätter sig emot de ”nya” tankarna.

Lärarna beskriver också svårigheter att föra samtal med och kritisera varandra om hur man som
lärare utför sitt arbete. Detta kan sammanhänga med uppgiftens komplexitet, de moraliska och
etiska implikationer som en fostrande uppgift har, att det vardagliga arbetet i stor utsträckning är
situationsberoende samt att handlandet sker intuitivt.
Detta är en kritisk aspekt av organiserandeprocessernas motstånd som får till följd att arbetslaget
inte kan ta upp den enskildes tankar, erfarenheter och kompetens på ett sådant sätt att laget
stärks som kollektiv. Lagets lärande är beroende av den kommunikation som sker mellan
lagmedlemmarna, och inte enbart av de enskilda lärarnas kompetens.

(Ohlsson 2004, s 162)
Vidare skriver han:

Motståndsproblematiken kan alltså inte enbart förstås som ett individuellt lärandeproblem. …
Det pågår hela tiden en kollektiv kompetenskonstruktion där olika intresseinriktningar spelas ut
mot varandra. Det rör sig inte om medvetna aktörer som med syfte att enas om något sätter sig
ner och kommunicerar. Snarare så sker hela tiden rörelser mellan olika sätt att förhålla sig till
lärararbetet, till uppgiften och det man uppfattar som kompetens. Dessa kollektiva processer
inrymmer inte enbart grundläggande konstruktioner av vad som ska utgöra kompetens och ett
kompetent handlande, utan också potential för kollektivt lärande.

(Ohlsson 2004, s 167)

Något som är viktigt i lärande kollektiv är det konkreta handlandet i vardagen. Man kan alltså

inte enbart sitta och diskutera i arbetslaget utan att det tillför det egna handlandet något. Det

som förutsätter detta är att trots att man inte har samma slags tankar och tänker likadant i alla

situationer så synliggörs allas tankar och de blir tillgängliga för alla i laget. Man vet helt

enkelt hur och vad de olika individerna tänker. På detta sätt skapar man en förutsättning till

gemensam reflektion om sin arbetsvardag. Något annat som också är viktigt, är att skolledare

och arbetslag arbetar gemensamt för att dra upp tydligare riktlinjer för vilken uppgift

arbetslaget har och föra samtalen kring det vardagliga arbetssättet och bemötandet av barnen

och eleverna. Samtalen bör handla om något som är angeläget att finna svar på i praktiken.

Vidare bör väl, enligt Ohlsson, kollektivt lärande handla om att reflektionen till syvende och

sist ska leda till att eleverna lär sig mer om det de ska lära sig. Han menar vidare att

reflektionen hos lärare leder till att de blir bättre på sitt arbete och att kollektivt lärande ökar

den kollektiva kompetensen hos lärarna.
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Aktionsforskning och aktionslärande

Ett sätt att skapa ett kollektivt lärande i en lärande gemenskap är att sätta igång en aktion – en

handling – från ett ifrågasättande om någonting man gör i arbetslaget och utifrån detta

reflektera tillsammans. Hur ska man då benämna denna handling och det lärande som sker vid

en sådan här aktion?

I forskarnas värld finns vanlig traditionell forskning som bygger på naturvetenskapens synsätt

- man ska kunna återreproducera t ex ett experiment och få fram samma data som sedan skall

leda till att alla kan skapa samma slutsatser. Sedan finns det ett humanvetenskapligt synsätt

vilken handlar om att man som forskare sitter som en fluga på väggen och samlar in data

(empiri) vilket sedan tolkas utifrån forskarens erfarenheter. Numera finns också en  inom den

humanvetenskapliga genren en gren som kallas för aktionsforskning vilket innebär att man

som forskare är delaktig i det man forskar om. Tiller (2002) definierar aktionsforskning som

”…en enhetlig forskningsplan av konstruktiv karaktär, där forskaren aktivt deltar i ingrepp som
förändrar det fält som studeras.”
…
”Dokumenterande och argumenterande text måste vara ett krav”

(Tiller, 2002, s 57)

Det finns olika åsikter om huruvida en aktionsforskare ska lägga sig i det man forskar kring

eller inte. En kritiker är Ohlsson (2004) som starkt motsätter sig detta sätt att arbeta som

forskare. Han menar att det inte är forskarens roll att tala om vilket som är rätt och fel tänk

utan det ligger på de verksamma att ta ställning till detta. Han anser dock att det är mycket

viktigt att vidareutveckla kontakten mellan forskare och praktiker. Rönnermans (2004)

beskrivning av aktionsforskning som

 ”…en ansats som tar utgångspunkt i praktiken, verkar för ett samarbete mellan forskare och
praktiker och verkar för en forskning som leder till förändring. Aktionsforskning innebär därmed
en relation mellan tänkandet om praktiken och handlandet i praktiken.”

(Rönnerman 2004, s 13).

skulle kanske passa Ohlsson bättre. Rönnerman menar att genom denna process blir

praktikern delaktig i vad som sker och kan på så sätt förändra sin praktik. Hon menar också

att aktionsforskningen tar reda på hur det förhåller sig i praktiken innan förändring sker i

verksamheten. Som aktionsforskare bidrar man sedan till att kritiskt reflektera över det som

sker och vad som skulle kunna ske i skolans praktikutövande. Kanske kan det vara så att man

bara uttrycker saker på olika sätt. Rönnermans (2004) kontra Tillers (2002) definition skiljer

sig inte åt i nämnvärd bemärkelse. Att en forskare finns med som handledare eller

samtalspartner i en lärande gemenskap innebär att enbart genom de frågor forskarna ställer så
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påverkas det resultat som kommer fram. Skulle man ställt andra frågor så skulle andra resultat

kommit fram.

Vad är då aktionslärande i jämförelse med aktionsforksning? Tiller (2000) kallar dem för

praktisk och frigörande aktionsforskning och skiljer dem åt genom att i den praktiska

aktionsforskningen är det forskaren som uppmanar till reflektion, medan det i den frigörande

aktionsforskningen är skolledare och lärare som tar ansvar för sitt eget lärande och för

skolutveckling. Det kan vara krångligt att hålla isär dessa båda olika termer och därför väljer

Tiller att kalla dem för aktionsforskning och aktionslärande i stället. Aktionsforskningen blir

då tillägnad forskarvärlden medan aktionslärande blir tillägnad den verksamhet där lärare och

skolledare finns. Aktionslärande behöver handledning, men inte nödvändigtvis utifrån i form

av en forskare, utan handledningen kan ske inifrån då en av lärarna eller skolledarna tar på sig

handledarrollen där kritisk reflektion och systematik i undersökningarna måste finnas. Tiller

definierar aktionslärande på följande sätt:

Aktonslärande kan definieras som en kontinuerlig lärande- och reflektionsprocess, som är stöttad
av kolleger och där intentionen är att uträtta något. Aktionslärandet 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, s 63)

Inom aktionsforskning och aktionslärande ingår alla parter i en sorts lärandespiral. Lärandet i

denna spiral kan beskrivas genom att man först planerar något man vill förändra för att sedan

göra verklighet av planeringen genom att agera t ex genom en aktion i ett klassrum.

Agerandet observeras för att man ska kunna reflektera över det som hände efteråt för att åter

kunna planera, agera och så vidare. Genom att alla steg görs medvetet skapas möjlighet för ett

lärande för den eller de personer som utför själva aktionen genom att man medvetandegör den

kunskap man gör, men inte alltid ser hos sig själv.
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AKTIONEN

I denna del vill jag beskriva den process som mitt arbetslag har gått igenom för att kunna lära

sig mer om sig själva som lärare. Själva aktionen har i första hand handlat om att synliggöra

lärarnas lärande i mitt arbetslag genom att arbetslagets deltagare använt sig av olika metoder

för att dokumentera sitt eget lärande och föra sina lärdomar vidare till övriga lärare i

arbetslaget. Vår lärandespiral -  planera, agera, observera agerandet, reflektera - började i

något som jag kallar för förberedelsefas. När detta arbete var genomfört kom vi in i

genomförandefasen för att slutligen gå igenom slutfasen.

