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Sammanfattning  

 

I strävan efter att utveckla sin praktik har en grupp pedagoger filmat en vardagshändelse 

med eleverna i avsikt att belysa en fråga de är intresserade av att få svar på. Under ett 

reflekterande samtal undersöker de gemensamt det inspelade materialet.  

Studie syftade till att få svar på hur de tog sig an uppgiften, vad de fick syn på och hur de 

samtalade kring det de såg. Samtalet kan ses som ett vävande där olika pedagogers 

perspektiv möts. Studien sökte svar på vilka inslag som fanns i samtalsväven. Genom att 

synliggöra detta ville studien ge en ökad förståelse för hur skolledare och pedagoger kan 

skapa förutsättningar för att reflekterande samtal ska kunna bli ett funktionellt redskap i 

såväl professionell utveckling som verksamhetsutveckling.  

Forskningsfråga: Hur använder pedagogerna sig av reflekterande samtal när de utgår 

från autentiska situationer från praktiken? 

Resultatet visade att den dialogiska samtalsväven omfattade fyra typer av inslag. Inslag 

som handlade om att beskriva vad man upptäckt i inspelningen, om att förklara och förstå 

det man uppmärksammat, om att föreslå hur man skulle kunna undersöka sin 

frågeställning vidare utifrån vad man sett, samt inslag som handlade om att föreslå hur 

man skulle kunna förändra för att utifrån detta förbättra förutsättningarna för elevernas 

lärande och utveckling. Det var en mängd faktorer som påverkade huruvida det 

reflekterande samtalet ledde till nya gränsöverskridande insikter eller inte. Deltagarnas 

dialog- och analyskompetens var exempelvis av avgörande betydelse för utfallet.  

De autentiska exemplen från videofilmerna som pedagogerna utgick ifrån i sina 

reflekterande samtal hade en samlande effekt. De hjälpte pedagogerna att fokusera och att 

mötas i dialogen. De inspelade exemplen fyllde en rad funktioner som bidrog till 

samtalets kvalité.  

Avslutningsvis förs ett resonemang kring pedagogiska implikationer ut ett 

skolledarperspektiv. 

 

Nyckelord: synliggörande av praktiken, reflektion, analys, dialog, respons, skolledare. 



Magisteruppsats G. Vigert   

 2 

Abstract  

A group of pedagogues, striving to develop their skills, have filmed an everyday situation 

with their pupils in order to highlight a specific question that they had. Through reflective 

conversation they helped each other analyze the recorded material. 

The purpose of this study was to see how they embraced this challenge, what they 

discovered in the recordings and how they discussed their findings. The dialogue between 

them can be looked upon as a communicative “web” in which the different perspectives 

of the pedagogues meet and are woven together. The study aimed to provide an answer to 

which elements were included in this communicative web. Through this awareness the 

study wanted to generate a broader understanding of how principals and pedagogues 

could create possibilities for reflective dialogue to be a functional tool within professional 

development as well as school development.  

The research question: How do the pedagogues use reflective dialogue when they use an 

authentic situation from their own practice as a starting point? 

The result showed that the reflective communicative web contained four elements. 

Elements that describe what they have discovered in the recordings, elements that explain 

and bring understanding to their findings, elements that suggest further investigations of 

what they have found and finally elements that suggest changes to improve the learning 

development conditions for the pupils. There were a wide range of factors that affected 

whether the reflective conversation led to learning or not. The skills of the participants 

both regarding dialogue and analyses were, for example, of importance for the outcome. 

The authentic examples from the recordings that the pedagogues used as a starting point 

helped them to focus. It also helped them see things from each other's perspective. The 

recordings provided a variety of functions that contributed to the quality of the 

conversation.  

The last part of the paper is a discussion about the pedagogical implications from the 

principal's perspective. 

 

Keywords: reflection, analytical competence, dialogue, response and principal  
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Förord 

Under sex år har jag tillsammans med mina skolledarkollegor och medarbetare arbetat 

strategiskt för att vår skola ska utvecklas till en självlärande organisation, där alla aktivt är 

engagerade i att utveckla såväl sin egen profession som verksamheten. Tillsammans har vi 

arbetat med att tolka våra styrdokument, formulera vår vision, bygga en organisation som 

passar denna grundsyn och med att hitta former för verksamhetsutveckling. Med 

inspiration från Ann-Christine Wennergren har vi fastnat för ett aktionsforskande 

förhållningssätt till verksamhetsutveckling och hon var också den som introducerade oss 

för de första redskapen att använda i denna process.  

 

 

 

 

 

         Det vilar ett stort ansvar på oss skolledare att klara av att leda det pedagogiska 

utvecklingsarbetet. Vi behöver kunskap och insikt kring verksamhetsutveckling på så väl 

organisatorisk som praktisk nivå. När magisterkursen i aktionslärande dök upp kändes det 

för mig som en självklar väg att gå få för att få en djupare teoretisk förankring kring det 

förhållningssätt som vi valt.   

Jag vill tacka alla pedagoger och skolledare på min skola för den intressanta 

utvecklingsresa som vi tillsammans har genomfört. Jag vill även tacka mina medstudenter 

på magisterkursen samt mina handledare Marie-Helen och Anki som alla givit mig så 

många nya infallsvinklar och utmaningar. Ett tack också till Amy som granskat min 

engelska. Allra mest vill jag tacka mina medforskare i Projekt F som med en öppen 

nyfikenhet antagit utmaningen att forska på sin egen praktik.  

Stockholm 2011-03-20 

Gunilla

 

Skolans gemensamma mål för 2010 är att all personal använder redskap för att: 

 synliggöra förhållningssätt och arbetssätt i den pedagogiska verksamheten, 

 reflektera över praktik och mål, 

 inleda förändringsarbete utifrån detta i den pedagogiska verksamheten. 

Hämtat ut Verksamhetsutvecklingsplanen för den skola där studien genomfördes. 
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Del 1: Introduktion och bakgrund 

 

Studien belyser hur pedagoger använder det reflekterande samtalet som redskap för att 

utifrån autentiska exempel från sin egen praktik hitta vägar att utveckla sin verksamhet. 

Resultatet pekar både på faktorer som bidrar till utveckling och faktorer som verkar 

hindrande för processen. Yttre förutsättningar lyfts fram och skolledarens roll som 

pedagogisk ledare problematiseras.  

 

Bakgrund 

Avsnittet inleds med ett resonemang kring den lärandeorganisationens möjligheter och 

problematik. Därefter beskrivs den aktuella skolans arbete i strävan mot att bli en 

självlärande organisation, författarens roll skrivs fram och framväxandet av den aktion 

inom vilken studien genomförts, projekt F, beskrivs. Här ges också en bild av pedagogerna 

som deltog i aktionen samt en bakgrund till hur grupperna sattes samman. Avslutningsvis 

synliggörs aktionens process och relationen mellan aktion och studie klargörs.  

 

En lärande organisation 

I en föränderlig värld där kunskap är färskvara och där nya medier dyker upp som svampar 

ur jorden, blir flexibilitet och förmågan till nytänkande avgörande. Organisationer och 

företag är beroende av att personalen är delaktiga i en ständig förändringsprocess där 

sanningar hela tiden utmanas och nya sanningar får utrymme att växa fram. Det är därför 

naturligt att den lärande organisation blir intressant som modell. Begreppet är dock inte 

entydigt och olika forskare belyser det ur olika synvinklar. Granberg och Ohlsson (2004) 

gör en grundlig analys och tar med läsaren på en resa genom olika perspektiv på den 

lärande organisationen. De sammanfattar sig i en definition där de betonar att en lärande 

organisation både ger utrymme för medarbetarnas lärande och tar tillvara det för att 

vidareutveckla verksamheten utifrån omvärldens villkor.  

Den organisation som skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande och som tar 

tillvara detta lärande och nyttiggör det i organisationens strävan att påverka och anpassa sig 

till omvärlden (Granberg & Ohlsson, 2004, s 34). 
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I den lärande organisationen skapar man förutsättningar för att medarbetarna kollektivt ska 

kunna utnyttja den samlade kunskap och erfarenhet som gruppen har i ett framåtsyftande 

utvecklingsarbete. Det bygger på att allas tankar är värdefulla och att allas röster får höras. 

Kritisk reflektion är ett viktigt redskap i den lärande organisationen som alla, oavsett roll i 

organisationen, måste behärska och aktivt använda i sitt arbete.  I den lärande 

organisationen måste det finnas strukturer som garanterar att det finns forum för kollektiv 

reflektion och för lärande. Det måste också finnas en strävan efter balans mellan individ, 

grupp och organisation så att alla nivåer samspelar i ett utvecklingsinriktat arbete 

(Granberg & Ohlsson, 2004).  

Vid första tanken förefaller det självklart och enkelt, men det finns en hel del hinder att ta 

sig förbi för att nå den åtråvärda lärande organisationen. Argyris pekar på organisatoriska 

försvarsmekanismer och Schön beskriver hur motstånd mot förändring kan ta sig uttryck 

exempelvis i skenbart samarbete (Granberg & Ohlsson, 2004). Istället för att nå en lärande 

organisation riskerar man hamna i ”en passivisering eller en inlärd hjälplöshet” för att 

använda Granberg och Ohlssons ord.   

En annan riskfaktor de lyfter fram handlar om makt och konflikter mellan olika intressen 

och aktörer inom organisationen. Hargreaves (1998) beskriver hur det finns en risk för 

manipulation inom organisationen. Istället för att ledningen myndiggör medarbetarna kan 

de riskera att sprida känslor av skuld och samarbetet kan riskera att bli påtvingat och 

därmed inte leda till utveckling.  

För att parera dessa fällor behövs det ett strategiskt arbete där beslutsfattarna är medvetna 

om och tar hänsyn till hindrande krafter. Förutom arenor för utbyte, reflektion och lärande 

måste det skapas en transparens i organisationen. Gemensamma policydokument och 

strategier behöver ägas av såväl medarbetare som ledning. Ekonomin måste vara synlig 

och medarbetarna behöver ha insikt i hur ekonomin verkar i riktning mot målen. 

Medarbetarna behöver även ha en tydlig bild av hur organisationen samspelar med 

omvärlden på olika plan. Makt och beroendeförhållande måste synliggöras och diskuteras 

(Granberg & Ohlsson, 2004; Hargreaves, 1998).  
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Skolors strävan efter att bli samarbetande kulturer
1
 är enligt min tolkning ett sätt att hitta 

vägar mot att skapa en lärande organisation. Blossing (2003) beskriver att den önskvärda 

skolkulturen utmärks av att det råder en samarbetande kultur mellan kollegor, att ansvaret 

är delegerat och att alla relationer, oavsett vika roller man har, präglas av professionalitet. 

Det är hög aktivitet inom denna typ av förbättringsarbete på många skolor idag, men med 

hänsyn till komplexiteten och med tanke på den tid som krävs för förändringsprocesser har 

nog många skolor en lång bit kvar. Blossing (2008) höjer ett varningens finger och 

påpekar att skolor kan te sig självförnyande, utvecklingseffektiva och se ut att ha arbetslag 

som fungerar samarbetande, utan att så stor förändring sker i det konkreta arbetet med 

eleverna. Författaren påstår också att skolledare och lärare när de ska utveckla 

verksamheten har en tendens att göra mer av det de redan gör, något som sällan leder till 

förändring.  

 

Skolans sökande efter en form för verksamhetsutveckling 

I en strävan efter att bli en självlärande organisation har skolledare och medarbetare på 

skolan som beskriv i studien under flera år aktivt arbetat för att vidareutveckla formerna 

för verksamhetsutveckling. Ett femtontal av lärarna deltog för ett antal år sedan i ett 

aktionsforskningsprojekt, Dialogprojektet (Wennergren, 2007). Lärarna som deltog i 

Dialogprojektet upplevde att arbetet bidragit till deras professionella utveckling, det vill 

säga att de har utvecklas som pedagog vilket också har lett till förändringar av deras 

praktik
2
. Detta fick dock inte automatiskt ringar på vattnet i de arbetslag där lärarna 

ingick, en av anledningarna till detta ansågs vara att skolledarna inte varit tillräckligt 

engagerade i processen. I sin avhandling beskriver Wennergren vikten av att även 

skolledarna har redskap för att stödja utvecklingsarbeten.  

2006 startade skolan i detta syfte ett tvåårigt aktionsforskningsprojekt under ledning av 

Wennergren. Projektet syftade till att ledarna skulle utveckla en samsyn kring lärande och 

                                                
1
 En samarbetande kultur utmärks utifrån Blossing (2003) av att lärare själva initierar och driver 

skolutveckling och av att skolledare och lärare vidareutvecklar varandras sätt att arbeta. Den har en 

problemlösande och självförnyande kapacitet. Alla ser på sitt uppdrag som gemensamt och viktigt. Den 

präglas av professionella relationer mellan reflekterande praktiker.  

2
 Den dialogiska miljön med hög elevdelaktighet och samlärande mellan eleverna var efter projektet i fokus i 

deras arbete med barnen. 
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organisation samt få redskap för att leda skolutveckling. Därefter har skolledarna påbörjat 

implementeringsprocessen i verksamheten och hösten 2008 formulerade skolledningen 

gemensamt en strategi för skolans verksamhetsutvecklingsarbete baserat på ett 

aktionsforskande förhållningssätt (bilaga 1). Skolans gemensamma mål för 2010 är att all 

personal använder redskap: för att synliggöra förhållningssätt och arbetssätt i den 

pedagogiska verksamheten, för att reflektera över praktik och mål samt för att inleda 

förändringsarbete utifrån detta i den pedagogiska verksamheten. 

Det är centralt att alla medarbetare och elever är delaktiga och aktiva i 

utvecklingsprocesserna. Varje skolledare ska med hjälp av redskapen driva 

skolutvecklingsarbete i sin enhet i en strävan efter att både elever, pedagoger och ledare 

hela tiden utifrån den kunskap och erfarenhet de har, ska utmana sig själva för att därmed 

ta sig vidare i sitt lärande. Det vill säga att de enligt Vygotskijs teori ska befinna sig i sin 

närmaste utvecklingszon (Vygotskij, 2001).  

 

Mitt sökande efter professionell utveckling 

Jag arbetar som biträdande rektor och har ett helhetsansvar för en enhet med sexton 

medarbetare samt ingår i en ledningsgrupp för vår del av skolan, vilken består av 

hörselklasser från förskoleklass till år nio. Då skolan är stor finns det ytterligare två 

ledningsgrupper som tillsammans bildar en rektorsgrupp. I rektorsgruppen har jag ett 

skolövergripande samordningsansvar för verksamhetsutvecklingsfrågor 
3
. Det känns som 

ett privilegium att ständigt få möjlighet att befinna sig i en lärprocess tillsammans med 

kollegor och medarbetare. Att vara del av utvecklingsprocesser och få utvecklas i sin 

profession, uppleva att andra utvecklas i sin och dessutom se att verksamheten utvecklas 

är något som ger kraft och energi.  

Läsåret 09/10 har jag bland annat lett och ansvarat för ett utvecklingsprojekt för 

fritidspersonalen på skolan, Projekt F, inom vilket aktionen som ligger till grund för denna 

studie har genomförts. I skolledartjänsten ingår även femtio procent undervisning. För att 

                                                
3
  Under Projekt A utvecklingsprojektet för skolledare som jag beskriver ovan hade jag rollen som 

administrativ projektledare samt som handledare under ledning av Wennergren. 
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använda Sherps (2004) beskrivningsmodell rör sig skolledarna på den aktuella skolan i tre 

lärmiljöer: elevernas lärmiljö, lärarnas lärmiljö och ledarnas lärmiljö.  