Förberedelsefasen

Som tidigare nämnt (sid 4) önskade arbetslaget lära sig lite mer om sig själva och om hur man

är i klassrummet. Vi drog en parallell mellan vår önskan och att lära oss mer om olika

ledarstilar. Vi valde därför att läsa en gemensam bok i ämnet. Valet föll på ”Ledarstilar i

klassrummet” av Stensmo.C (2000). Boken tar upp olika teorier från en mer lärarkontrollerad

undervisning till elevers mer självkontrollerande undervisning.

Med boken som utgångspunkt kunde alla i arbetslaget få en överblick i ämnet och en

förförståelse för vad olika ledarstilar innebar. För att spara tid fick alla i uppgift att läsa det

allmänna kapitlet i boken för att sedan dela upp de olika teorierna som presenterades i boken

mellan oss. Var och en läste på sitt kapitel hemma och redovisade detta muntligt för varandra

på några av våra arbetslagsträffar (alla fick var sitt tillfälle, ca 45 min), vilka på detta sätt blev

litteraturseminarium. Den sista fasen i förberedelsefasen var att sammanställa fem av de

viktigaste punkterna kring de olika ledarstilarna i boken. Vad som då kändes viktigt att ta upp

kring teorierna finns att läsa i bilaga 5. Resultatet sattes upp på väggen i arbetsrummet för att

alla skulle kunna gå tillbaka och titta på dem. Under redovisningarna av de olika teorierna

blev det naturligt att diskutera de olika ledarstilarna utifrån vår egen praktik det vill säga hur

vi ansåg oss göra i klassrummet. Det blev också naturligt att jämföra de olika teorierna med

varandra. Framför allt de som tidigare hade redovisats. Alla pedagoger i arbetslaget var enade

om att vi inte enbart håller oss inom en ledarstilstyp utan att vi alla blandar de olika

ledarstilarna på grund av arv, gamla traditioner och nya influenser från olika håll. En lärare

har i sina reflektioner tagit upp att hon tyckte det blev tydligt att lärarna hade en strävan åt ett

visst håll – det mer elevkontrollerade sättet. Hon skrev följande:
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Det känns som att vi i laget vill sträva mot en utveckling som leder till elevens självkontroll, att
våra ledarstilar skall vara elevorienterade. Dreikurs, Glasser, Gordon

( kollega 1)

När redovisningarna av boken väl var gjorda var det dags att gå in i genomförandefasen.

Genomförandefasen

Innan själva genomförandet, i form av observationer, startade funderade vi över vad det var vi

skulle observera hos varandra som vi kunde dra lärdom av. En person i laget ville gärna att vi

skulle använda oss av de teorier vi hade läst om i boken och studera något utifrån dessa.

Gehöret för detta förslag var inte så stort, då många ansåg att man mer ville fokusera på sig

själva för att just se vem man var i klassrummet. Som nämnt tidigare hade det redan

diskuterats att man blandar de olika teorierna i sin verksamhet och att man inte arbetar rent

lärarkontrollerat eller rent elevkontrollerat. Man tyckte också att det fanns en möjlighet att

efteråt jämföra det resultat man skulle få fram mot de anteckningar vi gjort över teorierna. Så i

stället för att lägga fokus på någon form av konflikthanteringsmodell från boken valde vi i

arbetslaget att fokusera på frågan:

Hur få eleverna att hålla fokus trots att det händer saker runt omkring?

Vi kunde i den här fasen ha formulerat frågan lite annorlunda så att man tydligt kunnat se att

det aktionen handlar om, är vad vi lärare gör för att bryta den konflikt som kan uppstå vid

eventuella störmoment i klassrummet under lektionens gång. Frågan kunde i stället ha skrivits

på följande sätt: ”Vad gör vi lärare för att elevernas fokus på arbetsuppgiften inte skall

förändras om det händer något oförutsett i klassrummet under lektionens gång?” På detta sätt

skulle aktionen också lättare kunnat ha kopplats till de olika teorier vi läst om tidigare, då man

som lärare hanterar ”störmoment” på olika sätt och man hanterar de elever som händelsevis

skulle bli störda av att något oförutsett händer på olika sätt också.

Innan vi påbörjade observationerna ansåg vi det viktigt att lotta ut vem som skulle observera

vem då ingen studerat varandra tidigare på detta sätt. Det var också viktigt att lärarna delgavs

några olika metoder för hur man kunde synliggöra sitt eget lärande och få syn på den så

kallade tysta kunskap man eventuellt skulle kunna få syn på under observationernas gång. De

metoder vi valde att använda oss av var därför:
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1. Observation – där klassrumsobservationerna vi gjorde genomfördes antingen med

hjälp av anteckningar eller videokamera beroende på vilken erfarenhet man hade

av att tidigare ha gjort observationer.

2. Samtal mellan observatör och observerad.

3. Individuell logg i form av frågor efter mötet mellan observatör och observerad (se

bilaga 3 och 4) och i form av utvärderingsfrågor när projektet led mot sitt slut (se

bilaga 2).

Det var nu dags att utföra själva observationerna och för att tydliggöra tillvägagångssättet har

jag valt att ta hjälp av en illustration:

Kommentar till tillvägagångssättet :

1. Det första steget var att lärarna observerade varandra i klassrummet under ett tillfälle

efter det att de kommit överens med sin respektive observationspartner om vilket

tillfälle som kunde passa bra för dem båda.

2. Då observationen var gjord skedde ett reflektionssamtal mellan observatören och den

observerade där det fanns möjlighet att ställa frågor om det man sett, hört,

dokumenterat och varit med om under lektionens gång.

3. Observatören skrev ned sin egen reflektion och de data som framkom under

observationen och i reflektionssamtalet och den observerade skrev ned sina

reflektioner över det som skett.

4. Reflektionerna diskuterades i arbetslaget där observatören och den observerade fick

möjlighet att dela med sig av sina kunskaper och reflektioner till de övriga

arbetskamraterna. Detta skedde under ett halvt eller ett helt arbetslagsmöte per person

och kunde därför pågå allt från 30 min till 45 min.

Klassrummet:
observation av
kollega.

Arbetslaget:
reflektioner
över kollega-
observationer.

a b

a. Samtal mellan
observatör och
observerad

b. Individuell logg
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Detta tillvägagångssätt har till nackdel att några lärare inte alltid hann sitta ned efter

observationen för att direkt återkoppla till det som reflekterats under observationen. Någon

fick sitt samtal direkt i anslutning till diskussionen i arbetslaget efter det att man fått godkänt

från den observerade att samtala på detta vis. Några andra fick vänta ett tag på sitt samtal och

det visade sig då vara viktigt hur man hade gått tillväga vid insamlandet av data för att komma

ihåg vad som hände. Detta hände mig personligen, men tack vare det sätt jag lärt mig att föra

anteckningar på , med hjälp av förkortningar), så kom jag ihåg lektionen som om den hade

skett dagen före.

Slutfasen

Den sista fasen för lärarna var att synliggöra och delge kollegorna i arbetslaget sina

erfarenheter och lärdomar efter observationen. Vid detta tillfälle var det också meningen att

man kunde bidra till ett kollektivt lärande hos alla lärare. De metoder vi valde att göra detta på

var följande:

1. Lärarna berättade om den observation de gjort och även om de reflektioner de själva

fått under observationen och om det som de tycker att de övriga i arbetslaget bör ta

lärdom av.

2. Lärarna reflekterade tillsammans genom diskussion om det som berättats för sig.

Oftast har denna gemensamma reflektion knutits till de egna erfarenheter man gjort

under sina år som lärare.

3. Lärarna hade en gemensam slutdiskussion vid utvärderingen över de lärdomar man

dragit i kollegiet.

Mina val av metoder

Då jag vandrat mellan olika roller i detta projekt har det varit viktigt för mig, att förutom de

metoder som övriga personer i arbetslaget har gjort, så har jag dessutom:

1. Fört loggbok över mina reflektioner och mina erfarenheter under projektets gång.

Loggboken har haft karaktären av att ej vara strukturerad då det passat mig bäst under

just detta projekt.

2. Skapat frågeformulär/utvärderingsunderlag för att mina kollegor skulle ha något att

fokusera sina reflektioner kring när de skrev. (Se bilaga 2,3 och 4)

3. Observerat mina kollegor i arbetsrum och vid arbetslagsmöten samt på mig själv i

mina olika roller.
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DISKUSSION OCH REFLEKTION AV AKTIONEN

Jag anser att lärarjobbet kan fungera på precis samma sätt som att vara ute och promenera.

När man väl bestämt sig för att gå på promenad, är det lätt hänt att man svänger av åt samma

håll som man vanligtvis brukar göra, tar samma gamla välkända runda som alltid, går i samma

tempo som man gör alla andra gånger man är på promenad, tittar ned i marken och det enda

man hör är bilarnas brus. Om man i stället skulle svänga av åt andra hållet när man kommer ut

från dörren eller att välja att gå rundan åt andra hållet, variera sin steglängd, lyfta blicken och

lyssna efter andra ljud skulle rundan förete sig på ett helt annat sätt. Samma träd man alltid

brukar se, ser man plötsligt från ett annat håll, stenarnas formation i röset bildar en ny bild när

man ser röset bakifrån och vägens kurvor viker åt höger där de vanligtvis går åt vänster.

Börjar man också lyssna aktivt kanske man hör hur fåglarnas kvitter eller havets rytmiska slag

mot klipporna överröstar bilarnas brus.

Denna liknelse är lätt att projicera på det jag och mina kollegor håller på med på dagarna -

undervisning. Det är lätt hänt att man går på i samma gamla invanda mönster som man alltid

gjort utan att vare sig lyfta blicken eller lyssna efter nya ljud, men man kan också välja att lära

sig se andra saker i sin undervisning och lära sig lyssna efter nya saker för att få syn på den

dolda kunskap som gömmer sig inom oss. För mig är att lära sig se sig själv ur ett nytt

perspektiv nog så viktigt för att få en hållbar skolutveckling, då man har möjlighet att skapa

förändringar inom sin egen verksamhet, förhoppningsvis till det bättre.

För att kunna lära sig se och lyssna och på detta sätt lära sig mer om sig själv behöver man

arbeta med andra. Ohlsson (2004) betonar just vikten av att man arbetar tillsammans för att få

en synergieffekt, d v s att man skapar ett mervärde av kunskap i kollegiet än enbart de

enskilda individernas kunskap och kompetens var och en för sig. Genom att man lär sig lyssna

och se nya saker inom sig själv i förhållande till andra lärare ( Marton , Booth ,2000), är

delaktig i den helhet, i vårt fall arbetslaget, som man ingår i är jag ganska övertygad om att

det för med sig en hel rad nya lärdomar om den verksamhet man håller på med. Inom den

aktion, i vilken jag och mina kollegor har varit delaktiga, anser jag att jag fått bevis för just

detta - att vi lärt oss massor av saker om oss själva och vår verksamhet genom att lära oss

använda de metoder som presenterades under ”Beskrivning av aktionen”.  Vi har helt enkelt

genom dessa metoder lärt oss se och lyssna på oss själva och på varandra på ett sätt som vi

inte gjort tidigare.
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Nedan vill jag visa på det lärande som tillkommer då vi lärt oss se och lyssna på varandra i

arbetslaget. Jag har delat in det på följande sätt :

Gemensamma lärarenor – jag beskriver här hur just detta är en

förutsättning för att man ska kunna lära sig se och lyssna på varandra.

Lär dig se och lyssna på en kollega – denna del har jag delat upp i tre

underrubriker, se nedan, vilka handlar om de lärdomar fått genom att vi lärt

oss lyssna och se.

 lär dig sätta ord på dina erfarenheter

 lär om dig själv

 lär dig ett sätt att stärka din kollegas identitet och självkänsla.

Vilka är konsekvenserna av att lära sig se och lyssna? – här visar jag på

hur vår vardag påverkats av att vi lärt oss se och lyssna på våra kollegor.

Gemensamma lärarenor

För att över huvud taget få möjlighet att lära oss se och lyssna på varandra krävs en del olika

lärarenor, en del finns där genom organisationen i stort och några får man skapa själv. De

arenor som finns hos oss rent organisatoriskt var klassrumsarenan och arbetslagsmötesarenan.

De två arenor vi skapade själva inom ramen för just denna aktion var ett dialogmöte där man

träffats mellan fyra ögon och ett möte med sig själv genom att man förde logg över sina

tankar.

Naturligtvis finns det betydligt fler arenor där möjligheten att lära om sig själv är stor. Dessa

olika arenor skulle kunna vara t ex APT (arbetsplatsträffar), ämnesträffar och gemensamma

konferenser. Vi valde dock att inte använda dessa arenor då vi i så fall skulle ha varit tvungna

att involvera övriga kollegor i vårt projekt. Naturligtvis anser jag liksom Hargreaves (2004)

att de dialoger som förs med övriga kollegor på dessa arenor ändå skapar en del nya tankar,

vilka bidrar med nya argument till diskussionerna inom våra valda arenor. Via våra arenor har

jag, genom att läsa de olika loggböckerna, sett att man skapar ett intresse för ett ämne och en

vilja att lära sig mer om ett ämne t ex ledarstilar som i vårt fall. Man skapar på så sätt motiva-

tion att vilja lära sig se och lyssna på sina kollegor på ett nytt sätt.

Jag har påverkats väldigt positivt eftersom dessa (syftar på en litteraturdiskussion) har fått mig
att inse hur viktigt det är att hålla diskussionen levande om olika pedagogiska inriktningar m.m.
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Sen är det kul och intressant att lyssna på sina kollegor i en annan roll än vad jag kanske är van
vid. Jag har fått lust att studera detta ämne vidare och att utveckla den hos mig själv.

( kollega 2)

Man skapar också genom våra arenor ett kollektivt lärande genom att skapa definitioner på

olika begrepp.

Det har varit otroligt intressant att få allas redogörelser. Redogörelserna har klargjort
ledarstilar på ett bra sätt och skillnader och likheter i olika ledarstilar har tydliggjorts

(kollega 1)

Lär dig se och lyssna på en kollega:

- lär dig sätta ord på dina erfarenheter

Att lära sig lyssna på varandra innebär för mig att man aktivt lyssnar på varandras

erfarenheter genom att de berättas för varandra. Aktivt lyssnande är för mig liksom för

Ohlsson (2004) att ställa frågor och undra över det som kollegorna pratar om. Berättandet

leder till att det som någon annan sett hos en kollega lyfts fram i ljuset så att någon annan

person har möjlighet att ta till sig av den erfarenheten. Man möter ett innehåll (Sträng,

Dimenäs ,2000) och ett lärande kan då uppstå om den situation eller den handling man just

utfört. Handlingen blir en erfarenhet.