 

Projekt F och dess pedagoger  

Studien är genomförd inom ramen för ett utvecklingsprojekt för fritidspersonalen, Projekt 

F, i två av skolans enheter
4
. Projektet startade efter att några av pedagogerna hade gett 

uttryck för att de kände behov av teoretisk förankring kring uppdraget och en samsyn 

kring hur man arbetar. Flera av dem uttalade att de upplevde att lärarna hade ett försprång 

i de pedagogiska samtalen på enhetsmöten och i andra forum på skolan.  

Under våren 2009 pratade vi oss fram till syfte och upplägg för projektet, vilket startade i 

augusti samma år. Projektet var utformat utifrån aktionsforskningsspiralen, förenklat kan 

det beskrivas som en cyklisk process där man utgår från någon del av sin praktik som man 

vill förbättra, planerar hur man vill förändra, agerar, observerar och reflekterar kring 

resultatet, för att sen gå vidare med ytterligare varv i spiralen (Rönnerman, 2004). En 

timme per vecka var avsatt för reflekterande samtal samt tjugo minuter per vecka för 

arbete kopplat till projektet. Femton pedagoger deltog i projektet. De hade väldigt olika 

utbildningsbakgrund, fritidspedagoger, fritidsledare, barnskötare och de som saknar 

pedagogisk utbildning. Det var även en stor spridning i ålder, från 23 – 60 år och gruppen 

bestod av både män och kvinnor. En av deltagarna var döv och teckenspråkstolk användes 

vid samtal där hon deltog. Deltagarna kom från fem olika arbetslag, varav jag var chef för 

två och min kollega för tre. Alla arbetade med elever med hörselnedsättning som använder 

två språk, teckenspråk och svenska, för sin kommunikation och sitt lärande. 

Grupperna sattes samman utifrån en strävan att nå det som Granström (2006) benämner 

arbetsgrupper. Det vill säga grupper som har förmåga att fokusera på sin uppgift, där 

arbetet är förankrat i vardagen, arbetssättet vetenskapligt och där det finns utrymme och 

vilja för målinriktat samarbete. Grupperna gjordes så heterogena som möjligt, utifrån att 

detta skulle främja en mångfald av tankar och erfarenheter. Alla var del av samma 

verksamhet men representerade olika arbetslag. Det ingick både män och kvinnor i 

                                                
4
 Projekt F omfattade ytterligare fyra av skolans enheter, men de hade ett delvis annat upplägg och ingår inte 

i det material som ligger till grund för denna studie. När jag fortsättningsvis skriver om aktionen, Projekt F i 

denna uppsats åsyftas den del av utvecklingsprojektet som gäller de grupper som ingick i studien. 
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grupperna och de hade olika utbildningsbakgrund och ålder. Avsikten var att skapa 

grupper som både lär och arbetar tillsammans (Folkesson, Lendahls Rosendahl, Längsjö & 

Rönnerman, 2004). 

Deltagarna i projekt F var också medforskare i denna studie. Det är dock viktigt att skilja 

på det breda utvecklingsarbetet, aktionen, vilket var deltagarnas huvudfokus och den 

mycket smalare studien som jag hade huvudansvar för. 

I denna uppsats används genomgående begreppet pedagog. Detta för att det får fler 

yrkeskategorier, lärare, fritidsledare, barnskötare och fritidspedagoger att känna sig 

innefattade. Aktionsforskningsstudien sker i pedagogernas lärmiljö inom ramen för 

utvecklingsprojektet, Projekt F. 

 

Utvecklingsarbete kontra studie 

Studien är alltså genomförd inom ramen för ett större utvecklingsprojekt i 

aktionsforskningsanda för skolans fritidspersonal, Projekt F. Aktionen och studien startade 

parallellt i augusti 2009. 

Under aktionen har pedagogerna bland annat använt videoinspelade exempel från sin 

praktik som underlag för reflektion och planering av förändring. De femton pedagogerna 

var under aktionen uppdelade i tre olika reflektionsgrupper, Reflektionsgrupperna arbetade 

under augusti till oktober 2009 med reflekterande samtal utifrån styrdokument och 

litteratur. Varje reflektionsgrupp ringade därefter in sin utvecklingsfråga. Januari 2010 

hade de alla hittat fram till fokus för utvecklingsarbetet: en av grupperna valde 

samtalsstrategier, den andra pedagogernas roll i den fria leken och den tredje hur 

pedagogerna påverkar barnens kommunikationsformer utifrån att barnen både använder 

svenskt teckenspråk och svenska, med eller utan visuellt stöd i form av tecken lånade från 

svenskt teckenspråk.  

Utvecklingsgrupperna träffades och förde reflekterande samtal en timme per vecka. Under 

vårterminen 2010 då studien befann sig i ett insamlande skede handlade samtalen 

huvudsakligen om att söka svar på gruppernas utvecklingsfrågor. De kom dock fortfarande 

regelbundet tillbaka till avgränsning av sin fråga och sökandet efter vägar för att hitta svar. 

Varje grupp tog eget ansvar för sin process. Grupperna var inte alltid fulltaliga då yttre 
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omständigheter som sjukdom, brist på personal i barngruppen etcetera ibland tvingade 

någon att avstå från att delta. Handledaren alternerade mellan grupperna. Ibland hade 

handledaren en lyssnande roll men oftare en aktiv handledande roll. Detta antingen utifrån 

att grupperna uttalat att de kände behov av stöd eller utifrån att handledaren upplevde att 

en grupp hade fastnat och behövde hjälp för att komma vidare. I övrigt var handledarens 

roll att tydliggöra strukturen och målet för utvecklingsarbetet samt att hjälpa till med de 

yttre förutsättningarna för aktionen. Det innebar till exempel att hitta lämplig men inte för 

omfattande litteratur som grupperna efterfrågade och om att frigöra tid under loven för att 

grupperna skull få mer sammanhängande tid att arbeta med att förbereda sina 

redovisningar.  

Ett par gånger samlade handledaren gruppen för att återknyta till syfte och mål samt för att 

synliggöra aktionsforskningsspiralen utifrån skolans strategi för verksamhetsutveckling. 

Vid ett av dessa tillfällen fördes ett samtal om skillnaden mellan dialog och diskussion. 

Gruppen samtalade även om respons och om vikten av balans mellan bekräftelse och 

utmaningar samt om Vygotskijs närmaste utvecklingszon. Dessa begrepp var inte helt nya 

för deltagarna då de mött begreppen i arbetet i enheterna i olika sammanhang de senaste 

åren, men det var inte heller begrepp som var helt självklara för deltagarna. Vid dessa 

tillfällen hade handledaren inledningsvis en föreläsande roll för att därefter initiera dialog 

kring ämnet. Dessa delar tillhörde aktionen och beskrivs här för att sätta in studien i sitt 

sammanhang.  

Studien fokuserade på hur pedagogerna i de reflekterande samtalen använde sig av de 

videofilmade exemplen från praktiken. Studiens analysenhet består av nedslag i aktionen, 

två inspelade reflekterande samtal där deltagarna använde autentiska exempel som 

underlag för samtalen, tre metareflekterande samtal samt handledaren logg. Längre fram i 

texten beskrivs hur avgränsningen av analysenheten gjordes.  

 

 

 

Figur 1. Modell av relationen mellan aktion och forskningsstudie (efter Wennergren, personlig 

kommunikation, augusti 2009). 

Forskningsstudie 

Aktion 
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Deltagarna i projektet har först och främst varit aktiva och tagit ansvar för aktionen, det 

vill säga processen kring gruppens utvecklingsfråga. Men de har också varit mina 

medforskare i studien, genom att delta i de reflekterande samtalen samt i 

metakommunicerade samtal kring dialogkompetens, om ledarens roll och om förändring 

av perspektiv utifrån utdrag ur text av Wilhelmsson och Döös (2005). 

 

Syfte och frågeställning 

Problemställning 

Reflekterande samtal har blivit ett så vanligt förekommande redskap i skolors 

utvecklingsarbete idag att det finns risk att redskapet används utan att någon ifrågasätter 

vad det egentligen innebär. Skolledare och utvecklingsledare förutsätter underförstått att 

pedagoger har kompetens att hantera redskapet och planerar av den anledningen inte alltid 

för att deltagarna behöver något stöd i detta.  

De reflekterande samtalen används ofta i avsikt att nå utveckling och förändring (Brusling, 

2007; Folkesson m fl 2004). Deltagarna förväntas utifrån sina olika erfarenheter och 

kunskaper tillsammans bygga upp nya gemensamma utvecklingsvägar som de inte hade 

kunnat skapa på egen hand, något Wilhelmsson (1998) beskriver med begreppet 

överskridande av perspektiv. ”Tes plus tes blir syntes” (s 205). Det är dock inget som 

säger att ett reflekterande samtal per automatik leder till förändring och överskridande av 

perspektiv. Wilhelmsson belyser hur samtal kan nå olika långt mot detta mål. Även om 

Wilhelmssons studier inte handlar om skolans värld kan hennes resonemang appliceras på 

reflekterande samtal. Ibland stannar samtalen troligen vid att deltagarna med hjälp av 

kollegorna vidgar sitt sätt att se på en fråga, något Wilhelmsson benämner, breddande av 

perspektiv. Ofta når samtalet säkert en bit längre, till att deltagarna med hjälp av 

kollegorna ser på frågor ur nya synvinklar vilket berikar den egna utvecklingen, skiftande 

av perspektiv
5
. Om vi strävar efter ett kollektivt lärande och efter att nå bestående 

förändringar i praktiken, är dock överskridandet åtråvärt. Att nå dit ställer enligt min 

tolkning höga krav på kvalitén hos det reflekterande samtalet.  

                                                
5 Längre fram i uppsatsen ges en fördjupad bild av Wilhelmssons tre perspektivtyper. 
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Att synliggöra sin praktik och göra den tillgänglig för kollektiv reflektion utifrån 

verksamhetens mål och teori är grunden för strategin för verksamhetsutveckling på skolan 

i studien. Det bygger på en tillit till att det ska resultera i att pedagogerna genomför 

förändringar i förhållningssätt och arbetssätt. Skolledarna ansvarar för att initiera och leda 

detta arbete. Läsåret 2009/10 implementeras redskap för att studera den egna praktiken 

samt redskap för att reflektera över praktik och teori tillsammans med kollegor, inom alla 

arbetslag och utvecklingsgrupper. Målsättningen är att pedagogerna tillsammans ska 

kunna analysera sin praktik och vidareutveckla den.  

 

 

 

 

 

Figur 2: Förändringskedjan som beskrivs i den aktuella skolans 

Verksamhetsutvecklingsplan ( Bilaga 1). 

Reflekterande samtal är ett av de viktigaste redskapen i detta utvecklingsarbete. Ingen på 

skolan har dock tittat närmare på vad som händer i de reflekterande samtalen när 

pedagogerna utgår från exempel från praktiken. Vi vet inte om och i så fall på vilket sätt 

dessa reflekterande samtal leder mot förändring. Vi vet inte heller på vilket sätt de 

reflekterande samtalen ger pedagogerna stöd för sin professionella utveckling och om 

detta i förlängningen leder till verksamhetsutveckling. Inom ramen för studien kunde inte 

hela denna förändringskedja utforskas. Studien avgränsades till att analysera ett led i 

kedjan, hur pedagogerna i de reflekterande samtal använde det de fick syn på när de utgick 

från sin praktik. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad som händer i reflekterande samtal när 

pedagogerna utgår från konkreta videofilmade exempel från arbetet med eleverna. Detta 

för att få en ökad kunskap om vilken roll det reflekterande samtalet och synliggörandet av 

1. Synliggöra förhållningssätt 

och arbetssätt i den 

pedagogiska verksamheten. 

 

2. Reflektera över 

praktik och mål. 

 

3. Inleda förändringsarbete 

utifrån detta i den 

pedagogiska verksamheten. 
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autentiska situationer i vardagen kan spela i förändringsprocesser. Det finns även en 

ambition att studien ska bidra till förståelse för hur skolledare och pedagoger kan skapa 

förutsättningar för reflekterande samtal som leder till förändring. 

 

Forskningsfråga 

Hur använder pedagogerna sig av reflekterande samtal när de utgår från autentiska 

situationer från praktiken? 

 Vilka delar består samtalsprocessen av? 

 På vilket sätt bidrar de autentiska exemplen? 

 Vilken roll spelar deltagarnas respons? 

När pedagogerna i studien hade filmat en vardagssituation med eleverna användes det 

inspelade materialet som underlag för ett reflekterande samtal. Ambitionen var att det 

skulle leda till att pedagogerna genomförde förändringar som utvecklar den egna 

praktiken. Om man ser samtalet som ett vävande i vilket var och en av pedagogerna bidrog 

med sina tankar och erfarenheter, var studien inriktad på att ta reda på vilka inslag det 

fanns i det reflekterande samtalsvävandet.  
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Del 2: Teoretisk utgångspunkt 

 

Denna del består av två avsnitt. Det första behandlar begrepp som är centrala för studien: 

kollektivt lärande i en lärande organisation, reflektion, att lyfta praktiken till reflektion 

samt dialogkompetens. Det andra avsnittet behandlar vad det innebär att vara en 

pedagogisk ledare, som bakgrund till motsvarande avsnitt om trovärdighet längre fram i 

texten.  

 

Centrala begrepp i studien 

Kollektivt lärande i lärande organisationer 

Den lärande organisationen kan antingen ses som en organism där kollektivet förändrar sig 

utifrån omgivningen eller som en arena där olika aktörer kommunicerar och samspelar. 

Detta är de två huvudspår som Granberg och Ohlsson (2004) ritar upp när de kartlägger 

forskning kring lärande organisationer. Beskrivningen av olika synsätt ger en 

mångfacetterad bild av vad det kollektiva lärandet i en lärande organisation kan innebära 

och vilka hinder som kan finnas för att en organisation ska nå dit.  

Den lärande organisationen, också kallad den professionella organisationen, strävar efter 

att medarbetarna kollektivt utvecklar sin praktik (Granberg & Ohlsson, 2004; Madsén, 

1994: Ohlsson, 2004).  

Den professionella organisationen, den organisation som sätter uppdraget i centrum utan att 

därför ge avkall på professionell kompetens samtidigt som effektivitet eftersträvas 

(Granberg & Ohlsson, 2004, s 116). 

Det räcker då inte att se kollektiv kompetens som en sammanslagning av all individuell 

kompetens, för det garanterar inte att den delas av pedagogerna och inte heller att den 

leder till utveckling av verksamheten (Folkesson m fl, 2004). Den kollektiva kompetensen 

i en lärande organisation måste innefatta ett utbyte mellan pedagoger och att detta utbyte 

leder vidare till något nytt. Författarna beskriver att ett gemensamt yrkesspråk och 
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gemensamma yrkeserfarenheter både utgör grund för och är redskap för ett kollektivt 

lärande. Det gemensamma yrkesspråket är ett metaspråk som kan ge pedagogerna 

möjlighet att mötas i reflekterande samtal om praktiken på ett distanserat sätt.  

Lärande organisationer består av ett komplicerat spindelnät av relationer som knyter 

samman vision, mission, värderingar och beteenden i avsikt att nå utveckling (Granberg & 

Ohlsson, 2004). Kollektiva lärprocesser kan omfatta och vara viktiga för hela 

organisationen. Granberg och Ohlsson sammanfattar, utifrån Söderströms teori om 

organisatoriskt lärande, att det bygger på tre centrala aspekter: sammanhanget, processerna 

och de kognitiva strukturerna.  

Kommunikationen mellan människorna i organisationen är helt avgörande för att det 

kollektiva lärandet ska komma till stånd och det måste finnas strukturer som ger utrymme 

för detta. Ohlsson (1996) beskriver utifrån sina studier, det kollektiva lärandet i 

arbetsgrupper som en rörelse mellan den privata sfären och den gemensamma. Det byggs 

upp av att konkreta erfarenheter generaliseras, egna föreställningar synliggörs och 

gemensam förståelse utvecklas.  