Vad är då en erfarenhet? Slår man upp ordet erfarenhet så betyder det att man har utövande av

någon praktisk erfarenhet bakom sig och det betyder också att man har upplevt något. I skolan

arbetar vi med barn och ungdomar och hamnar i olika situationer som leder till att vi tar en

massa beslut varje dag vilka alltid leder till någon form av erfarenhet – bra som dålig. Marton,

Booth (2000) betonar vikten av lära sig erfara och att lärande sker när man förändrar sin

förmåga att erfara. Inom ramen för aktionen har vi alla fått lära oss erfara på ett mer

strukturerat sätt än vad vi vanligtvis brukar göra. Vi har lärt oss att sätta ord på våra

erfarenheter.

Vad menas egentligen med att sätta ord på sina erfarenheter? För mig handlar det om att man

vänder och vrider på det man ser eller hör, ställer frågor till sig själv och skriver ned denna

egna diskussion i någon form av loggbok (Emsheimer (2007), Granström (2007) och

Alexandersson (2007)). Vi har genom observationen vi lärt oss se verksamheten på ett annat

sätt och då också lärt oss att reflektera. Några av mina kollegor har reflekterat just över vad

det innebär att lära sig reflektera för sitt eget lärande.

Att sitta ostörd under en ganska lång stund och bara ”titta” med sina pedagogögon efter en
speciell sak som varit förutbestämd ger otroligt många tankar och möjligheter till ökad kunskap
genom fortsatta diskussioner kollegor emellan. Jag har i efterarbetet chans att titta på hur jag
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hade gjort i olika situationer som jag skrev ner under min observation. Att bolla dessa ideér är
renodlad fortbildning, anser jag. Det är ett perfekt sätt att kunna reflektera på ngt om man
observerar en kollega.

( kollega 2)

utan reflektion ingen kunskap. Det är först när man börjar reflektera som kunskapen skapas.
( kollega 3)

Att reflektera över hur man gör/är gentemot andra leder till lärande och utveckling, helt klart.
(kollega 4)

Ohlsson (2004) beskriver, även han, att det är viktigt att vända på problemen genom att ställa

frågor om sin verksamhet och att det kollektiva lärandet inom arbetslaget ökar om man

reflekterar tillsammans. En kollega till mig beskrev detta som en ”erfarenhetsbank”. Denna

erfarenhetsbank vi alla sitter på måste synliggöras för att man ska kunna dra lärdomar av dem

och utveckla sitt yrke.

Det har genom aktionen tydliggjorts att vi genom att lära oss se och lyssna på varandra också

har lärt oss föra våra tankar vidare till övriga kollegor och som alla kunnat lära av – vi har

skapat ett större kollektivt lärande.

Alla har börjat se sig själva på ett annat sätt. Vi vågar att ta upp lite känsliga saker om hur man
är som vi kanske inte skulle ha gjort annars.

( kollega 2)

Om man utgår från Alexanderssons (1994) fyra nivåer är det lätt att man fastnar på den första

nivån där man mer pratar lite vardagligt kring vad man gör. För att man ska kunna gå vidare

på reflektionsstegen så måste man mer systematiskt reflektera. Detta för att som han säger,

göra den praktiska kunskapen mer synlig, tillgänglig och möjlig att diskutera. För detta krävs

att någon eller några ställer frågor kring vad det är vi håller på med. I denna aktion är det jag

som har lett mina kollegor genom deras reflektion genom att ställa dessa frågor. Vikten av

vad kollegorna reflekterar kring är avgörande för det resultat man vill få ut av projektet. Jag

ville att mina kollegor skulle reflektera kring sitt lärande som pedagoger. Jag valde att göra

öppna frågor vilka ger möjligheter att reflektera på ett djupare och mer nyanserat sätt än

enbart svara på ja- och nejfrågor. Några kollegor har uttryckt att de genom frågorna haft

möjlighet att gå tillbaka till sitt eget skrivande och fundera över om det verkligen var så de

menade som de skrev första gången och på så sätt kunnat utveckla sin tanke och sitt språk.

Detta anser jag är en fördel med dessa frågor. Det jag kunde ha gjort annorlunda, var att vi

efter varje diskussionsmöte också avsatt tid för reflektion direkt. Då hade deltagarna

förmodligen kunnat lära sig se mer av sitt lärande efter just den aktuella diskussionen och

kunnat föra med det till nästa gång.
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Genom att man lärt sig lyssna på en kollega har detta också lett till att man fått möjlighet att

blanda sin egen erfarenhet med kollegans erfarenheter. Genom diskussionen har vi kunnat

reflektera tillsammans. Vi har fått möjlighet att definiera olika begrepp t ex ”Alla pratar om

”ledarstilar”på ett annat sätt än när vi startade projektet.”(kollega 2) och på så sätt har vi

kunnat öka vårt professionella språk. Granström (2007) anser att det som lärare är viktigt att

veta vad det är man gör och med hjälp av sitt språk så når man denna vetskap mycket bättre.

Man måste pröva det språk man rör sig med. Jag kan hålla med om detta. Inom skolans värld

finns många olika begrepp som vi rör oss med, men alla pedagoger har inte samma bild av

orden. Därför valde vi i mitt arbetslag att tidigt göra vårt kunskapsdokument (bilaga 1). Vi

ville ha ett gemensamt språk för de olika ord vi mest rörde oss med så att vi skulle kunna ge

de övriga kollegorna på skolan och föräldrarna en liten bild av vad och hur vi menar i just vårt

arbetslag. Förhoppningsvis kan detta dokument, för varje gång det revideras, spegla hur vi i

arbetslaget utvecklar vårt kollektiva lärande.

 -  lär om dig själv

När man lär sig se sina kollegor har man något att förhålla sin egen praktik emot. För att

återgå till Marton, Booth (2000) så behöver man spegla sig själv i andra för att överhuvud-

taget kunna lära sig något. Man lär sig om sig själv helt enkelt. Man lär sig förstå den värld

som man befinner sig i. För oss i arbetslaget ledde denna nya lärdom om vår värld till följande

reflektioner av lärandet av sig själva:

Imponerad av X:s lugn. Försöka känna in och ta det lugnt när en lektion startar.
( kollega 4)

Vara tydligare, mer strukturerad, använda mig av de hjälpmedel som finns. Min roll i
klassrummet har klarnat lite bättre.

(kollega 2)

Det kändes verkligen som att man kunde lära sig något av den som man observerade. Jag var
speciellt intresserad av hur X kunde hitta rätt språkligt. Hur bra han var på att hitta barnens
språkliga nivå.

(kollega 3)

Det dessa personer har observerat är, anser jag, saker hos sina kollegor som de ville förändra

hos sig själva. Man hittar sin spegelbild i den andra personen och letar då efter saker som

skiljer sig själv mot den andre. Jag blev medveten om detta när jag observerade en av mina

kollegor. Jag blev imponerad av det min kollega gjorde för att fånga barnens uppmärksamhet

bara genom att använda sin röst. Själv har jag ofta tyckt att jag inte nyanserar rösten så

mycket. Denna nya lärdom har fört med sig att jag idag tänker mer på hur jag använder min
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röst i mitt arbete och det skulle jag skulle inte ha fått lära mig detta om jag inte fått möjlighet

att studera min kollega.

Emsheimer (2007) beskrev att vi normalt bara ser en bråkdel av det vi är indragna i. Genom

att vi får sitta ned en stund och studera en annan person i aktion får vi ytterligare en möjlighet

att se fler av dessa bråkdelar och även hjälpa den observerade att se sig själv genom någon

annans ögon. Varje bråkdel ytterligare vi får syn på gör förhoppningsvis att vi kan utveckla

oss själva ännu mer och på så sätt förändra den lärare och människa man är i klassrummet. En

av mina kollegor som blivit filmad vid sin observation fick känna på denna bråkdelstanke.