Det kollektiva lärandet i organisationen måste ske på flera olika nivåer. Lärande som sker i 

olika grupperingar utifrån varierande intressefokus inom en skola får inte bli isolerade öar, 

utan måste ingå i ett system som tillåter och möjliggör nytänkande att spridas inom 

organisationen (Granberg & Ohlsson, 2004). Författarna beskriver exempelvis utifrån 

Mattsons teori om ”det andra generativa lärandet”, en form av lärande som är innovativt 

och utvecklande för både individen och organisationen (s 108).  

För att förändringarna ska nå genomgripande kraft i organisationen krävs det reflektion på 

flera plan. Detta beskrivs bland annat i form av singel-, dubbel- och tripleloopsmodeller 

(Granberg & Ohlsson, 2004).  

  

Figur 4: Loopmodel (efter Swieringa och Wierdsma i Granberg & Ohlsson, 2004, s 80). 

Tripleloop 

Dubbellloop 

Singelloop 

Princip Insikter Regler Beteende Resultat 
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Looptänkandet i de tre modellerna har delvis olika utgångspunkter. Argyris och Schöns 

singel-, dubbelloops teori visar på att om man inte vill nöja sig med förändrande av 

handlingsstrategier måste man gå ett steg längre i sitt reflekterande och därmed även 

förändra de styrande värderingar som ligger till grund för handlandet. I sin tripleloop tar 

Swieringa och Wierdsma oss ännu ett varv i loopen och lyfter reflektionen ytterligare, för 

att nå de styrande principerna i organisationen (Granberg & Ohlsson, 2004).  

Döös och Wilhelmsson (2005) visar i en studie inom telekombranschen hur kollektivt 

lärande kan ske enligt helt olika principer och ordning utifrån det sammanhang de agerar 

inom. Kollektivt lärande kan sträcka sig i nätverkande långt utanför den egna 

organisationen. De visar att kollektivt lärande är väldigt kontextberoende. Det 

gemensamma är enligt deras synsätt att det grundas i interaktioner på en gemensam 

handlingsarena. 

  

Begreppet reflektion 

Under de senaste tjugo åren har intresset för reflektion som redskap i skola och 

lärarutbildning växt sig enormt starkt i Norden precis som i den engelskspråkiga delen av 

världen. Det finns troligen ingen svensk pedagog idag som inte regelbundet använder sig 

av begreppet reflektion. Vilken betydelse vi lägger i ordet varierar dock mycket och det 

känns därför viktigt att här försöka att ringa in den definition som ligger till grund för 

studiens resonemang. Jag har valt att använda Deweys syn på reflektionsprocessen. I 

Rodgers (2007) försök att tydliggöra hans tankar kring begreppet reflektion sammanfattar 

hon med fyra kriterier som beskriver grundtankarna och de funktioner Dewey avsåg med 

reflektionsbegreppet.  
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Det första kriteriet handlar om att reflektion är en process där man strävar efter att skapa 

mening genom att på djupet förstå hur erfarenheter och idéer relaterar till varandra. Det 

handlar om att ta tillvara sina tidigare erfarenheter och att medvetet relatera dessa till nya 

erfarenheter för att vidga erfarenhetsfältet i en meningsskapande konstruktivt 

framåtsyftande riktning. Den som reflekterar i denna mening arbetar hela tiden med ett 

inre teoribygge som ligger till grund för det professionella agerandet. Det andra kriteriet 

beskriver reflektionen som ett vetenskapligt systematiskt och grundligt sätt att tänka. Det 

reflekterande tänkandet är kritiskt utforskande och rör sig mot ett samlat mål.  

…en reflektiv tänkare rör sig avsiktligt från erfarenhetsdata till teoriformulering och sedan 

vidare till att pröva teorin om erfarenheten (Rodgers, 2007, s 61).  

Det tredje kriteriet beskriver att reflektionen måste ske i samspel med andra. Vi behöver 

sätta ord på våra tankar och erfarenheter för att kunna titta på dem ur nya perspektiv. I 

mötet med andra får vi chans att både få våra tankar belysta av någon annan och att ta del 

av en annan persons erfarenheter och tankar. Utan denna spegling har vi svårt att nå det 

djup som Dewey avser med sitt reflektionsbegrepp. Det fjärde och sista kriteriet lyfter 

fram att processen kräver en positiv inställning till både sin egen och andras mognad såväl 

intellektuellt och personligt. Känslor har en central roll i reflektionsprocessen, de kan 

antingen främja eller hämma lärandet. Dewey talar om reflektionsberedskap och avser då 

att en god reflektör behöver ha nått en känslomässig mognad. Han belyser det genom att 

lyfta fram fyra inställningar. Hängivenhet – en äkta entusiasm över det man utforskar. 

Rättframhet – en inbjudande tillit till den egna erfarenheten. Vidsynthet – en öppenhet 

inför nya tankar och perspektiv. Ansvar – ett ansvarstagande för konsekvenserna av 

1. Reflektion är en meningsskapande process som leder den lärande från den 

ena erfarenheten till den andra genom en fördjupad förståelse av relationerna 

till och förbindelserna med andra erfarenheter och idéer. Det är denna röda 

tråd som möjliggör en kontinuitet i lärandet och får individen - och ytterst 

samhället – att göra framsteg. Det är ett medel för viktiga moraliska mål. 

2. Reflektion är ett systematiskt, rigoröst och disciplinerat sätt att tänka som har 

sina rötter i det vetenskapliga utforskandet.  

3. Reflektion måste ske i en gemenskap, i interaktion med andra.  

4. Reflektion kräver en positiv inställning till egen och andras personliga och 

intellektuella mognad (Rodgers, 2007, s 53). 
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processen. Rodgers kompletterar detta med ytterligare två inställningar, nyfikenhet och 

önskan om att mogna och utvecklas.   

Wilhelmsson (1998) använder sig av Mezirows tankar för att definiera en kritisk 

reflekterande person som ”den som ifrågasätter tidigare förgivettagna meningsbärande 

perspektiv och undersöker deras orsaker och konsekvenser” (s. 234). Både reflektion som 

självreflektion och reflektion som tänkande är av avgörande betydelse för vårt lärande 

skriver Bengtsson (2007) i sin reflektion över begreppet reflektion. Självreflektionen 

spelar en viktig roll när det gäller att skapa distans till oss själva och till vår praktik. Den 

ger oss möjlighet att skaffa oss kunskap om vår egen praxis så att vi kan ta ställning till 

den och metakommunicera kring den. Wilhelmsson (1998) följer upp Mezirows 

resonemang och menar att den som tittar på och analyserar sitt eget sätt att agera och sina 

meningsbärande perspektiv är kritiskt självreflekterande.  

 

Att lyfta praktiken till reflektion 

Flera författare betonar vikten av att lyfta praktiken till reflektion, att ta tillvara 

möjligheten att ta frågorna på vägen och inte alltid starta i målen (Alexandersson, 2007; 

Blossing, 2003; Ohlsson, 2004). Det handlar om att börja i praxis och med samtalet som 

redskap abstrahera och begreppsliggöra för att nå ökad medvetenhet om det vardagliga. 

För att nå engagemang och djup i de reflekterande samtalen är det avgörande att innehållet 

som lyfts upp till reflektion är angeläget för pedagogerna (Ohlsson, 2004). Det skulle 

exempelvis kunna handla om vad man ska göra i bemötandet av eleverna, varför man ska 

göra på ett visst sätt och vad man behöver för beredskap att hantera olika typer av 

problem. Gemensamt kan en grupp pedagoger lyfta exempel ur sin vardag och titta på dem 

ur en exemplarisk aspekt
6
, koppla dem till andra erfarenheter och knyta dem till mål och 

teori. Studier av Blossing (2003) och Ohlsson (2004) visar dock samstämmigt att arbetslag 

med pedagoger har stora svårigheter att nyttja de möjligheter som analys av praktiken 

erbjuder. Pedagogerna fokuserar mycket sällan på det egna agerandet. Om de pratar om 

elevernas beteenden gör de inte det utifrån att pedagogens eget handlande har någon 

inverkan i sammanhanget. För att nå professionell utveckling och för att nå god kvalité i 

                                                
6
 som ett illustrerande exempel på det fenomen man vill belysa, för att använda Handal och Lavås 

terminologi (2000, s. 50) 
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undervisningen krävs det att lärare ser och analyserar sitt eget agerande i relation till 

verksamhetens utveckling (Wennergren, 2010).  

I en utvecklingsgrupp som medvetet och systematiskt arbetar med reflektion som redskap 

har dock pedagogerna möjlighet att hjälpa varandra att distansera sig för att komma vidare 

till att även titta på sitt eget förhållningssätt. Det kräver att de har tillit till varandra och att 

de har skapat ett klimat i gruppen där de kan förhålla sig professionella och skilja på 

person och profession. Ohlsson (2004) visar i sin studie hur professionalismen uttrycks 

som en fråga om identitet istället för som potentiell handlingsförmåga i relation till ett 

uppdrag. När pedagogen blandar ihop det personliga och professionella, uppfattas kritik 

som något som är riktat mot den egna personligheten. Kritiken blir därmed mycket svårare 

att förhålla sig till. Detta gör att pedagogerna får svårt att både ge och ta emot respons. Att 

anpassa sig till förändrade omständigheter eller nya insikter innebär att pedagogen behöver 

förändra sin identitet så att hon kan möta de nya villkoren (Ohlsson, 2004) Nya insikter 

som griper in i en persons identitet och innebär att en person förändras kan vara en 

smärtsam process.  

Även om förändringen kan öppna för nya möjligheter innebär det samtidigt att man 

ifrågasätter något som varit grunden för ens yrkesutövning. Folkesson m fl (2004) menar 

att kunskapen om hur professionen integrerats med personligheten kanske kan förklara 

varför förändringar är en så långsam process. Författaren betonar att det inte räcker med 

att lärare provar sig fram och testar mer eller mindre genomtänkta handlingar, då detta 

sällan leder till förändringar. Det krävs att pedagogerna analyserar sina erfarenheter på 

djupet för att få en grund att bygga vidare utifrån. Något som kräver både mod att granska 

sina handlingar och ödmjukhet för att inse vilka konsekvenser dessa får. Det innebär att 

pedagogerna behöver våga släppa in sina kollegor så väl i det vardagliga arbetet med 

barnen som i den egna föreställningsvärlden. Tillsamman kan gruppen skaffa sig ett 

professionellt distanserat förhållningssätt, där de gemensamt kan analysera såväl uppdrag 

som händelser i vardagen på ett professionellt sätt. Det blir då avgörande att gruppen kan 

skapa en atmosfär av tillit och ömsesidig respekt. Ohlsson (2004) varnar samtidigt för att 

det finns risk för att ett arbetslag blir så relationsinriktade att man tappar bort det 

professionella förhållningssättet till uppdraget.   
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Dialogkompetens 

Dialog kommer från grekiskan, dia betyder genom och logos betyder ordets mening 

(Bohm 1990). Författaren beskriver samtalsformen dialog som en arena för allas tankar 

och åsikter och ställer detta mot diskussion. Diskussion används i det sammanhanget i en 

mer specifik avsikt än vad som är brukligt i vardagligt tal och avser här en samtalsform 

som innebär att personer försöker argumentera och övertyga varandra utifrån sina egna 

ståndpunkter. Det ligger ingen värdering i denna beskrivning, de båda samtalsformerna 

fyller båda viktiga funktioner i en organisations kommunikation.  

I reflekterande samtal är dialogen, med sitt kollektiva sökande efter mening en naturlig 

samtalsform att välja. En rad forskare beskriver dialogens betydelse för individens och 

organisationens lärande. Granberg och Ohlsson (2004) sammanfattar detta i ett avsnitt om 

Dialogens stig. Här återges bland annat Dixons definition av dialog: ”en särskild typ av 

samtal – som bejakar person-till-personförhållandet mellan dem som diskuterar och som 

erkänner sin gemensamma rätt och intellektuella förmåga att göra världen begriplig” (s 

59). 

För att kunna utnyttja den fulla potentialen i de reflekterande samtalen behöver både 

deltagare och ledare ha dialogkompetens och medvetenhet om vad detta innebär 

(Wilhelmsson, 1998; Wilhelmsson & Döös, 2005). Deltagarnas förmåga att förhålla sig 

med både närhet och distans såväl till sitt eget som till de andra deltagarnas perspektiv är 

avgörande för dialogens kvalité.  

Wennergren (2007) beskriver vikten av att deltagarna kan fungera som varandras 

kommunikativa stöttor i samtalen. Genom att de både bekräftar och utmanar varandra får 

samtalet näring och kommer vidare. Wilhelmsson (1998) beskriver en rad förmågor som 

innefattas i dialogkompetens. 

 

 

 

 

 Figur 5: Dialogförmågor (efter Wilhelmsson, 1998, s 236). 

Lyssna aktivt till varandra och 

försäkra sig om att verkligen 

förstå vad som avses. 

 

Ge varandra stöd genom 

uttalanden och frågor. 

Följa upp vad de andra 

säger och väva in sina 

egna tankar i sin respons. 

Se på en fråga ur 

andras perspektiv. 

Sätta ord på sina egna tankar. 

Problematisera för att 

bidra till att gruppen 

kan hitta nya 

lösningar.  
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Målet med de reflekterande samtalen är att deltagarna tillsammans genom att belysa sin 

praktik från olika perspektiv gemensamt ska nå ny kunskap, att ”tes plus tes ska bli 

syntes” (s 205), det vill säga överskridande av perspektiv för att än en gång använda 

Wilhelmssons terminologi.  

I sina studier har Wilhelmsson (1998) dock funnit att gruppsamtal av olika anledningar 

sällan kommer till detta önskvärda överskridande av perspektiv utan ofta stannar vid ett 

breddande av det egna perspektivet eller vid ett skiftande av perspektiv. Med begreppet 

breddande av perspektiv avser hon att gruppen endast tar tag i ett eller ett par deltagares 

perspektiv och belyser dessa så att de vidgas. När ett perspektiv blir för starkt tar det lätt 

över och alla sugs in i det kraftfält som bildas. När ett synsätt dominerar på detta sätt och 

inte kontrasteras med andra synsätt riskerar man att inte få syn på de dilemman som döljer 

sig i frågeställningen.  

Skiftande av perspektiv innebär istället att flera deltagares perspektiv synliggörs. 

Deltagarna växlar mellan de olika perspektiven i ett gemensamt samtalsvävande. Detta 

kan ske antingen kooperativt, i avseende att deltagarna samtidigt intar samma perspektiv 

och belyser det innan de växlar över till ett annat och fördjupar sig i detta. Samtalen flyter 

ofta friktionsfritt fram och tillbaka men synsätt utmanas sällan, varför det inte leder vidare 

till konstruerandet av nya gemensamma insikter.  

Den andra formen, kompetitivt samtalsvävande, innebär att man visserligen växlar mellan 

perspektiven men att man ägnar energin åt att utveckla sin egen tanke istället för att möta 

och tränga in i de andras synsätt. I denna typ av samtal är det visserligen vanligare att 

olika synsätt kontrasteras och utmanas men då deltagarna inte möts i detta, når man inte 

heller här den syntes mellan de olika perspektiven som man eftersträvar.  

 

Att vara pedagogisk ledare 

Både skollagen och läroplanen för grundskolan förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, 

beskriver tydligt att rektor är skolans pedagogiska ledare (Svensk författningssamling, 

[SFS], 2010; Utbildningsförvaltningen, 2011). I den nya skollagen uttrycks det på följande 

sätt: ”Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av rektor” (s 6). 

Det framgår även att rektor får delegera delar av ledningsuppdraget till andra 
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uppdragstagare som har tillräcklig kompetens och erfarenhet för att fullgöra uppdraget 

(SFS, s.6). På de flesta skolor är också det pedagogiska ledarskapet fördelat mellan flera 

ledare, vilka på ett mer eller mindre strukturerat sätt, självständigt eller tillsammans leder 

skolans utvecklingsarbete. Skollagen fastslår att rektor ansvarar för att bedriva ett 

systematiskt kvalitetsarbete där man planerar, följer upp och utvecklar utbildningen 

kontinuerligt (s 15). Det är alltså rektor som har det övergripande ansvaret för att detta 

arbete hålls ihop och bildar en helhet. I Lgr 11 beskrivs hur ”den dagliga pedagogiska 

ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan ska 

utvecklas kvalitativt” (Utbildningsdepartementet, 2011, s 8). Det ställs krav på en ständig 

prövning av verksamheten och en utveckling av arbetsformer. Vikten av att det finns en 

aktiv diskussion på skolorna kring begreppet kunskap utifrån såväl dagens perspektiv som 

framtidens samt kring hur kunskapsutveckling sker lyfts också fram i läroplanen.  

Dialogen mellan skolans ledare och pedagogerna är avgörande för att dessa processer ska 

fungera. Kompetensutveckling måste i dagens skola även omfatta att få tillgång till 

verktyg och teori för att kunna möta de ständiga förändringarna i vår värld (Folkesson m 

fl, 2000). Många är forskarna som beskriver vikten av skolledarnas engagemang och 

delaktighet i utvecklingsarbetet (Berg, 2003; Blossing, 2008; Folkesson m fl, 2004; Tiller, 

1999; Wennergren, 2007). Flera av forskarna beskriver också att det inte alltid fungerar i 

praktiken. Berg (2003) skriver om det multiprofessionella ledarskapet där ledarens uppgift 

är att leda verksamheten inom de mångtydiga ramar som finns. En multiprofessionell 

ledare agerar utmanande i förhållande till den rådande kulturen i syfte att skapa ett 

aktörskap där man upptäcker och erövrar det friutrymme som ligger där outnyttjat och 

väntar. Berg förordar det pedagogiska samtalet som forum för utvecklingsarbete i denna 

anda.   

Tiller (1999) beskriver utmanande hur många rektorer för att överleva den pressade 

situation de verkar inom, riskerar att likna krokodiler med tjock hud, stor käft och allt för 

små öron. Han förespråkar att rektorer skaffar sig nya modeller för skolutveckling och 

pekar på aktionsforskning som en väg att gå. Även Rönnerman (2007) betonar att 

skolutveckling behöver drivas inifrån, gärna med stöd från forskare. Det är dock långt 

ifrån alltid som det finns möjlighet att koppla en forskare till ett utvecklingsprojekt. 

Skolledarna måste därför skapa modeller för hur de kan bedriva ett utvecklingsarbete där 

praktik och teori möts i ett kollektivt lärande, som inte står och faller med tillgången till 
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forskare. Den nya skollagen skriver tydligt fram att undervisningen ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, att alla rektorer ska genomgå 

rektorsutbildning, behörighetskrav för lärare och att lektorstjänster ska inrättas inom 

grundskolan (SFS, 2010). Om skolan klarar av att leva upp till alla dessa påbud bör det på 

sikt gynna skolornas möjlighet att i egen regi driva utvecklingsarbete av god kvalité.  
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DEL 3: Ansats, metod och genomförande 

 

Denna del består av fem avsnitt. De första beskriver ansatsen. Sen följer tre avsnitt 

förberedelsefasen, genomförandet och slutfasen, vilka beskriver förankringsprocessen, hur 

insamlandet av empirin gått till, hur avgränsningen gjordes samt analysprocessen. Därefter 

kommer ett avsnitt om trovärdighet och etiska överväganden. 

 

Aktionsforskande förhållningssätt 

Studien har en aktionsforskningsinriktad ansats med ambitionen att knyta skolans 

verksamhetsutveckling till en vetenskaplig undersökning. Aktionsforskningen strävar efter 

att genom aktioner nå förbättringar i verksamheten parallellt med att bidra till ny kunskap 

ur ett vetenskapligt perspektiv. Genom att praktiker och forskare arbetar tillsammans ökar 

förutsättningarna för att ett reellt möte mellan teori och praktik ska komma till stånd. 

Deltagarna bidrar med sin praktik, sina erfarenheter och sin kunskap och forskaren bidrar 

med att utifrån sin kunskap kritiskt reflektera över det som sker i utvecklingsarbetet. 

Tillsammans strävar de mot förändring (Tiller, 1999; Rönnerman, 2004). Lewin är den 

forskare som på fyrtiotalet väckte tankarna om ett aktionsforskande förhållningssätt i en 

ambition att detta skulle bidra till ökad demokrati och ökat inflytande (Wennergren, 2007). 

Han vill också att andra än forskare ska kunna bidra till ny akademisk kunskap. Det är 

viktigt att hitta en balans mellan de två delarna i syftet, att förbättra verksamheten och att 

söka ny akademisk kunskap. Utvecklingsarbetet får inte blir så centralt att man tappar det 

kritiskt granskande synsättet som forskningen kan bidra med och vice versa. Det blir 

därför centralt att samspelet mellan deltagare och forskare stödjer denna grundsyn.  

Aktionsforskning brukar beskrivas som en cyklisk process där man upprepar fyra moment: 

planera, agera, observera och reflektera (Rönnerman, 2004; Wennergren, 2007).  
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• observera

• reflektera

• agera

• observera

• reflektera

• agera

• planera

• planera

 

Figur 3: Illustration av aktionsforskningsspiralen (inspirerad av Wennergren, 2007, utifrån 

Kemmis & McTaggaart, 1982). 

Tiller (1999) skiljer mellan praktisk aktionsforskning där en forskare är den som leder 

processen och aktionslärande eller frigörande aktionsforskning där skolledare alternativt 

lärare tar ansvar för processen. Andra forskare anser att denna tolkning är för snäv och 

väljer att benämna båda formerna aktionsforskning, då både lärare och forskare utgår från 

praktiken och alla är en del av forskningsprocessen (Wennergren, 2007).  

Aktionsforskning passar precis som annan kvalitativ forskning bra när man vill förstå 

konkreta lokala skeenden. I kvalitativ forskning finns alltid en grad av subjektivitet, 

forskarens förståelsefilter påverkar tolkningen av resultatet. När forskaren som i 

aktionsforskningens fall dessutom tar aktiv del i ett förbättringsarbete blir kraven ännu 

högre på att forskaren klarar av att inta andra aktörers perspektiv, att ifrågasätta sina egna 

förutfattade meningar och skaffa sig distans till empirin.  

 

Förberedelsefasen 

Förankring  

I augusti 2009 förankrades planerna att genomföra en studie i direkt anslutning till 

utvecklingsprojektet, Projekt F, i rektorsgruppen. När projektet startade informerades 

deltagarna om att jag under läsåret kommer att arbeta med en studie kopplat till min 

magisterutbildning i aktionslärande med fokus på det reflekterande samtalet och om att jag 

hade önskemål om att få göra denna inom ramen för projekt F. Deltagarna blev tillfrågade 

om de var intresserade av att ingå i studien. Därefter fick detta vila under hösten dels för 

att studiens fokus låg på att ringa in forskningsfråga och dels för att deltagarna i aktionen 

var i full färd med motsvarande process i sina grupper. I början av december 2009 
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introducerades forskningsstudien och villkoren kring denna för alla deltagarna i projekt F 

och de fick anmäla sitt intresse för att delta i studien. Planen var då att välja ut två grupper 

för studien, men när alla deltagare var positiva togs det beslut om att alla tre grupperna 

skulle ingå i studien. Ett kontrakt upprättades med deltagarna (bilaga 2).  

 

Genomförandefasen 

Aktionens och studiens process följdes åt 

Studiens process gick hand i hand med aktionens process, i aktionen skapades 

förutsättningarna för studien (se ovan). Under hösten 2009 låg fokus på att hitta formerna 

för studien och för att komma fram till studiens design samt till avgränsning av 

forskningsfrågan. Parallellt med detta pågick arbetet med aktionen och där författaren 

fungerade som handledare. 

 

Val av insamlingsmetod och insamling av data 

Data för studien samlades in under aktionens senare del, december 2009 till juni 2010. När 

det vara dags att börja samla in data hade forskningsfrågan ännu inte nått fram till en 

lämplig avgränsning. Den preliminära forskningsfrågan var bred och löd: Vad händer i 

våra reflekterande samtal? För att få syn på vad som hände i de reflekterande samtalen 

behövdes tillgång till kommunikationen i samtalen. Det fanns då behov av att hitta redskap 

för detta, ett behov som tidsmässigt sammanföll med deltagarnas behov av att i sin aktion 

välja redskap för att synliggöra sin praktik för att utifrån denna kunna reflektera över sina 

utvecklingsfrågor. I december 2009 hade handledaren därför en genomgång av några olika 

redskap som skulle kunna användas i syfte att synliggöra praktiken utifrån de 

frågeställningar som var i fokus. Dubbelloggen, skuggning, ljud- och videoinspelning 

lyftes fram som möjliga redskap (Björndal, 2005; Lendahls & Runesson, 1996; Merriam, 

1994; Patel & Davidsson, 1994; Rönnerman, 2004; Wennergren, 2007). Deltagarna hade 

en dialog kring för- och nackdelar med de olika redskapen samt kring vad man behöver 

tänka på inför användandet. Två av grupperna valde videoinspelningar för att synliggöra 

sin praktik när de arbetade med sin utvecklingsfråga, utifrån att det var ett redskap som 

passade bra när kommunikationen till stora delar bestod av visuellt språk och visuella 
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signaler. Samtalen kring redskapens olika styrkor och svagheter ledde till beslut om att 

använda ljudinspelningar för studiens datasamling. Observatörens sinnen registrerar bara 

en bråkdel av den mängd intryck som hon möts av och det kan då vara en fördel att ha 

tillgång till materialet så att man kan gå tillbaka flera gånger för att upptäcka nya aspekter 

och se på situationen ur olika perspektiv (Björndal, 2005). Valet av ljudinspelning istället 

för videoinspelning handlade om att deltagarna kände sig mer bekväma med diktafonen än 

med att ha en kamera riktad mot sig. Björndal beskriver det som att videon har en starkare 

och mer begränsande påverkan än diktafonen. I en av grupperna fanns det dock en 

deltagare som använde teckenspråk som kommunikationsspråk, i texten kallad Kim. Två 

teckenspråkstolkar tolkade därför gruppens alla samtal. I gruppen användes videokamera 

som diktafon, genom att bara rikta kameran mot Kim och i övrigt låta kameran spela in 

ljudet från samtalet. Teckenspråkstolkarnas röster finns på inspelningen och de har gett sitt 

medgivande till att inspelningen får användas för studien. Genom att förutom tolkarnas 

taltolkning även ha Kims uttalande på teckenspråk var det möjligt att vid behov urskilja 

om tolkningen förändrat Kims budskap. Data som samlades in för studien består 

följaktligen av ljud- och videoinspelningar av ett flertal reflekterande samtal, både 

handledda samtal och samtal utan handledare.  

 

Slutfasen 

Avgränsning av forskningsfråga och analysenhet  

Det tog mig lång tid att avgränsa forskningsfrågan. Forskarloggen visade tydligt hur jag 

skiftade mellan starkt engagemang och tro på mitt material och förtvivlan över att ha gått 

vilse i materialet. Trots att mycket av handledningen i projekt F handlade om att få 

deltagarna att avgränsa sina frågor enligt ”trattprincipen”, då nödvändigheten av detta 

tydligt framkom, var det svårt att i forskarrollen klara av detta konststycke (Repstad, 

2007).  

I detta sökande transkriberades delar av den insamlade datan, vilken användes för att 

prova olika kategoriseringsmodeller. Sökandet började brett, exempelvis i ett letande efter 

olika responstyper. Även ett försök med en deduktiv analys utifrån Wilhelmssons tre typer 

av perspektiv gjordes (Wilhelmsson, 1998). Experimenterandet ledde dock inte till en 

form som motsvarade det sökta. Det blev viktigt att återvända till studiens syfte för att 
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hitta fokus och för att kunna precisera forskningsfrågan på ett sätt att den blev möjlig att 

analysera. Efter att ha lyssnat igenom allt material ytterligare två gånger, gjordes en 

hårdare avgränsning. Fokus lades på hur pedagogerna använder sig av de videofilmade 

elevsituationerna i sina reflekterande samtal.  

Efter avgränsning av frågan med inriktning på hur videoinspelat material från praktiken 

användes i de reflekterande samtalen fanns det en naturlig avgränsning av analysenheten.  

Empirin kom då att bestå av två reflekterande samtal där videoinspelat material direkt 

användes som underlag. Båda dessa var samtal utan handledning, något som inte var ett 

medvetet ställningstagande utan styrdes av situationen. I det ena fallet inleddes samtalet 

som ett handledande samtal men en akut händelse gjorde att handledaren blev tvungen att 

lämna gruppen att fortstätta på egen hand. Det andra samtalet var inte planerat som ett 

handlett samtal.  

Som ett komplement till dessa inspelningar består min empiri av handledningslogg och 

forskarlogg. Slutligen omfattar empirin inspelningar av fyra metareflekterande samtal. 

Dessa samtal utgick från litteratur om dialogkompetens och perspektivförändring som alla 

deltagarna läst (Wilhelmsson och Döös, 2005).  

 

Analysprocessen 

Studiens analys var abduktiv och pendlade mellan att söka mönster utifrån teoretiska 

nycklar och att låta empirin överraska med sådant som inte varit uppenbart från början. 

Teoretiska begrepp användes för att sätta strålkastaren på relevanta delar och aspekter av 

forskningsområdet.  

Materialet delades in utifrån samtalstrådar, i betydelsen innehåll som återkom genom 

samtalet. En samtalstråd kunde exempelvis handla om gruppens utvecklingsfråga, en 

annan kunde handla om hur de skulle strukturera det aktuella samtalet, en tredje om 

praktisk planering inför nästa inspelning. Analysenheten avgränsades därefter till att 

omfatta en central samtalstråd från vartdera samtalet, den samtalstråd som fokuserade på 

den utvecklingsfråga gruppen hade valt att arbeta med. Den aktuella samtalstråden 

omfattade i båda fallen drygt hälften av den totala samtalstiden.  
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De båda centrala samtalstrådarna transkriberades. Allt material transkriberades utifrån 

samma principer oavsett om det var ljud- eller videoinspelningar. Allt hörbart skrevs ner, 

längre pauser markerades och i de fall något var ohörbart gjordes en notering om detta. 

Transkriptionen omfattar inga ickespråkliga visuella signaler från videoinspelningen 

(bilaga 3). 

Som ett första analyssteg kategoriserades olika typer av uttalanden som förekom i 

samtalstrådarna. Färgmarkeringar i den transkriberade texten användes för att ge överblick 

och framhäva mönster i samtalet. Utifrån den strävan att ta reda på vilka inslag som fanns i 

samtalsvävandet som uttrycks i studiens syfte, framkom ett mönster där uttalandena kunde 

grupperas under fyra teman. 