Hon blev medveten om sig själv utifrån den synvinkel eleverna förmodligen har varje dag

genom att filmen spelades upp för henne. Hon tyckte det var hemskt att se sig själv och insåg

att det var detta barnen såg varje dag. Detta uppvaknande har skapat en lärdom om sig själv.

Vad kan jag förändra så att barnen ser en annan bild av mig själv? För att fler arbetskollegor

ska kunna få syn på sina bråkdelar krävs naturligtvis att vi fortsätter att lära oss observera

varandra och att vi fortsätter lära oss ifrågasätta vår verksamhet.

När man lär sig lyssna på någon annans betraktelser anser jag att vi skapar en möjlighet att

lära om oss själva. En lärare kände sig inte riktigt säker på detta påstående. Hon skrev:

Jag tror det är jättesvårt att förändra andras sätt genom att berätta om sina egna erfarenheter.
Däremot i diskussioner runt pedagogiska problem eller glädjeämnen där alla bidrar med sina
synpunkter och som sagt ovan att man tittar in i sig själv lite oftare

(kollega 1)

För mig handlar att berätta inte om att förändra någon annans sätt att vara, men att berätta får

oss att jämföra våra idéer med varandra. Om man inte berättar om sina erfarenheter så har

man ju inte heller möjlighet att diskutera dem eller något att förhålla sina egna tankemodeller

till. Man stannar upp utvecklingsprocessen genom att enbart lyssna till sig själv. Om vi skall

tro på Hargreaves (2004) så bör vi befinna oss i en lärande gemenskap där man lyssnar på

varandra för att kunna utvecklas. Om man slutar berätta så att andra kan lyssna hamnar man ju

utanför gemenskapen och lärandet stannar kvar inom oss själva. Vi får ingen synergieffekt

(Ohlsson, 2004). Genom att lyssna på när mina kollegor berättar har jag själv fått möjlighet att

tänka över mitt sätt att titta på eleverna, beskriva mer vart jag vill komma med lektionen, hur

jag skäller på eleverna och vad eleverna kan tänkas se framför sig när jag är i klassrummet.

I aktionen finns det också några personer som inte blivit observerade eller observerats. Detta

kan bero på den arbetsbörda som finns hos oss pedagoger eller att man prioriterar andra saker
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som känns viktigare just då än att observera en kollega. Det dessa personer går miste om är

möjligheten att få lära sig se sitt eget lärande. Detta är något att tänka på till nästa tillfälle. Då

kan man utveckla metoden så att observationen sker under en viss tidsbegränsad period.

 - lär dig ett sätt att stärka din kollegas identitet och självkänsla

Hur kan man genom att lära sig se och lyssna vid observationer av en annan person stärka

denna persons identitet som lärare och även dess självkänsla? Borde det inte bli tvärtom, att

man observerar det som borde förändras hos den andre personen och att detta skulle kunna

leda till en sämre självkänsla?

Vid detta projekts avslut var det många av lärarna som uttryckte att de kände att aktionen varit

en enda stor ”egotripp”. Det hade varit härligt att bli sedd av sin kollega i klassrummet och att

någon pratade så positivt om dem vid arbetslagsmötena.

Jag tyckte det kändes väldigt bra att höra allt positivt. Jag känner mig stolt och känner att jag kan
fortsätta vara den jag är och att arbeta mot barnen på det sätt jag gör.

(Min dagbok 17/1-07)

Att få bekräftat att det man gör i klassrummet duger, är just en viktig sak i vårt samhälle idag.

Hargreaves (2004) visar sin rädsla för att skolan annars utarmas om det rådande

kunskapssamhället tar över och andra bestämmer vad vi ska göra när vi är inne i

barngrupperna. Vi bör enligt honom ta hand om varandra för att förhindra att just

bestämmanderätten försvinner. Att ta hand om varandra ser jag som att man ser varandra, kan

ge konstruktiv kritik och att man skiljer på person och sak. Hos oss i arbetslaget har våra

observationer, diskussioner och reflektioner lärt oss att hitta samvaron hos varandra. Vi har

lärt oss att vi är olika och tänker olika och att just detta berikar det individuella lärandet för

både den observerade och observatören. En kollega studerade en annan kollega och av

berättandet fick jag fram följande:

Y tyckte att hon lärt sig att just denna grupp behöver mycket struktur och att hon själv står för
det mer kreativa kaoset. Detta gör att hon känner att hon kan behöva bli mer strukturerad i sitt
arbete med denna grupp även om det är emot hennes natur. Hon tyckte också att X skulle bli
mindre rädd att få in lite kaos så att barnen också blir vana vid detta. Det är häftigt att hon
vågade säga det så rakt på sak tycker jag och att inte X blev ledsen eller arg. Hon visste själv att
hon är lite rädd för ostruktur.

(Min dagbok 18/10-06)

Kollegan har i detta fall sett att just denna grupp behöver en ledarstil som är mer lärarstyrd,

men att detta skiljer sig mot hennes ideal som är mer elevstyrt. Olikheten i sättet att arbeta

fick kollegan att tänka till. Man kan arbeta olika beroende på gruppens struktur och

sammansättning. Den observerade kollegan fick gehör för sitt sätt att undervisa och blev

stärkt i sin tro på vad gruppen hon arbetar med behöver. Den berättande kollegan kunde också
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visa på vad den observerade kollegan behövde arbeta med hos sig själv. Hon har även i detta

fall bidragit till att stärka individen framför sig genom att hon gett konstruktiv kritik. Hon har

observerat något som den andra personen själv vet men kanske inte funderat så mycket kring,

men när det tydliggjorts kunde den observerade personen hålla med. Denna episod kan nog

gälla alla i arbetslaget. Genom lyssnandet har vi blivit mer rädda om varandra och de

personligheter som finns i arbetslaget. Vi har fått möjlighet att fundera över vad det är som

sägs om personerna och i lugn och ro även kunnat bidra med egna åsikter.

Vid ett berättartillfälle var det en kollega som satt och funderade högt över vad det var som

sades i arbetslaget. Denna kollega frågade sig och oss andra hur det kom sig att det bara var

det positiva som togs upp. Alla i arbetslaget var enade i att det handlade om hur vi ställt den

fråga med vilken observationen utgick ifrån. Hade vi valt en annan typ av fråga, exempelvis

den jag skrev som förslag på sidan 16, eller uttryckt oss annorlunda, så hade säkerligen

resultatet också blivit annorlunda. Det blir annars lätt så att man mister det kritiska

perspektivet vilket Ohlsson (2004) skriver om. Han menar att det är lätt att man lär känna

varandra för väl, så att man får svårt att ge en kritisk analys mot de vänner man skaffat sig

inom den verksamhet där man arbetar. Många kan då uppfatta det som att man går in på

personen i fråga när det handlar om det jobb man utför. Det fanns en antydan till denna rädsla

från en kollega.

Jag kan se en risk med att gå för djupt in i diskussioner i det egna arbetslaget, kring hur man är
som lärare. Ibland behöver man få bara vara. Men att t ex diskutera med en kollega efter ett
gemensamt arbetsområde ex tema, grupparbete  Hur gick det? Vad gjorde du då? Jag såg att du…
det var bra/mindre bra. Det skulle ge mycket tror jag. Ofta tittar vi på hur det fungerade för barnen
men inget om hur vi var, reagerade eller ”mådde”.

(kollega 4)

För att just lära sig stärka sin kollega blir det då extra viktigt att vi verkligen hittar metoder

och frågeställningar som leder till att vi skiljer mellan person och sak och att vi genom att vi

fått stärkt ego genom positiv feedback också ser att konstruktiv kritik enbart är till för att

ytterligare stärka den individen.