Ett analysschema efter förebild av Graneheim och Lundman (2004, s 108) skapades. Alla 

uttalanden sorterades utifrån de fyra teman som identifierats. Det första, Beskriva, 

behandlade hur grupperna direkt använde exempel ur de videoinspelade elevsituationerna i 

samtalet. Det andra, Förklara, handlade om hur grupperna gjorde för att försöka förstå och 

hitta förklaringar till det de sett på filmerna. Det tredje, Utforska, hade fokus på hur en av 

grupperna, sökte efter vägar att komma vidare för att få mer kunskap kring de frågor de 

vill ha svar på. Detta tema förekom bara i den ena gruppen, Kommunikationsgruppen.  Det 

fjärde och sista temat, Förändra, fokuserade på hur deltagarna förberedde sig inför att 

göra förändringar i sin praktik som följd av det dilemma de hade identifierat. Detta tema 

förekom bara i Lekgruppens samtal. Varje tema kom i analysschemat att innehålla ett 

flertal underteman som i sin tur beskrevs med citerade exempel från analysen, vilka 

kondenserats och abstraherats.  

I bilaga 3 ges exempel på analysschemats design, skapat med utplockade delar från ett av 

temana, Förklara. Där finns ett exempel på varje undertema vilket visar hur de relaterar till 

innehåll i form av citat från de transkriberade samtalen samt till kondenserat och 

abstraherat innehåll. Då samtalen innehöll en stor mängd bekräftande inslag har dessa 

analyserats i ett eget analysschema, vilket också exemplifieras i bilaga 3.  Uppdelat utifrån 

tema beskrivs där typer av bekräftande, vilka personer som gav det bekräftande uttalandet 

och hur många bekräftande uttalanden som personerna gjorde.  
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De transkriberade texterna har använts som referensmaterial för empiribeskrivningen. 

Under analysarbetet har jag gått tillbaka och analyserat uttalandenas sammanhang och 

funktion i samtalet.  

För att ytterligare säkerställa det som upptäckts i materialet har det kompletterats med 

ytterligare två typer av empiri (se ovan). De metareflekterande samtalen var också 

inspelade med diktafon respektive videokamera och transkriberades enligt samma princip. 

De metareflekterande samtalen och loggboken har framförallt använts i 

trovärdighetskapitlet för att belysa och problematisera handledaren/forskarens roll. 

 

Trovärdighet och etiska överväganden 

Avsnittet är indelat i fem delar. En första del belyser hur studien förhåller sig till 

trovärdighetsfrågan utifrån klassiska trovärdighetskriterier (Merriam, 1994). Därefter 

följer ett längre fördjupande avsnitt kring en aspekt av trovärdighet, där min roll i aktion 

och studie beskrivs och problematiseras utifrån att jag både är chef, utvecklingsledare och 

forskare. Den fjärde delen består av ett kort avsnitt om generaliserbarhet. Avslutningsvis 

beskrivs de etiska övervägandena utifrån de fyra delarna i Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Trovärdighet 

”Den kvalitativa forskaren är intresserad av perspektiv snarare än av sanningen i sig” 

skriver Merriam (1994, s 178). Hon framhåller att det är av avgörande betydelse att släppa 

in läsaren i forskningsprocessen på ett sätt som gör det möjligt för läsaren att skapa sig en 

bild av studiens trovärdighet och av hur etiska överväganden har gjorts. Genomgående i 

texten har med denna avsikt processens olika delar synliggjorts med många detaljer.  

I texten ovan beskrivs deltagarnas delaktighet i aktion och studie samt i metareflekterande 

samtal över den dialogiska form som använts vid de reflekterande samtalen. Det finns 

även beskrivningar av hur empirin samlats in med kamera och diktafon för att kunna 

analyseras upprepade gånger ur olika perspektiv, samt hur detta kompletterats med 
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handledarens loggbok. Fyra inspelningar av metareflekterande samtal ingick i 

analysenheten och användes som underlag för avsnittet om validitet kring ledarrollen.  

Aktionen har pågått under ett helt läsår i tre parallella grupper, vilket gjort att empirin som 

använts i studien är förankrad i en större kontext hos deltagare och forskare. 

 I inledningen ges en bakgrund som belyser skolans och deltagarnas utgångspunkt i en 

strävan efter en samarbetande kultur och med en syn på verksamhetsutveckling som 

präglas av ett aktionsforskande förhållningssätt, något som gjort avtryck såväl i aktion som 

i studie. Detta innebar att deltagare och forskare sedan flera år var insatta i det 

aktionsforskande arbetssättet, något som samtidigt medförde en risk för att såväl deltagare 

som forskare kan hamna i ett okritiskt accepterande av resultatet. Det har därför varit av 

stor betydelse att studien har granskats horisontellt i responsgrupper och av kritiska vänner 

inom magisterkursen och att en av handledarna inte hade en bakgrund som aktionsforskare 

(Anderson, Herr & Nihlen 2007; Merriam, 1994).   

 

Rollen  som handledande skolledare 

En handledare har enligt Gordon två viktiga uppgifter, ”att bekantgöra det främmande” 

och ”att främmandegöra det bekanta” (Lauvås & Handal, 1993, s 131). Min utmaning var 

hur jag skulle kunna leva upp till detta på ett för mig och medarbetarna utvecklande sätt 

utifrån att jag också var skolledare och närmaste chef för hälften av deltagarna i studien. 

Det går inte att komma ifrån att det ligger en motsättning i att vara chef och att leda en 

aktionsforskningsstudie. Repstad (2007) uttalar sig till och med kategoriskt i denna fråga 

gällande kvalitativa studier.  

En person som befinner sig i starkt beroendeförhållande till en viss miljö eller till personer i 

denna miljö… … bör inte åta sig något forskningsuppdrag i denna miljö (Repstad, 2007, s 

41).  

Repstad beskriver också att det är komplicerat att ha djup kunskap inom ett område man 

studerar, samtidigt som det å andra sidan generar motivation och uthållighet hos forskaren. 

En god kunskap om miljön som studeras kan göra att forskaren inte lika lätt gör 

feltolkningar av det hon ser, men å andra sidan riskerar aktionsforskaren att ta saker för 

givet, vara hemmablind.   
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Väl medveten om de svårigheter det innebar att vara chef och samtidigt leda 

utvecklingsarbete, hade jag förberett jag mig noga inför uppgiften. Jag hade videofilmat 

mig själv i handledning av reflekterande samtal och ledningsgruppen hade spelat in ett 

ledningsgruppssamtal vilket analyserades. Vid utvecklingsarbetets start synliggjordes 

mina roller i aktionen, vilket deltagarna fick komma med tankar och funderingar kring. 

Det var också angeläget att ta reda på hur deltagarna upplevde min roll i 

utvecklingsarbetet när aktionen pågått en tid.  

Deltagarna beskrev i metareflekterande samtal
7
 en rad olika funktioner som de upplevde 

att handledaren hade haft under utvecklingsarbetet. De beskrev att handledningen hade 

hjälpt dem att avgränsa frågan. Alla de tre grupperna hade kämpat med att hitta ett 

tillräckligt smalt fokus för sitt utvecklingsarbete. Under hela processen hade grupperna 

återkommit till detta dilemma och ofta hade de då sökt upp handledaren och bett om hjälp 

att hitta tillbaka till ett avgränsat fokus som var möjligt att undersöka.  

Handledningen hade avsiktligt uppmuntrat deltagarna till att sätta strålkastaren på sitt eget 

agerande, utifrån kraften i att våga granska det egna handlandet (Folkesson m fl, 2004). 

Redan i det skede när grupperna sökte efter sin utvecklingsfråga lyftes denna aspekt fram 

och alla deltagare var överens om att det bäst skulle gagna deras professionella utveckling. 

Men det visade sig snart att det var lättare i teorin än i praktiken. I handledningsloggen 

återkom reflektioner om hur grupperna hade fokus på barnens agerande när de arbetade 

med exemplen från sin praktik. Det fanns dock en medvetenhet kring detta och alla 

grupperna hade samtal om vikten av att studera pedagogens roll i arbetet med barnen. De 

hade många idéer om hur man skulle kunna göra men det var inte lika många som 

genomfördes.  

Deltagarna beskrev också att handledningen hjälpte dem att höja nivån på samtalen genom 

att bidra med nya perspektiv och utmanar deras tankar. De uttryckte att detta gav samtalen 

bränsle och fick dem att tränga djupare i sina frågeställningar, något de upplevde som 

motivationshöjande och tryggt.  

När du ger oss en liten input så genererar det mycket i våra samtal. Det tycker jag är bra. 

Och så utmanar du oss. Du kastar ofta ut någonting som vi sen måste fundera vidare kring 

                                                
7 Hämtat från empirin från de metareflekterande samtal grupperna hade utifrån en text av Wilhelmsson och 

Döös (2005) under våren 2010. 
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och prata om och då blir det en levande diskussion. För annars kan det bli så att vårt samtal 

dör ut lite och då behövs dina utmaningar som ger näring åt samtalet igen (Kim, 

metareflekterande samtal). 

Handledaren hade också rollen som ställföreträdande tillförsikt, när den sviktade hos 

deltagarna. Att ge sig in i en aktionsforskande utvecklingsprocess innebar att tappa 

fotfästet lite då och då och handledaren behövde stå tryggt och borga för att det här 

kommer att gå bra. Många upplevde att det var obehagligt att släppa kontrollen och inte 

riktigt veta vart de var på väg. Det var som att famla omkring på en äng i tjock dimma. Det 

var olika hur bekväma deltagarna var med att stå där och bara kunna gissa sig till 

konturerna av grönskan omkring dem. Handledningsloggen visade att jag som handledare 

fick jobba med mig själv för att klara av att stå där tryggt och vänta tillsammans med 

deltagarna medan dimman lättade. 

Under de metareflekterande samtalen efterfrågades avigsidorna av att jag som chef ledde 

utvecklingsarbetet. Två dilemman lyftes fram. Dels att deltagarna i samtalet lätt vände sig 

till mig när jag deltog, något som tyder på att jag inte helt hade lyckats i min dialogiska 

intention. Dels uttryckte ett par deltagare att de var mer noga med hur de uttryckte sig när 

jag deltog än när gruppen träffades utan mig.  

Kameran/diktafonen upplevdes av några att ha en mer hämmande effekt på samtalen än 

det faktum att jag också var flera av deltagarnas närmaste chef. Flera av deltagarna gav 

uttryck för att det var ett klimat där de kunde delge sina tankar och betänkligheter.  

 

Generaliserbarhet 

Studie är genomförd i en specifik skola, med en specifik utvecklingshistoria, en specifik 

syn på den pedagogiska ledarens roll i utvecklingsarbetet, i grupper av deltagare som alla 

arbetar i fritidsverksamhet och där deltagarna har mycket varierande utbildningsbakgrund. 

Allt detta är exempel på faktorer vilka läsaren måste väga in när han tar ställning till 

huruvida resultatet är överförbart till den egna vardagen eller inte. Stora delar av resultatet 

styrks dock av annan forskning, vilket ökar sannolikheten för att det även kan appliceras 

på andra miljöer där reflekterande samtal används i utvecklingsarbetet.  
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När Merriam (1994) diskuterar generaliserbarhet belyser hon att denna term är 

svårförenlig med kvalitativ forskning så vida man inte gör en tolkning av begreppet som 

just riktar sig till denna typ av studie. Med hjälp av andra forskare ringar hon in på vilket 

sätt resultatet av en kvalitativ studie kan vara av generellt intresse. Hon beskriver 

exempelvis hur Stake använder sig av begreppet som naturalistisk generaliserbarhet, där 

noggrann kunskap om det specifika kan leda till att likheter och skillnader både inom och 

utanför kontexten framträder. De mönster och samband man uppfattar kan vägleda, men 

inte förutspå framtida handlingar. Författaren lyfter även fram Wilson som uttrycker det 

som ”generaliserbarhet beträffande läsaren eller användaren”, vilket lägger över 

avgörandet på mottagaren av studien att utifrån sin situation bedöma vad som är 

applicerbart i sammanhanget.  

 

Etiska övervägande 

Ett etiskt dilemma som uppkom handlade om att alla gruppers arbete inte ingår i studien. 

Den sena avgränsningen av forskningsfrågan som beskrivs ovan ledde till att insamlade 

data i form av ljud/videoinspelningar som svarade upp mot den avgränsade 

frågeställningen endast fanns för två av grupperna. Orsaken till det var att den tredje 

gruppen inte använde video som redskap för sin aktion. Deltagarna har uttryckt förståelse 

för att avgränsningen av frågan ledde till att bara två gruppers reflekterande samtal ingick i 

analysenheten. Empiri från alla de tre gruppernas metakommunikativa samtal har dock 

ingått i analysenheten.  

 Studien förhåller sig nedan till de fyra huvudkraven i de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet. Projektet initierades av några av deltagarna och utifrån detta 

diskuterade alla inblandande vilka former som skulle vara lämpliga att använda för 

aktionen. En projektbeskrivning upprättades där aktionens syfte, form samt deltagarnas 

och handledarens roll i projektet skrevs fram. Studien beskrevs utifrån forskningsplanen 

och deltagarna fick möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter på denna. Efter 

hand som avgränsningar av studien gjordes informerades deltagarna om detta och om att 

det innebar att endast två av gruppernas reflekterande samtal kom att ingå i analysenheten. 

Alla gruppernas metareflekterande samtal ingick dock i analysenheten och deltagarna i 
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alla tre grupperna uttrycker vid genomgång av resultatet att de känner igen sig i de delar 

av resultatet som gäller reflektionsprocessen. 

Samtyckeskravet. Ett kontrakt upprättades med deltagarna, där frivilligheten och villkoren 

för medverkan framgår (bilaga 2).  

Konfidentialitetskravet. Då studien genomfördes i en specifik lärmiljö, för hörselskadade 

elever, var det inte möjligt att helt avidentifiera skolan. Deltagarna är medvetna om detta 

och efter genomgång av resultatet har de ställt sig positiva till att studien offentliggörs via 

skolans hemsida som en del i att förklara skolans sätt att arbeta med 

verksamhetsutveckling. Alla namn i studie, analysscheman, transkriberade texter och 

bilagor är dock fingerade och för att ytterligare bidra till anonymitet har en del kvinnliga 

deltagare i studien fått manliga namn och vice versa. Detta medför att inget 

genusperspektiv kan läggas på resultatet.   

Nyttjandekravet. All insamlad empiri förvaras av forskaren och används endast som 

underlag för studien. Efter att uppsatsen har godkänts kommer allt inspelat material att 

raderas. Innan publicering har samtliga deltagare fått möjlighet att ta del av texten. 
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Del 4: Resultat  

 

 

 Figur 6: Illustration av de fyra typer av inslag som fanns i samtalen. 

I resultatet belyses på vilket sätt pedagogerna använde sina filmade exempel från 

praktiken i reflekterande samtal. Först kommer en kort redogörelse av respektive grupps 

utvecklingsfokus, vilket material de utgick från vid samtalen och om hur samtalet var 

upplagt. Kontexten behövs för att läsaren lättare ska kunna få en bild av samtalets 

förutsättningar när man tar del av resultatet. Här ges också en övergripande bild av 

gruppernas samtalsvävande, det vill säga hur samspelet mellan deltagarnas uttalanden 

skapar en struktur åt samtalet. I det sammanhanget används Wilhelmssons begreppsvärld 

(Wilhelmsson, 1998).  Därefter kommer fyra avsnitt uppdelade utifrån de teman som kom 

fram vid analysen, det vill säga inslag i samtalen som användes för att beskriva, förklara, 

undersöka och förändra. Dessa teman beskriver de huvudinslag som fanns i gruppernas 

reflekterande samtalsvävande. Varje tema avslutas med en reflektionsdel där något av det 

som lyfts fram under temat följs upp.  

 

Lekgruppens samtal 

Lekgruppens samtal omfattade tre teman: Beskriva, Förklara och 

Förändra.  

Lekgruppen utgick ifrån en videofilmad leksituation där eleverna hade 

Beskriva 

Förklara 

Undersöka 

Förändra 
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erbjudits ett lekmaterial bestående av ”doktorssaker”. Två av pedagogerna i gruppen hade 

planerat leksituationen och en av pedagogerna fanns i rummet vid genomförandet. 

Kameran stod på ett stativ väl synlig för eleverna. Lekgruppens avsikt med inspelningen 

var att de gemensamt skulle kunna analysera hur barnen interagerade i en leksituation som 

ett led i att söka svar på gruppens utvecklingsfråga, vilken handlade om hur pedagogen 

påverkar den fria leken. 

Vid det reflekterande samtalet deltog handledaren en kort stund i början av samtalet och 

bidrog då till att samtalet startades upp med logg och runda. Deltagarna hade tittat på 

inspelningen veckan innan. Samtalet inleddes med att alla loggade kring begreppet den 

fria leken, var och en i gruppen delgav sen sin definition av begreppet och därefter startade 

dialogen. Alla pedagogerna var aktiva under hela samtalet och beskrivet med 

Wilhelmssons (1998) begrepp var samtalet symetriskt och ett tydligt exempel på ett 

kooperativt samtalsvävande. Deltagarna lyssnade på varandras uttalande, provade 

varandras perspektiv och byggde vidare på dem. I samtalets slutskede nådde de ett 

perspektivöverskridande där de tog hänsyn till flera av de perspektiv som deltagarna lyft 

fram under samtalet och förenade dem i förslag om förändringar som de planerade att 

genomföra.  

Analysenheten omfattade endast de samtalstrådar som direkt hade anknytning till 

gruppens utvecklingsfokus. 

  

Kommunikationsgruppens samtal 

Kommunikationsgruppens samtal omfattade också tre teman: Beskriva, 

Förklara och Undersöka, varav de två första överensstämde med den 

andra gruppen. Kommunikationsgruppen studerade hur de två språken 

teckenspråk och svenska används i samtal och även den gruppen hade 

formulerat sin utvecklingsfråga med fokus på pedagogens agerande. Deras fråga handlade 

om hur pedagogens agerande påverkar elevens val av kommunikationssätt. Det 

reflekterande samtalet som har analyserats här var dock inriktat på att studera hur en elev 

med god kompetens i båda språken använder dem i en situation med både döv och hörande 

pedagog i rummet. Inspelningen utgick ifrån var en arrangerad kommunikationssituation, 
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där en elev samtalade med en hörande
8
 pedagog kring ett datorprogram om regalskeppet 

Vasa. När dialogen kommit igång anslöt sig en döv pedagog till samtalet.  

Samtalet genomfördes utan handledning. Deltagarna valde att föra sitt reflekterande samtal 

parallellt med att de tittade igenom det inspelade materialet bit för bit. Skeenden i filmen 

styrde därmed det reflekterande samtalet. Det var ett asymmetriskt samtal där två 

pedagoger dominerade. Alla deltagarna var dock delaktiga med bekräftande uttalanden 

och kortare eller längre inlägg. De båda pedagogerna som stod för huvuddelen av 

uttalandena var de som agerade på elevfilmen. De hade en förförståelse och var mest 

engagerade, vilket kan tolkas som bidragande orsaker till deras dominans. Det som hände i 

filmen ledde deltagarna mellan olika aspekter som lyftes fram. Alla dessa aspekter hölls 

dock vid liv och vävdes samman under samtalets gång. Det nådde dock inte till något 

överskridande av perspektiv (Wilhelmsson, 1998). 

Analysenheten omfattade ungefär halva samtalet och den samtalstråd som direkt anknöt 

till gruppens utvecklingsfokus. 

 

Beskriva  

Båda grupperna ägnade tid åt att beskriva det de såg i inspelningen. Under 

Lekgruppens reflekterande samtal turades pedagogerna om att lyfta fram och beskriva 

delar de hade fastnat för när de tittat på inspelningen. Samtliga pedagoger lyfte fram 

sådant som har en direkt koppling till gruppens utvecklingsfokus och ingen valde att 

beskriva något som inte faller inom ramen för detta. Alla deltagarnas uttalanden refererade 

till elevernas agerande och samspel. De lyfte inte vid något tillfälle fram hur pedagogen 

agerade eller inte agerade i den inspelade situationen, trots att detta var centralt i deras 

utvecklingsfråga.  

Gemensamt identifierade pedagogerna återkommande mönster. Tidigt i Lekgruppens 

samtal förekom flera olika uttalanden som beskrev att flera barn ej var delaktiga i den fria 

leken och gruppen hade därmed ringat in ett problemområde, vilket sedan blev kärnan 

                                                
8 Begreppet hörande pedagog är ett vanligt uttryck när man arbetar i miljöer där teckenspråk är ett av 

språken som används i den vardagliga kommunikationen. Det används i relation till begreppet döv pedagog 

och markerar skillnaden i vilket språk som pedagogen primärt använder för här- och nu- kommunikation i 

vardagen.  
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kring vilket det reflekterande samtalet kom att kretsa. Inledningsvis beskrev de detta på ett 

övergripande plan.  

Till exempel Melvin som var där inne hela tiden men… för han var ju faktiskt oftast, vid 

tillfällen var han väl lite med, men oftast var han ju inte med och lekte utan han var mest 

bara runt och… (Olle).  

Lekgruppens samtal övergick snart till att lyfta fram delar som belyste det identifierade 

problemet ur specifika perspektiv. De synliggjorde hur eleverna som inte deltog i leken på 

olika sätt utan framgång försökte att hantera detta, till exempel genom att ta med sig en 

kamrat därifrån, genom att skrika när de inte hörde eller genom att använda teckenspråk 

när de andra använde svenska. Pedagogerna lyfte också fram exempel som visade på vilka 

konsekvenser det får när ett barn på grund av kommunikationsproblem till exempel missat 

vad som sägs i skapandet av en rollek som ”doktorsleken”. ”Till exempel då Melvin, och 

den struktur som inte riktigt finns som de håller på att skapar.” De beskrev även sådana 

avsnitt i videon som visade barnets drivkraft, som att det var tydligt att ett barn ville vara 

med i leken trots att barnet inte klarar av att hitta en roll. ”Han valde att vara kvar där och 

leka rollek fast det gick inte riktigt.”   

Precis som Lekgruppen startade Kommunikationsgruppen med att ringa in ett 

problemområde, elevens kommunikationsstrategier, något som hade en tydlig koppling till 

gruppens utvecklingsfokus. I likhet med Lekgruppen valde de endast exempel som rör 

elevens agerande och lyfte inga exempel från pedagogernas handlande, trots att detta var 

centralt även i denna grupps utvecklingsfråga. Det centrala dilemmat som de valde att 

fokusera på handlade om på vilket sätt eleven använde sina två språk i situationen med en 

döv och en hörande pedagog i rummet. De hittade dock inte alla elevens 

kommunikationsstrategier i början av samtalet utan återkom och kompletterade under 

samtalets gång tills de fått med alla kommunikationsformer som eleven använde under 

inspelningen. Tillsammans lyfte de fram fyra olika kommunikationssätt som eleven 

använde: endast tal, tal med stödtecken, endast teckenspråk samt båda språken men var för 

sig, det vill säga först uttalandet på det ena språket direkt följt av samma uttalande på det 

andra språket.  

Även Kommunikationsgruppen övergick efter att ha identifierat ett övergripande fokus till 

att beskriva specifika aspekter av detta. De synliggjorde hur eleven försökte hantera olika 

kommunikationssituationer som uppstod. Till exempel när eleven blev väldigt engagerad 
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och ville berätta om Vasaskeppet för både den döve och den hörande pedagogen. Eleven 

valde då att först berätta allt på svenska för Patrik för att sen berätta samma ska på 

teckenspråk för Kim. 

… då var det så, han berättade en lång harang för mig om Vasa hur det hade sjunkit och så 

och sen efteråt så översatte han det till Kim på teckenspråk samma som vad han hade sagt 

till mig (Patrik). 

De lyfte fram situationer där eleven visar på brister i sitt teckenspråk, till exempel där 

eleven valt ett tecken för spel som inte är adekvat att använda för den sorts spel eleven 

avsåg.  

Jag förstod inte heller. Jag trodde att det var ett spel [visar handdataspel med händerna] men 

sen kom jag underfund… det var ju ett spel på hemsidan som han menade (Patrik). 

Pedagogerna beskrev även hur yttre faktorer påverkar elevens val av kommunikationssätt. 

När eleven använde datorns tangentbord slutade han till exempel plötsligt helt att använda 

tecken och övergick till att endast prata. De gav även exempel på hur eleven inte var 

intresserad av att kommunicera med en annan lärare som dök upp i rummet och ställde en 

fråga. Till sist beskriver Kommunikationsgruppen precis som Lekgruppen hur elevens 

drivkraft blir synlig under inspelningen. ”Han håller dig i ett järngrepp” (Kim). ”Ja, gå inte 

sitt kvar...” (Patrik). 

I båda grupperna koncentrerade deltagarna sig i samtalets inledning på att ringa in ett 

övergripande problemområde, kring vilket samtalet sedan kretsade. De använde sedan 

exempel ur inspelningen för att tränga djupare in i frågeställningen och belysa denna ur 

olika perspektiv. De specifika beskrivningarna var dock inte samlade i en viss del av 

samtalet utan fanns invävda under hela samtalet. De specifika beskrivningarna användes i 

olika syften till exempel för att lyfta fram nya aspekter, för att styra samtalets fokus i en 

viss riktning, för att bekräfta eller för att nyansera det som dryftas. Genom hela samtalet 

förekom det dessutom bekräftande uttryck, vilka gav stöd åt den deltagare som lyft fram 

något ur inspelningen.  
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Reflektion 

Det framkom att de autentiska exemplen på filmen hade här en samlande effekt för 

deltagarna i gruppen. Att de delade en gemensam upplevelse bidrog till att de fick lättare 

att mötas i samtalet. De samlades kring ett dilemma som de gemensamt kunde belysa ur 

flera perspektiv och alla kunde därmed bidra med sina erfarenheter för att tolka det de såg. 

Varje pedagog gick in i det reflekterande samtalet uppfylld av sina egna dilemman som de 

ställts inför i sin vardag och av sin egen erfarenhetsbakgrund. Något som kan jämföras 

med hur Handal & Lauvås (2000) beskriver att varje lärare har en praktisk teori om 

undervisning som är den enskilt starkaste faktorn som påverkar lärarens agerande. Det är 

tydligt att pedagogerna i studien under samtalet förde en inre dialog med sig själv där de 

stämmer av sina aktuella tankar mot sina tidigare erfarenheter. Trots att grupperna 

gemensamt har processat sig fram till en gemensam utvecklingsfråga, sökte var och en 

svar på en egen outtalad underfråga som relaterar till deras individuella praxis. Jag tolkar 

det som att denna inre process var angelägen för pedagogen och när uppmärksamheten 

riktas inåt kan det bli svårt att möta de andra i gruppen. Därmed riskerade pedagogerna att 

inte få frågan belyst ur andra perspektiv än sitt eget. Med videoinspelningen som ett 

samlande fokus fick den yttre dialogen i gruppen möjlighet att ge ny näring till den inre 

som var och en av deltagarna förde med sig själva. ”De obalanser som uppstår mellan det 

kända och det okända erbjuder möjligheter att medvetandegöra tysta kunskaper” 

(Wennergren, 2010, s 107).  

Inspelningen blev en fyr som ledde uppmärksamheten tillbaka till det gemensamma och 

påminde om att frågan kan belysas ur olika perspektiv. I ljuset av fyren öppnades 

möjligheten för att upptäcka hinder och hitta lösningar som de kanske annars inte skulle ha 

uppmärksammat.   

 

Förklara 

En stor del av de båda gruppernas samtal ägnades åt att förstå och hitta 

förklaringar till det deltagarna hade fått syn på när de analyserade videon. De sökte 

förklaringar till det de sett både genom att resonera med sig själv och med varandra. 

Underlaget hämtade de från sina egna ryggsäckar packad med tidigare erfarenheter och 

kunskaper. Det var tydligt att var och en startade med att titta på problemställningen 
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utifrån sin erfarenhetsbakgrund och med sina hjärtefrågor i fokus. I Lekgruppen sökte till 

exempel en av pedagogerna, här kallad Maggan, genast förklaringar till barnens 

utanförskap i sin kunskap om barn med diagnoser inom det neuropsykiatriska området.  

Om man är med barn som har diagnos som har svårt med, alltså som har svårt med dom här 

grejerna, att den fria leken… att har man en elev med autism eller Asperger då vet man att 

de har svårt med fantasi och flexibilitet (Maggan).  

Karl startade i hur eleverna behöver hjälp med att lära sig regler för samspel och Majlis 

startade påverkar i att söka förklaringar i elevernas svårigheter att kommunicera med 

varandra till följd av sina hörselnedsättningar.  

Deltagarna bidrog både med sina erfarenheter i generella uttalanden och med konkreta 

exempel ur sin praktik. Under samtalets gång förflyttade deltagarna i Lekgruppen sig från 

sitt eget perspektiv till att även titta på frågeställningen ur de andra deltagarnas perspektiv. 

De gjorde jämförelser till exempel mellan regler i en styrd lek och i en rollek.  

Sen är du kanske med och styr upp att de ska sitta och vänta på sin tur och såna grejer. Men i 

en rollek så finns det ju inte, i en doktorslek så finns det inte givna regler att det är en 

doktor, det kan vara två. I fotboll så är det en målvakt och det vet alla (Maggan). 

Nej, för det gör dom ju tillsammans där och då (Jasmin). 

Deltagarna lade även fram egna tankar och hypoteser vilka antingen bidrog med nya 

perspektiv eller byggde vidare på andras inlägg.  

Ibland upplevde deltagarna att de inte hade en entydig syn på ett begrepp och stannade då 

upp för att tillsammans försöka definiera begreppet. Så skedde bland annat med begreppet 

fri lek. Samtalet hade inletts med att de samlades kring just detta begrepp och under resten 

av samtalet använde de begreppet frekvent, men efter cirka halva samtalet stannade de upp 

inför begreppet igen. Initiativet kom från Karl som mitt i ett uttalande började ifrågasätta 

definitionen av fri lek. De andra bidrog därefter med olika förslag på beskrivningar av 

begreppet tills de kände sig nöjda med att ha ringat in begreppet än en gång.  

Genom att deltagarna i Lekgruppen ställde olika typer av frågor till varandra fördes 

samtalets sökande framåt. De använde klargörande frågor för att försäkra sig om att de 

förstått det som sagts. De bemötte andra deltagares uttalanden med en del ifrågasättande 
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frågor. De ställde också frågor för att styra fokus och för att prova en hypotes mot en 

kollegas erfarenhet. 

Ja men du, får jag bara fråga. Du känner ju dom barnen väl… …Tänkte du innan att de här 

barnen kommer att vara delaktiga och de här barnen kommer att gå ur (Maggan)? 

Det förekom även rent undersökande frågor som ställdes av intresse för att ta del av vad de 

andra i gruppen tänker och tror. Till exempel om de trodde att en elev skulle ha klarat av 

att delta i samma lek under andra förutsättningar. De undersökande frågorna handlade 

också om att sätta fokus på hur barnen gör i kommunikationen med varandra och hur 

pedagogen skulle ha kunnat stödja eleverna i kommunikationen. Till sist förekom även en 

retorisk fråga som användes i syfte att sammanfatta för att sätta punkt och komma vidare i 

samtalet. Olle gjorde vid två tillfällen sammanfattningar, vilka även de fungerade som 

växlar för att komma vidare till ett annat spår.  

Men det jag tror vi säger är att egentligen det vi sitter och pratar om är att det är lättare ju 

större…  det är lättare att leka om man har fastare ramar (Olle).  