Vilka blir konsekvenserna av att lära sig se och lyssna
Att vi lärt oss se och lyssna på varandra har fått många konsekvenser i vårt dagliga arbete. Vi

har blivit mycket mer medvetna om vad man kan göra för att utveckla sin yrkesroll som lärare

i klassrummet och vi har lärt oss bli ännu mer fokuserade vid arbetslagsmötena.

Jag tycker det var bra att vi valde att skriva ned målsättning och syfte. Det gör att vi kan
fokusera bättre i laget. Vi har en viss tendens att ”flumma” ut i en oändlig diskussion och att
inte alltid hålla oss till ämnet.

(min dagbok 29/5-05)
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Vi har fått en större förståelse för varandra och om hur vi arbetar. Flera kollegor har uttryckt

att det numer finns ett annat lugn i arbetslaget än vad det gjorde tidigare. Vi har även blivit

modigare och vågar ge mer konstruktiv kritik eftersom vi fått prova på att se att det inte är

farligt att få någon som tittar in i ens klassrum under tiden man är igång med eleverna. Tilliten

till kollegorna har stärkts ytterligare.

Flera av oss har funderat över vårt sätt att lära av varandra. Man kan säga att vi kommit till

steg fyra i Alexanderssons (1994) reflektionsstege. Vi har börjat fundera över om de metoder

vi använde verkligen ledde till att vi lärde oss saker och även vad man kan göra för att

utveckla dem till nästa gång. Några har också uttryckt att man börjat planera sina lektioner

annorlunda efter det att de blivit observerade, vilket i sin tur förmodligen kommer att leda till

att eleverna kanske kan lära sig mer eller på ett annorlunda sätt än tidigare.

Mina roller

Själv har också jag lärt mig se och lyssna på mina kollegor och på mig själv på ett annorlunda

sätt än tidigare. Framför allt ser jag kvaliteter hos mina kollegor och i deras arbete som jag

inte sett tidigare. Genom att jag lyft mina ögon och öppnat upp mina öron har jag under

arbetets gång förstått att jag också har haft olika roller. Från början var jag mer som en i

gänget och var med och planerade som de övriga lärarna i laget. Ju längre projektet pågick

började jag själv upptäcka att jag vandrade över i en annan roll. En roll som innebar att jag

drev projektet och reflekterade över vad mina kollegor sa och gjorde på ett annat sätt än jag

gjort tidigare . Jag började se mig som en yrkesutvecklare och inte bara som en aktions-

lärande.

 För mig är yrkesutvecklaren en person som inte arbetar som forskare, men har kommit lite

längre i sin roll än att enbart lära sig av en aktion. Om man skulle sätta en punkt på en linje

med forskaren i ena änden och aktionsläranden i andra så skulle yrkesutvecklaren ligga

någonstans mitt emellan. Man skulle också kunna visa detta förhållande som ett Venn-

diagram där yrkesutvecklaren är en person som har sina fötter stående i både forskarvärlden

och i yrkesvärlden och i mitt fall då i mitt arbetslags värld.

F = forskaren Y=yrkesutvecklaren A= aktionsläranden

Y AF
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Precis som aktionsläranden (Tiller, 2002) använder sig yrkesutvecklaren av olika forsknings-

metoder på ett medvetet sätt, men jag anser att yrkesutvecklaren också är den som

medvetandegör metoder och metodval för sina kollegor. I yrkesutvecklarens roll finns också

uppgiften att bistå till det allmänna kunskapsbildandet, forskarvärlden, genom att göra sitt

arbete tillgängligt för andra som arbetar inom samma område. Detta har jag gjort genom att

jag i utbildningen har haft ett krav på mig att skriva en uppsats. För att tydliggöra de olika

rollerna har jag dragit isär dem och beskriver vad jag gjort inom de olika rollerna på följande

sätt:

YRKESUTVECKLARE

Handledare – detta har betytt att jag varit den som hjälpt till vid funderingar och

bryderier vid t ex observationsmetodval för mina kollegor. Handledaruppgiften

har också inneburit att ställa frågor till kollegorna så att de haft något att tänka

kring vid deras reflektioner.

Goda exemplet – som det goda exemplet har jag visat vägen i hur våra

redovisningar av observationerna skulle gå till och visat vikten att dela med oss

av det vi lärt oss via våra observationer i diskussionen.

Fokuseraren/pådrivaren – Jag har bidragit till att fokusera på arbetet genom att

driva på mina kollegor när det känts lite extra tungt att t ex komma igång med

observationer. Att fokusera har också inneburit att jag sett till att alla är

medvetna om vad det är vi ska göra och vart vi vill komma.

Systematiseraren och tolkaren – jag har tagit del av deltagarnas reflektioner,

letat efter mönster för att strukturera upp reflektionerna och tolkat allas lärdomar

och fått ett samlat resultat.

Uppsatsskrivaren – jag är den person som ser till att våra kunskaper

dokumenteras och sprids genom att skriva denna uppsats.

AKTIONSLÄRANDE

Aktör – då jag själv har blivit observerad av en kollega och då jag själv också

har varit observatör av en annan kollega.

Reflektör – Jag har reflekterat över mina erfarenheter och mina lärdomar både

som medaktör kring mina kollegors observationsredovisningar och genom egna

erfarenheter av observatör och observerad.
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Delaktig i diskussioner på arbetslagsmöten – som en i ”gänget” får jag full

insyn i diskussionerna och kan också delta med mina egna erfarenheter från min

egen vardag.

Lärt mig om uppsatsskrivande – att skriva uppsats har varit en stor process för

mig där jag fått möjlighet att arbeta tillsammans med en handledare från

universitetet. Hon har lett mig i mitt arbete genom att ställa frågor och

kommentera mina handlingar. Skrivandet har också fått mig att sätta mig in i

litteratur på ett annat sätt och  fått mig att koppla litteratur och praktik på ett sätt

jag inte tidigare gjort.

Skillnaderna mellan de olika rollerna blir väldigt tydlig. I aktionsläranderollen har jag mer lärt

mig om mig själv, men i yrkesutvecklarrollen har jag mer utvecklat mina kollegors lärande

och utveckling i sina lärarroller.

5. Trovärdighet av arbetet

När man arbetar med yrkesutveckling pågår utvecklingsarbetet inne i t ex ett arbetslag, man

har ett innifrånperspektiv. Det som ofta ifrågasätts när det handlar om validiteten (trovärdig-

heten) inom denna form av kvalitativa arbeten är problematiken att förflytta sig till ett

utanifrånperspektiv från ett innifrånperspektiv. Stensmo (2002) menar att det måste gå att

stärka en undersökning på flera sätt. Det vanligaste, menar han, inom kvalitativa arbeten är att

använda sig av triangulering. Det finns tre olika typer av triangulering:

 metodtriangulering – flera olika sätt att samla in data om samma aspekt av

verkligheten.

 teoritriangulering – använder olika perspektiv för att ringa in samma aspekt.

 forskartriangulering – olika forskare använder samma metoder och teorier för

att ringa in en aspekt.

Nackdelen med triangulering, enligt Løkensgard Hoel (2000), är att det föreligger en outsagd

förställning om att det är ett entydigt förhållande mellan verklighet och tolkning. För att

återkoppla till Marton, Booth(2000) så är det rimligt att tänka sig att olika personer ser olika

saker beroende på just det att de är olika även om de studerar samma sak. För att stärka

validiteten i detta arbete vill jag citera Løkensgard Hoel (2000):
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Når konteksten og intensjonen er kjent, er avviket som oftest forståelig for alle, selv om ikke alle
er enige i det. Derfor er ikke det viktigste ved denne formen for forskning hvorvidt en annen
posisjon kunne inntas i forhold til dataene (detta punktet er tatt som gitt), men hvorvidt leser
som inntar samme perspektiv som forskeren har uttrykt, også kan se det forskeren så, uansett om
han er enig i dette eller ikke. Dette er nøkkelkriteriet for den kvalitative forskningen

( s13 (Giorgi 1975:96, sit. etter Kvale 1997:137))

HUR GÅR VI/JAG VIDARE?
Vad händer nu när denna aktion är ”slut”? Jag vill sätta slut inom citationstecken då processen

i vårt fall endast påbörjats. Mina kollegor har kommit med följande kloka tankar om hur vi

kan gå vidare:

Om vi skall fortsätta som nu att vi läser in ett material och använder det vi lärt oss i vårt arbete
vore det bra om vi gör observationer före så att vi ser om det blivit en utveckling. Lite tätare
observationer så att vi har en klarare bild av hur vi är. En enda observation kan ju handla om
”dagsformen”. Vi skulle kunna använda kameran mera och spela upp olika situationer för oss
själva (ungefär lika med) observera oss själva. Vi skulle kunna involvera barnen i detta. Barnen
kunde utvärdera vår insats i några valda tillfällen regelbundet t ex 1 gång i veckan. Jämföra hur
dom upplever oss kontra hur vi själva kände det vid sagda tillfälle.

(kollega 1)

Det kan ju handla om att byta ämne dvs. vad är det som ska tittas på när vi observerar. Vi kan
lägga dom lite tätare och byta personer som gör dem. Att planera in tid för både själva
observationen och det viktiga efterarbetet tror jag är själva nyckeln till framgången. Att våga
tappa fotfästet och ”dra iväg” ger stor trygghet mellan oss som bidrar till utvecklingen.

(kollega 2)

Jag tror att vi kan bli mer precisa i vad det är vi ska studera under observationen. Dessutom tror
jag det är så enkelt att övning ger färdighet. Vi behöver helt enkelt göra detta några gånger ihop
med olika personer för att utvecklas än mer.

( kollega 3)

Ingen av mina kollegor uttrycker att de inte vill fortsätta utveckla sitt sätt att lära sig lära. De

vill gärna fortsätta skaffa sig mer kunskaper om och kring sig själva och om verksamheten

genom t ex att byta ämne. Några kollegor har inte tagit möjligheten att få studera en annan

person. Detta betyder att en annan person inte heller har blivit observerad och kunnat få syn

på sitt lärande. Detta är något vi måste utveckla vidare så att alla personer i arbetslaget ska bli

observerade och själva observera. Vi kan ju som tidigare nämnt (s.25), ha en tidsram när vi

ska ha gjort observationerna. Detta kan ge oss ännu bättre fokus på vårt arbete och vad som

ska diskuteras. För att komma ifrån det här med att man går in och studerar personen i

klassrummet så skulle vi kunna testa på att använda oss av metoden  ”Lesson study”. Denna

går ut på att man mer fokuserar på just den lektion som utförs och att man redan innan

tillsammans har planerat lektionen. Då släpps fokus från person till vad som lärs ut.

Den del i lärandeprocessen som jag har haft genom att dokumentera våra tankar är väl den

svåra delen att fortsätta med. Kanske kan vi utveckla våra möten så att vi tillsammans skriver

ned lite av vad vi reflekterat över vid varje möte. Det känns viktigt att vi försöker fortsätta
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dokumentera våra erfarenheter tillsammans så att det blir tydligt vad vi går igenom. Detta för

att vi i längden ska utvecklas mer än vad vi gör idag och att vår skolledning också får en

inblick i vad vi går igenom och hur vi utvecklas i arbetslaget. Vi har nu i vår bestämt att vi ska

utveckla oss själva inom ämnet läs- och skrivutveckling och därför har litteratur köpts in för

att kunna skapa nya litteraturseminarier under hösten.

För egen del kommer jag att utveckla loggboksskrivande och min roll som yrkesutvecklare

genom att ta med erfarenheterna från detta projekt till övriga kollegor på skolan. Vi har på

skolan fått möjlighet att arbeta med matematik i ett f-9-perspektiv under nästa läsår, där jag är

en av de drivande personerna. Jag kommer att låta lärarna fokusera sitt lärande kring

matematik med hjälp av en strukturerad loggbok. I ett vidare perspektiv kommer jag alldeles

säkerligen utveckla denna form av yrkesutvecklare till fler skolor då jag blivit utsedd till

Varbergs kommuns matematikutvecklare. På så sätt kommer de erfarenheter vi gjort i vårt

lilla arbetslag att påverka fler personer inom kommunen och kanske kan skolorna i Varbergs

kommun så småningom använda sig av några av våra metoder för att kunna utveckla deras

eget sätt att arbeta. På så sätt utvidgas aktionslärandespiralen och fler människor får möjlighet

att studera sig själva och sitt lärande inom sin egen skolvärld.
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Bilaga 1

MYNTAS KUNSKAPSDOKUMENT

Detta dokument har diskuterats fram och godkänts av hela arbetslag Mynta och är ett försök
att ringa inte de mest grundläggande utgångspunkterna i vår undervisning under två års tid
framåt.

SAMTAL: Vi anser att samtalet är en förutsättning för inlärning. Det är först när man får
pröva sina egna tankar mot någon annans som inlärning sker. Samtalen kan ske både mellan
lärare- elev, elev- elev och föräldrar- elev.

TILLIT: Det skall finnas möjlighet i verksamheten att ”göra fel”. Våga att inte kunna. Alla
ska känna att de får bekräftelse. Det skall också finnas god möjlighet för eleven/barnet att
klara uppgifter på egen hand, ta eget ansvar och känna sig nöjd.

ANSVAR: Drivkraften ska först och främst komma inifrån eleven. Eleven ska känna lust att
arbeta aktivt, vara medveten om sina mål, både socialt och kunskapsmässigt, och känna ett här
och nu – sammanhang. Det är viktigt att barnen har en tydlig och verklig mottagare.

HELHET: Tema är ett sätt att strukturera skolarbetet. I temat försöker man se på ett områdes
olika aspekter oavsett vilka ämnen det berör. Skoldagen skall inte splittras upp i ämnen utan
målpassen för ihop IUP och nationella mål. Det är viktigt att variera arbetsformer och
innehåll.

REFLEKTION: Vi skapar tillfällen till reflektion. Reflektionen är grunden för att se sin egen
utveckling och få en ökad tillit till sin egen förmåga.

TID: Varje barn har sitt eget tidsperspektiv beträffande inlärning. Vi anser det mycket viktigt
att varje individ skall få möjlighet att utvecklas i sin takt. Det är viktigt att barnen ges tid i
matematik för färdighetsträning.

KUNSKAP: Alla barn har olika förkunskaper vilka vi måste ta hänsyn till. Vår läroplan för
grundskolan (lpo 94) tar upp fyra aspekter av kunskap vilka alla skall ha lika stor plats i
undervisningen. De s k fyra f:en är:

Fakta
Förståelse
Färdighet
Förtrogenhet

LEK: Leken i undervisningen skall vara en självklar komponent i undervisningen och kan
vara spontan och/eller strukturerad. Den kan initieras av vuxna eller av barnen själva
beroende på uppgiftens utformning.

ARBETSMILJÖ: Vissa arbetsuppgifter kräver tystnad medan andra kräver mer rörelse och
samtal. Det skall finnas tillräckligt av båda för att eleverna ska känna att de får sina behov
tillfredsställda.