Under tolkningsprocessen övergick Lekgruppens samtal mer och mer till att handla om 

vilka pedagogiska möjligheter leken erbjuder. Gruppen tydliggjorde då också att de vill 

fokusera på vad pedagogerna kan förändra för att skapa bättre förutsättningar för elevernas 

deltagande i den fria leken. Även i dessa delar av samtalet grävde pedagogerna i sina 

erfarenhetsryggsäckar och delade med sig av tidigare sätt att arbeta med leken som 

redskap. Pedagogerna bidrog med både generella och konkreta exempel på hur de arbetat 

med den fria leken i andra sammanhang.  

Kommunikationsgruppen samtal handlade inte i lika hög grad om bakomliggande orsaker 

som Lekgruppens och man kom inte heller vidare till att prata om pedagogernas påverkan 

i sammanhanget eller till hur de skulle kunna göra förändringar. Kommunikationsgruppen 

hade istället större fokus på att tolka vad de faktiskt såg på inspelningen, det vill säga på 

att förstå hur eleven använde de två språken i den aktuella situationen.  

Precis som Lekgruppen använde deltagarna i Kommunikationsgruppen sina egna 

kunskaper och erfarenheter som underlag för sina uttalanden. De två pedagoger som 

förekom på videon var också mest aktiva i tolkningsprocessen. De lyfte fram många egna 

hypoteser. Patrik ansåg till exempel att eleven tar ansvar för att alla ska vara delaktiga. 

Ella ansåg att eleven visar en social förmåga när han använder båda språken parallellt och 
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ett par av pedagogerna uttryckte att eleven har hög språklig medvetenhet i användandet av 

de två språken. Kim trodde att eleven upplever det skönt att använda språken var för sig.  

Jag tror att han kan känna att det är ganska skönt att stänga av rösten och bara teckna ibland. 

Och sen ibland bara använda rösten och prata (Kim). 

Gruppen undersökte dock inte dessa hypoteser vidare, utan nöjde sig med att bekräfta 

varandra och sen lämna den lyfta tankgången.  

Även Kommunikationsgruppen använde sig av frågor under denna del av samtalet, dock i 

mindre omfattning än Lekgruppen. Deltagarna som inte var med under den inspelade 

situationen ställde ett par klargörande frågor som syftade till att få information kring 

sådant som inte syns på videon till exempel om Kim var kvar i rummet eller inte. Den 

enda undersökande frågan som förekom var inte utformad som en fråga utan som ett 

påstående. ”Det är intressant när han är med dig Patrik så fortsätter han ändå att använda 

tecken. Det kan man undra varför.” Denna undran ledde inte vidare till att de andra följde 

upp med sina tankar och gruppen missade därmed en intressant reflektionsmöjlighet. 

Samtalet kom inte heller vidare av det uttalande som ifrågasatte ett tidigare påstående om 

att det är på grund av att elevens teckenspråk är fattigt som han inte kan förklara spelet på 

hemsidan. Inte heller när uttalandet utmanades med en hypotes om att det kanske är åldern 

som gör att eleven inte har begrepp för att förklara detta, ledde till något fördjupat 

resonemang. 

Något som var gemensamt för båda gruppernas samtal var mängden av bekräftande 

kommentarer och uttryck, till exempel i form av korta uttalanden, hummanden eller 

vänliga skratt. De bekräftande inslagen hade en viktig funktion som sammanhållande och 

understödjande kitt under samtalens förklarande delar. De bekräftande uttalandena 

inleddes vid ett flertal tillfällen med ett bejakande av det sagda för att sen uttrycka ett nytt 

perspektiv, en kritisk eller motsatt tanke. ”Jo, men han skulle också kunna vara med, men 

det beror liksom på om det var något annat som drar…”. Bekräftelsen legitimerade i de 

fallen en utmaning. 
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Reflektion 

Det är svårt att utläsa vilka faktorer som bidrar till att tolkningsprocessen i den ena 

gruppen når ett djup medan den andra gruppen stannar vid att skumma på ytan och beröra 

intressanta frågor utan att analysera dem vidare.  

En möjlig faktor handlar om hur grupperna har strukturerat samtalet. 

Kommunikationsgruppens samtal hade ingen genomtänkt struktur utan det växte fram 

parallellt med att de tittade på filmen. Lekgruppen inledde samtalet med att tillsammans 

med handledaren prata om hur de skulle strukturera sitt samtal. De kom överens om att 

stämma av hur var och en tänker kring fri lek och sen ha ett reflekterande samtal utifrån 

filmen de sett veckan innan. I Kommunikationsgruppen följde deltagarna vad som hände i 

filmen bit för bit och samtalet leddes därmed av filmen. Filmens fortskridande bidrog till 

att de inte stannade upp och gick på djupet i det de uppmärksammat. De deltagare som var 

aktörer på filmen, och därmed hade en förförståelse, var mest aktiva i samtalet medan de 

andra i första hand ägnade sig åt att ta in det de såg. I Lekgruppens fall startade den 

reflekterande delen av samtalet med att deltagarna utifrån ett gemensamt fokus på den fria 

leken hämtade associationer från olika delar av filmen. Det tog visserligen längre tid att 

mötas kring en frågeställning, men när de gjorde det kunde de använda de olika 

perspektiven för att tränga djupare i frågan. 

En annan möjlig faktor som påverkade samtalet var att ett par av personerna i Lekgruppen 

iklädde sig rollen av att leda samtalet framåt genom att med sitt förhållningssätt stödja 

varandra och övriga deltagare. Med bekräftanden och korta inslag med nya tankar gav de 

näring åt samtalet. Något som stämmer väl överens med en studie av Johansson - Hidén 

(Wilhelmssons, 1998). I kommunikationsgruppen är det ingen som på motsvarande sätt tar 

ansvar för att samtalet förs framåt.  

En tredje möjlig faktor som påverkade var ämnets art. Lekgruppens fråga handlade om 

den fria leken, ett område som ligger inom pedagogernas kunskapsfält. Ett par av 

pedagogerna i gruppen har teoretisk kompetens i ämnet genom tidigare utbildningar och 

alla har stor erfarenhet av att arbeta med leken som redskap. Det är inget känsligt ämne 

utan ett ominerat område som alla är förtrogna med. Ämnet som kommunikationsgruppen 

arbetar med är däremot komplext och ingen i gruppen har teoretisk förankring i ämnet. De 

har valt ett ämne som de förhåller sig till i sin vardag varje dag, men som de aldrig förut 
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har analyserat närmare. Det finns inte heller mycket forskning kring hörselskadade elevers 

kommunikation (Bergstadius, 2006).  

Att det handlar om kommunikation och språk gör också ämnet känsligt. Det berör inte 

bara pedagogens kompetens kring frågan, utan även deras egna språkliga färdigheter. 

Något som skulle kunna förklara att kommunikationsgruppens samtal får en avkännande 

karaktär där de försiktigt närmar sig stora outforskade frågor utan att fördjupa tankarna 

och utan att beröra hur den egna språkliga kompetensen påverkar samspelet med eleven.  

Det är inte möjligt att utifrån studien avgöra om och i så fall i vilken grad dessa olika 

faktorer inverkat på samtalet, men alla är värda att beakta vid designen av en aktion.  

 

Undersöka 

Efter processen med att nå förståelse och hitta förklaringar tog de två gruppernas 

samtal olika vägar vidare. Kommunikationsgruppen började söka efter vägar för att få mer 

underlag och kunskap, fler av deltagarna var aktiva i dessa delar av samtalet än i de 

tidigare beskrivna delarna.  

De började med att uttrycka ett behov av att få analysera samma elev i fler 

kommunikationssituationer. Alla gav aktivt sitt stöd genom att på olika sätt bekräfta 

förslaget. Så småningom kom det även fram förslag på att de skulle titta på ytterligare 

någon eller några elever. De lyfte fram flera olika förslag på nya situationer att spela in: 

samma elev och samma pedagoger fast i ombytta roller, samma pedagog men med en 

historisk bok istället för en hemsida som inspiration till samtalet, annan elev med döv 

pedagog samt annan elev i en teckenspråksituation i klassrummet. De flesta förslagen 

bemöttes med bekräftande respons men ett par av förslagen ifrågasattes utifrån syftet med 

inspelningen, vilket då ledde till att de förslagen förkastades utan vidare analys.  

Flera av deltagarna var aktiva i att försöka avgränsa och ringa in vad det är som var 

intressant att undersöka. Patrik föreslog exempelvis att man ska välja ut ett par minuter ur 

den film man nyss sett för att analysera dessa delar djupare. Helen tyckte att de skulle 

välja det avsnitt där eleven först tecknar till den döve pedagogen och sen säger samma sak 

på svenska till den hörande pedagogen.  
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Men försök få med den snutten när han pratar till dig och sen på en gång översätter… Det 

var ju intressant. Och det är ju roligt att få med…  att han verkligen … då har han ju 

verkligen anpassat sig efter vem som han talar med (Helen). 

Kim tog upp att det skulle vara intressant att veta hur en språkforskare såg på elevens 

kommunikation, men ingen följde upp denna tanke. Patrik föreslog att man skulle spela in 

hörande elever som pratade om samma ämne för att ta reda på vad som är åldersadekvat, 

men inte heller detta var något som de andra kommenterade eller följde upp.  

De frågor de ställde under sitt sökande efter hur de ska komma vidare var alla av 

klargörande karaktär. De gick sen snabbt över till att planera tidpunkt för nästa inspelning 

och till att prata om hur de skulle sprida det man sett i videon till andra utanför gruppen. 

Deltagarna hade svårt att komma till något gemensamt beslut om hur de skulle gå vidare. 

De gick aldrig på djupet kring de kommunikationsformer de hade sett eleven använda i 

inspelningen. Under tolkningsprocessen berörde de visserligen vad som påverkar elevens 

val av kommunikationsform, men då detta gjordes på ett ytligt plan gav det ingen hjälp att 

komma vidare i sökandet efter vägar framåt. De hade inte heller analyserat hur 

pedagogerna påverkat valet av kommunikationssätt. När de avslutade samtalet var det 

otydligt vad det var de ville få svar på med kommande inspelningar.  

 

Reflektion 

Kommunikationsgruppens fråga var angelägen för dem då den genomsyrar deras vardag. 

Varje dag vistas de i en lärmiljö där teckenspråk och svenska används växelvis utifrån 

vem som deltar i kommunikationssituationen. Det hela kompliceras ytterligare av att 

elever och pedagoger för att underlätta den talade kommunikationen ofta använder tecken 

lånade från teckenspråket för att visualisera sitt talade språk. Pedagogernas såväl som 

elevernas kompetens i teckenspråk varierar mycket och en del av pedagogerna är döva och 

för dem är teckenspråk det språk som de alltid använder i dialog med andra.  

Gruppen sökte intensivt efter sätt att hantera sin komplexa fråga, men tappade bort sig på 

vägen. De lyckades inte fånga vilka lärdomar de fått av den analys de genomfört och 

kunde inte använda dem för att komma vidare. En tolkning skulle kunna vara att de saknar 

den analyskompetens de skulle ha behövt för att tränga djupare in i sitt material. De 
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klargjorde inte heller syftet med att göra fler observationer och formulerade inte vad de 

ville få svar på i de nya inspelningarna. De skulle ha haft hjälp av att gå tillbaka till sin 

grundfråga för att utifrån denna komma djupare i sin reflektion kring de 

kommunikationsstrategier de sett eleven använda i exemplet. Då skulle de haft bättre 

förutsättningar för att komma fram till vad de skulle fortsätta att utforska och varför.  

Det är intressant att fundera vidare kring dillemmat med att gå in i ett utvecklingsarbete 

inom ett fält som är så lite utforskat och samtidigt av så känslig natur. Det går inte att låta 

bli att hantera viktiga frågeställningar i vardagen, varken med hänvisning till att det inte 

finns någon forskning att luta sig mot eller för att det är ett för känsligt ämne. 

Det samtal som ingår i studien var ett i raden av många reflekterande samtal och gruppen 

skulle få många chanser att hitta vidare. Det är min slutsats att handledaren i fall som detta 

skulle ha kunnat hjälpa deltagarna på olika sätt. Exempelvis genom att metakommunicera 

kring processen med avsikt att deltagarna skulle få syn på vägar framåt. Ett annat sätt 

skulle ha kunnat vara att hjälpa gruppen att avgränsa sin fråga på ett sätt som gjorde att 

gruppen fokuserade på sådant de kan påverka och utveckla i den egna vardagen.  

Att hamna i obalans eller kaos behöver dock inte vara av ondo utan kan leda till att man 

hittar nya outforskade vägar framåt (Wennergren, 2007). ”Det är kunskaps- och 

insiktsintresset som ska stimuleras och utvecklas genom handledning – inte den goda 

relationen som ska dyrkas.” skriver Lauvås och Handal (1993, s 198). Handledaren ska 

bidra till att deltagarnas tänkande och handlande får utmanas i mötet mellan teori och 

praktik. Det blir en stor utmaning att avgöra när en grupp behöver stöd för att komma ur 

sin frustration och när deltagarna själva behöver få processa sig vidare.  

 

Förändra 

Endast en av grupperna hade inslag som passade under temat, Förändra. 

Lekgruppen hade redan under temat Förklara, det vill säga under sin 

tolkningsprocess styrt in fokus på förändring och på att det var pedagogerna som skulle stå 

för förändringen.  

De inledde denna del av samtalet med komma med övergripande tankar kring vilken typ 

av förändringar som skulle kunna göras: genom till exempel att dela elevgruppen, att 
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pedagogen aktivt gick in och deltog i rolleken eller att pedagogen hjälpte till med 

strukturen för leken. Dessa förslag fanns som enstaka inslag invävda i tolkningsprocessen.  

Mot slutet av samtalet låg fokus helt på vilka förändringar de skulle kunna göra, och 

förslagen blev då mer konkreta.  

Maggan beskrev hur man skulle kunna erbjuda två olika lekmaterial, ”doktorssaker” och 

”rörmokargrejer” för att skapa två mindre barngrupper där eleverna valt grupp utifrån 

intresse. De andra vidareutvecklade hennes förslag utifrån att rekvisita kanske skulle 

kunna hjälpa en av de elever som i filmen inte hittat någon roll, att bli delaktig. Utifrån 

barnens svårigheter att höra vad som sägs när lekens spelregler skapas, kom de också fram 

till att det nog är en fördel om pedagogen inledningsvis aktivt hjälper eleverna när de ska 

strukturera upp leken. ”Vad vill ni vara idag? Så kan det bli tre läkare. Det kan bli en 

läkare. Det kan bli fyra syrror…”. De övervägde även om pedagogen kan styra vilket 

språk man ska använda under leken, teckenspråk eller svenska, men de övergav den 

tanken. Det dök också upp mer okonventionella förslag, som att låta Melvin äta filmjölk 

innan leken för att se om det påverkade hans deltagande. Detta förslag togs emot som ett 

skämt men bemöttes med värme, något som visade på hur tillåtande klimatet i gruppen 

var.  

De samlades dock snart kring tanken att hjälpa de elever som annars inte hittar sin roll i 

leken genom att utrusta dem med lite rekvisita och ett scenario. 

Tänk i samma situation och så lura ut Melvin där och så ge honom lite ketchup och ett 

bandage runt huvudet och så en bandspelare med ambulansljud...   … och så lägga honom i 

entrén. Nu kommer det någon här som är verkligen skadad (Olle). 

Olles idé med att låta Melvin ligga i entrén med ketchupindränkt bandage kring huvudet 

ackompanjerat av tjutande sirener satte igång fantasin hos resten av gruppen. Plötsligt 

regnade förslagen och de byggde ut idén och skapade roller åt fler av de barn som tidigare 

stått utanför ”doktorsleken”. Alla deltog i den kreativa processen och de hade roligt 

tillsammans.  