Arbetslag Mynta 2006-06-19
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Bilaga 2

Utvärdering av arbetet med observationer i klassrummet

A. Observation
1. Detta tycker jag har varit bra med observationer av varandra:

2. Detta tycker jag har varit mindre bra med observationer av varandra:

3. Berätta om vad du har fått med dig från din observation som förändrat
ditt sätt att vara i klassrummet:

4. Berätta om hur du känt efter att ha blivit observerad av en arbetskollega:

5. Vad har du lärt dig om dig själv från observationen av dig:
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B. Diskussion i arbetslaget
1. Berätta om vad du fått med dig från diskussionerna i arbetslaget kring

observationerna:

2. Har diskussionerna lett till ett förändrat arbetssätt? Om ja- ge exempel.
Om nej: varför inte?

3. Berätta om hur det kändes att andra pratade om din lektion inför dina
kollegor i arbetslaget:

4. Vad tycker du att diskussionerna utifrån boken ”ledarstilar i klassrummet”
har gett dig:
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5. Anser du att du blivit mer medveten om ditt eget lärande när vi
diskuterat observationerna i arbetslaget? Motivera ditt svar.

C Observationer/diskussion med arbetskollega
1. Vad anser du är bra och mindre bra med att lära dig om dig själv genom

observationer och diskussioner med en arbetskollega?

2. Berätta om vad du känner har förändrats hos dina kollegor i arbetet med
observationer och diskussioner under ett och ett halvt år:

3. På vilket sätt anser du att du märker att det kollegiala lärandet (något
som alla gör i arbetslaget) har förändrats genom arbetet med
observationer av varandra och i dialoger med varandra?
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D. Reflektioner
Anser du att du blivit mer medveten om ditt eget lärande genom att skriva ned
dina reflektioner efter en observation? Motivera ditt svar.

E. Utvecklingsmöjligheter
På vilket sätt anser du att vi i arbetslaget kan utveckla observationerna för att
du ska uppleva att du lär dig mer om dig själv som lärare?
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Bilaga 3
Aktionslärandeprojekt – Studerad lärare

Frågor till hjälp när du reflekterar. Skriv fritt ur hjärtat!

Hur upplevde du situationen med att en kollega studerade dig?
Hade du förberett lektionen annorlunda mot vad du brukar göra annars?
Finns det något du gjorde annorlunda mot vad du brukar göra och hur påverkade det din
undervisning?
Hur upplevde du diskussionen med din kollega efteråt?
Vad kom du fram till att du kände att du ville utveckla ännu mer i din roll som lärare?
Hur tror du att dina nya erfarenheter kommer påverka arbetet med kollegorna i arbetslaget?
Vilka erfarenheter känner du att du vill dela med dig av till dina kollegor som du tror kommer
leda till ett förändrat beteende i hela arbetslaget?
Finns det något du tror eleverna kommer att märka är annorlunda framöver i din
undervisning?
Hur tror du eleverna påverkas av din ”nya” medvetenhet om hur du fungerar i klassrummet?



39

Bilaga 4
Aktionslärandeprojekt – studerande kollega

Frågor till hjälp vid reflektion efter lektionen. Skriv fritt ur hjärtat.

Hur upplevde du situationen att studera din kollega?
På vilket sätt studerade du din kollega?
Hur upplevde du diskussionen efteråt med din kollega?
Vilka erfarenheter känner du har påverkat dig i ditt fortsatta arbete i klassrummet?
Vilka erfarenheter känner du att du vill dela med dig av till dina kollegor?
På vilket sätt tror du detta kan utveckla hela arbetslaget?
Finns det något som du tror eleverna kommer att märka skillnad i ditt sätt att vara efter din
studie?
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Bilaga 5

Burnard- Beteendemodifikation (lärarkontrollerade undervisning):
• Bestraffning – responskostnad dvs man tar bort något roligt.
• Konsekvens – om du…så kommer detta hända.
• Reprimand – enbart för den det gäller – ej inför andra
• Social förstärkare – uppmuntrande
• Beskrivande beröm – vad är det som är bra
• Uppmärksamhets och ignoransstrategin – alla barn och vuxna ska uppmärksamma det

bra och ignorera det dåliga

Canters – Själv-säker disciplin(lärarkontrollerad undervisning):
• Självsäker disciplin – ”Be in charge” (auktoritet, självkänsla, formulering av krav)
• Positiv hantering av elevbeteende i klassrummet och bygga posititva relationer till

eleverna och förtjäna deras respekt. Läraren måste vara en god vuxen förebild, hålla
ord och bry sig. Ha positiva förvängingar oavsett förhandsinställning (se
begränsningar- få stöd av annan personal)

• Positiva konsekvenser = belöningar av gott beteende (förstärkning) Opassande
beteende = passande konsekvenser i stigande grad.

• Lärare med självsäker responsstil kan:
- sätta gränser
- hantera konflikter

Kounin – Disciplin och gruppledarskap (drag åt elevkontrollerad undervisning):
• Tillsägelse –  1. klarläggande metoden  - vem gör fel? Vad är fel? Varför det

var fel? Alla runt förstår. 2. Omild uppsträckning – alla barn blir ängsliga ej att
rekommendera. Bestämt uppträdande mellan 1 o 2.

• Det avgörande för hur det fungerar i klassrummet (hur man klarar sin uppgift):
1. ögon i nacken
2. hålla flera bollar i luften
3. växlingar mellan aktiviteter
4. jämt tempo framåt
5. så många som möjligt ska vara aktiva
6. se vad det gjort och uppmärksamma

• Den bästa undervisningsformen:
1. variera klassrumsverksamheten
2. Eleven känner att de gör framsteg
3. utmaningar som man kan nå med ansträngningar

• Lärarens uppgift är att hjälpa eleven finna mål som uppfattas som angelägna

Dreikurs –Äkta och falska mål (drag av lärarkontrollerad undervisning):
• Holistisk syn på tillvaron – teleologisk = företar handling för att uppnå visst syfte.
• Människan har ett personligt ansvar för sina handlingar. Handlingar är inte alltid

medvetna.
• Tre livsuppgifter – arbeta (bidra till samhället), vän med medmänniskor,

kärleksrelation
• ÄKTA MÅL – självdisciplin – lära in de sociala beteenden som är grundläggande,

visa hänsyn, ta kontakt, vänta på sin tur osv. Detta medför tillhörighet och gemenskap.
OÄKTA MÅL – Att söka uppmärksamhet - se mig hör mig, jag finns. Att eftersträva
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makt – Du tycker om mig om jag får göra som jag vill. Att söka hämnd – du hatar mig
och jag önskar jag vore någon annanstans. Framställa sig som oförmögen

Glasser – Realitet, kontroll och kvalitet (elevers självkontrollerande undervisning)
• Ta ansvar för sitt eget liv och sina handlingar
• Omvärlden kan endast sätta gränser ej ta ansvar för den enskilde.
• 5 behov som måste uppfyllas hos varje enskild individ:

1. överleva, fortplanta sig
2. bli älskas o känna tillhörighet
3. vinna makt
4. vara fri
5. ha roligt

• Man kan påverka sin situation- ej vara offer. Hur man pratar och säger är viktigt (tala i
presens och om känslor)

• Kvalitet i skolan är när varje enskild elev känner meningsfullhet, stimulans och ökad
livskvalitet. Vi skall skapa uppgifter som uppfyller detta.

Gordon – Aktivt lärarskap (elevers självkontrollerande undervisning)
• Konfilkthantering enligt metod 3 – ingen förlorar är ett naturligt inslag.
• Aktivt lyssnande – förutsättning för fungerande dialog
• Jag-budskapet- jag äger problemet
• Aktivt lärarskap ska innehålla de övriga punkterna och att man har olika

toleransnivåer.
• Klassrumsmiljön – ska vara så inspirerande som möjligt.