Pedagogerna funderade också över hur utfallet skulle bli om de genomförde planen.  

Vänta lite det här gjorde så att nu är det ingen lekte, eller nu leker alla men det är fan inte 

fritt, eller… Nu är faktiskt alla med (Olle). 
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De spekulerade också kring vad som skulle hända om man gav doktorsrollen till någon av 

de elever som inte är naturliga ledare, om leken då skulle ebba ut. Under denna del av 

samtalet förekom det bara tre frågor. De var alla ifrågasättande och ställda i syfte att 

analysera om förslaget skulle ge önskat resultat.  

Avslutningsvis samlade de ihop sig kring hur de faktiskt skulle gå vidare. De enades om 

att de skulle göra nya inspelningar där de genomför förändringar i sin praktik med 

utgångspunkt i de förslag som framkommit under samtalet, men att var och en själv fick 

hitta sin form. De var också överens om att fokus vid nästa analystillfälle skulle vara på 

pedagogens roll.  

Deltagarna bekräftade varandra på olika sätt även i denna del av samtalet. De bejakade 

varandras uttalande med korta repliker, nickanden, hummanden och skratt precis som i 

övriga delar av samtalet. De formulerade om, följde upp och byggde vidare på varandras 

uttalande vilket också fungerade som ett stärkande och sammanhållande kitt i samtalet.  

 

Reflektion 

Lekgruppens samtal ger exempel på det som Wilhelmsson benämner 

perspektivöverskridande. Gruppen förde ett strukturerat symmetriskt samtal där alla var 

delaktiga, engagerade och fokuserade. Efter att ha tagit del av varandras tankar kring det 

dilemma de hade ringat in belyste pedagogerna gemensamt frågan utifrån vart och ett av 

de perspektiv som deltagarna bidragit med. Detta kooperativa samtalsvävande, ledde fram 

till att de byggde upp en gemensam utvecklingsväg som de reflekterade kring och först 

provade hypotetiskt innan de slutgiltigt tog beslut om att genomföra och följa upp.  

Glädjen över att gemensamt söka efter vägar att förbättra praktiken var påtaglig. Samtidigt 

som de hade kul och släppte loss sin kreativitet höll de insikterna de fått under den 

beskrivande och förklarande inslagen som en fackla som ledde dem vidare. Alla 

deltagarna hade bidragit med tankar och erfarenheter under tolkningsprocessen och nu 

förenade man dessa olika perspektiv i välgrundade förbättringsförslag. När deltagarna 

lämnade rummet hade de fått med sig en grundplan som de själva fick förädla inför 

genomförandet av den nya aktionen.  
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Del 5: Diskussion och pedagogiska implikationer 

 

Den femte delen av uppsatsen består av en avslutande diskussion med reflektion kring det 

sammantagna resultatet utifrån tre olika aspekter. Första avsnittet handlar om de autentiska 

exemplens funktion i samtalen, det andra handlar om samtalens process och det tredje 

handlar om vikten av balanserad respons. Avsnittet avslutas med en kort summering. 

Uppsatsen avslutas med pedagogiska implikationer, där ett framåtsyftande resonemang 

utifrån resultatet förs ur ett skolledarperspektiv.  

 

Avslutande diskussion 

De autentiska exemplens funktion 

De autentiska exemplen från videofilmerna som pedagogerna utgick ifrån i de 

reflekterande samtalen hade en samlande effekt. De hjälpte pedagogerna att fokusera och 

att mötas i dialogen. Med hjälp av videon ringade deltagarna in ett centralt dilemma och 

de använde exemplen för att belysa detta dilemma både generellt och ur olika specifika 

aspekter. Videon bidrog till att pedagogerna öppnade upp och lät den inre tankeprocessen 

möta den yttre. Det kan jämföras med Dixons tre aspekter av meningsstrukturer, den 

privata som pedagogen inte delar med sig av, den tillgängliga som hon beskriver så att den 

blir synlig för de andra deltagarna och den kollektiva som gruppen delar (Granberg & 

Ohlsson, 2004). 

Det inspelade materialet gav samtalen näring på olika sätt. Deltagarna använde exempel 

från videon med avsikt att bekräfta och förstärka någon annans hypotes, för att nyansera 

samtalet, för att lyfta fram nya perspektiv, för att styra fokus i en annan riktning och för att 

summera i avsikt att komma vidare i samtalet.  
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De autentiska exemplen i samtalen bidrog till att: 

 ringa in dilemman 

 hitta och behålla fokus 

 deltagarna möter varandras tankar 

 bekräfta och förstärka hypoteser 

 nyansera samtalet 

 föra in nya perspektiv 

 styra fokus 

 summera och komma vidare i samtalet 

  Figur 7: Översikt över hur de autentiska exemplen användes i studien. 

Exemplen skulle dock ha kunnat användas mer utmanande än vad studien visade prov på. 

Det fanns genomgående en vänlig försiktighet i samtalen, något som pekar på behovet av 

att ytterligare öka medvetenheten kring vilken betydelsefull roll utmaningar och 

ifrågasättanden har för att nå förändring. Det räcker dock inte med förståelse för vikten av 

utmaningar, något deltagarna under de metareflekterande samtalen visat att de har. Var 

och en måste också tillägna sig kompetens i att utmana på ett utvecklande sätt och 

dessutom utveckla förmågan att ta till vara de utmaningar de får och omvandla dem till 

utveckling.  

Inspelningarna fungerar i studien som illustrerande exempel på fenomen deltagarna vill 

belysa, för att använda Handal och Lauvås terminologi (2000). Studien visar att de 

autentiska exemplen kan ha olika funktion beroende på var i aktionsforskningsspiralen 

gruppen befinner sig. En sonderande funktion som i Kommunikationsgruppens fall där 

gruppen var i ett inledande skede av aktionsforskningsspiralen. Om gruppen senare, efter 

att de hittat sitt fokus, skulle använda samma video för ytterligare ett samtal skulle den 

kunna användas för att ringa in vad de behöver utforska vidare. I Lekgruppens fall hade de 

kommit en bit längre i sin process och använde exemplen som grund för att planera 

förändringar. När Lekgruppen genomfört sina planerade förändringar skulle nästa 

inspelning exempelvis kunna tänkas få en utvärderande funktion. En annan tänkbar 

funktion är att videoexemplen skulle kunna användas för att i praktiken spegla och 

illustrera den teori man tagit del av.  

 

Processens faser 

Att bedriva utvecklingsarbete utifrån ett aktionsforskande förhållningssätt är en väg att 

skapa förutsättningar för att nå ett kollektivt lärande som kan leda till utveckling av 
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praktiken. Grupper av pedagoger kan samlas kring en angelägen fråga och med hjälp av 

redskap som exempelvis videoinspelningar observera praktiken. I reflekterande samtal kan 

de analysera och reflektera över sin praktik, för att utifrån detta planera och genomföra 

förändringar. Detta kan jämföras med hur Rodgers (2007) återger Deweys sätt att beskriva 

reflektionsprocessen som en cyklisk process. Man startar i en erfarenhet, vilken man först 

gör en spontan tolkning av, man stannar sen upp och intellektualiserar dvs. ringar in och 

benämner de dilemman som erfarenheten ger upphov till. I processen hittar man möjliga 

förklaringar till dessa dilemman och utifrån förklaringarna skapar man hypoteser som man 

sen provar i ett handlande.  

 

 

 

 

 

Figur 8: Illustration av Deweys sex faser (efter Rodgers, 2007, s 62). 

I denna studie återfann jag reflektionsprocessens alla delar. De beskrivande inslagen i 

samtalen visar hur pedagogerna tar sin utgångspunkt i den gemensamma erfarenheten och 

hur de börjar med att spontant tolka det de ser utifrån tidigare erfarenheter för att sen 

övergå till att ringa in det centrala dilemma som blir utgångspunkten för deras kollektiva 

reflektion. De förklarande inslagen i studien beskriver hur de söker av sin tidigare 

erfarenhet i jakten på förklaringar och hur de med denna utgångspunkt gemensamt sätter 

upp hypoteser.  

I analysen och resonemanget saknas dock kopplingen till andra källor än den egna 

erfarenheten. Det innebär en riskfaktor som handledaren måste vara uppmärksam på. Utan 

externa källor riskerar gruppen att befästa handlingsmönster i stället för att utveckla nya. 

Sundli och Söndenå (2007) beskriver två studier där reflektion i en handledningssituation 

bidrog till att bevara traditioner istället för att leda till nyskapande. Att använda 

forskningsresultat som ”teoretiska glasögon” är ett sätt att nå bredd och djup i det 

reflekterande samtalet (Folkesson m fl, 2004). Ingen av pedagogerna i samtalen lyfte fram 

teori i sina inlägg. Flera av pedagogerna har en god teoretisk förankring med sig från sin 
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fritidspedagogutbildning och från andra utbildningar. Det kan tolkas som att de har vävt in 

sin teoretiska kunskap i sin erfarenhetsväv och att det därför inte är naturligt för dem att 

hänvisa specifikt till teori i samtalet. I båda grupperna lyftes dock behovet av teori fram 

vid något tillfälle under utvecklingsprocessen och det blev handledarens uppgift att hjälpa 

till i sökandet efter lämplig litteratur. Då tiden för inläsning är begränsad i 

fritidspersonalens vardag och då utbildningsbakgrunden hos deltagarna varierar var det en 

svår uppgift att välja ut teoriavsnitt som kunde hjälpa grupperna vidare. Det blir därför 

viktigt att skapa forum där deltagarna kan hjälpa varandra att både tränga in i teori och att 

knyta teori till praktik.  

Om vi fortsätter att följa Deweys reflektionsprocess så kom deltagarna i Lekgruppens 

samtal vidare till att prova sina hypoteser. Först med hjälp av fiktiva exempel och sen 

genom att initiera och planera genomförandet av en förändring, vilken de planerade att 

videofilma för att sen kunna arbeta vidare med vid ett nytt reflekterande samtal. Rodgers 

(2007) beskriver detta som en intelligent handling som skiljer sig kvalitativt från 

handlingar som inte föregåtts av denna noggranna analys. Man har gått från ett oreflekterat 

handlande till ett reflekterat.  

När pedagogerna på detta sätt genomgått alla sex faserna i Deweys reflektionsprocess har 

de enligt hans synsätt möjlighet att upphäva den bristande jämvikten och de har skaffat sig 

en ny erfarenhetsbas att använda som grund för sitt fortsatta handlande. Denna fas av 

jämvikt är dock oftast högst tillfällig då reflektionsprocessen samtidigt som den ger svar 

också väcker nya frågor som leder till vidare reflektion. Något som blir viktigt att lyfta till 

metareflektion så att deltagarna inte lämnas med en hopplöshetskänsla. De har behov av 

att få hjälp att njuta av de nya insikterna innan de går vidare med nästa utmaning, något 

jag upplever att vi i skolan alltför sällan ger oss tid till i vår ambition att hela tiden bli 

bättre.  

För den andra gruppen i studien kom man inte hela vägen fram i processen utan de skulle 

enligt det resonemang som förts ovan behövt få handledning för att kunna gå vidare med 

ytterligare ett varv i spiralen och så småningom nå denna punkt av jämvikt.  

Det är viktigt att inte stanna efter första varvet i aktionsforskningsspiralen utan att fortsätta 

till nästa nivå. Att utvecklingsprocesser får pågå under en längre tidsperiod blir avgörande 

för att pedagogerna ska få chans att nå fram till en punkt där de upplever jämvikt och 
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varifrån de kan gå vidare med en positiv känsla av att ha vuxit i kunskap och tillit till sin 

egen förmåga att utveckla sin praktik och med intentionen att fortsätta att förändra.  

För att återknyta till looptänkandet som beskrivs i teoridelen krävs det flera medvetna varv 

i reflektionsspiralen för att styrande värderingar, insikter och principer ska förändras 

(Granberg och Ohlsson, 2004). När ett kollektivt lärande i en sådan omfattande mening 

uppnåtts i en organisation är det enligt min tolkning ett tecken på att man har lyckats bli en 

självlärande organisation. Att nå dit kräver dock ett medvetet strukturerat agerande över 

tid. Inte minst med tanke på att det ständigt pågår relationsprocesser kring sådant som 

lärande, identiteter och gemenskaper, vilka hela tiden konstrueras och förändras. 

  

Balans i responsens dressing 

De reflekterande samtalen i studien byggde på dialog, det vill säga, flerpartssamtal där 

allas röster är lika mycket värda, där alla deltagare är aktiva lyssnare med genuint intresse 

av att förstå hur de andra deltagarna tänker och där alla delar med sig av sina tankar och 

erfarenheter. Dialogen bygger på att deltagarna har ett gemensamt intresse av att samtalet 

ska leda framåt mot ökad insikt och nya synsätt kring den fråga som är i fokus 

(Wilhelmsson, 1998). Deltagarna i studiens båda grupper uppvisar ur denna aspekt en hög 

dialogkompetens och de kunde även i de metareflekterande samtalen sätta ord på detta.  

Dialogkompetens innefattar dock många olika delar och samspelet mellan deltagarna där 

uttalanden möts av respons är det som lägger grunden för förståelsen. Dysthe (1996) 

återger Bakhtins sätt att se på förståelse och respons som förutsättningar för varandra.  

Att vara en aktiv lyssnare innebär att lägga sig vinn om att förstå sina kollegors tankar och 

att i detta syfte följa upp med klargörande frågor och omformuleringar. Denna typ av 

förtydliganden förkom i studiens båda samtal och var lika viktiga för alla deltagarna i 

gruppen. Det gav stöd åt den som gjort uttalandet och det ökade förståelsen hos de andra i 

gruppen. Samtalen i studien var fyllda av bekräftanden av olika slag, vilka fungerade som 

olja i samtalet och fick alla att känna att de var delaktiga och att deras uttalanden bemöttes 

med respekt. Det var exempelvis vanligt att deltagarna inledde ett uttalande med ett 

bekräftande, även om fortsättningen av uttalandet uttryckte en motsatt ståndpunkt.  
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Oljan behöver kryddas med flera olika örter för att det ska bli en intressant dressing. Det 

handlar om att kunna belysa en fråga ur nya perspektiv, genom att exempelvis följa upp 

något som sagts och tillföra något som kastar nytt ljus över frågan. Deltagarna i denna 

studie använde sig under samtalen av båda dessa förmågor.  

Den kryddiga oljan behöver också spetsas med lagom mängd vinäger för att dressingen 

ska bli balanserad. Bakthin pratar om att det behövs en spänning eller en konflikt för att 

skapa dynamik i samtalet (Dysthe, 1996). Utmanande frågor och påståenden är dialogens 

vinäger och detta verkar vara en kritisk punkt om man vill nå ett perspektivöverskridande. 

Deltagarna i studien gav sällan utmanande respons. Att våga ifrågasätta och klara av att 

göra det på ett sätt så att det leder vidare verkar vara något man behöver träna. Rodgers 

(2007) återger hur Johnsson beskriver respons som en komplex företeelse byggd på 

eftertänksamhet och noggrann bedömning. Han beskriver respons som något som grundar 

sig i självinsikt, i kunskap om mottagaren, kunskap om ämnet och om kontexten samt om 

hur alla dessa faktorer samspelar. Folkesson m fl (2000) slår fast att etablerade 

uppfattningar måste utmanas kraftigt för att man ska uppnå bestående förändringar. Här 

kan handledaren fungera som en god förebild, men det måste också lyftas till en 

metareflekterande nivå för att deltagarna ska utvecklas som responsgivare. Att ge respons 

kräver en fingertoppskänsla som tar tid att utveckla. 

 

 Figur 9: Illustration av forskarens bild av en balanserad ”responsdressing”. 

Lika svårt som att ge utmanande respons verkar det vara att ta emot en utmaning på ett sätt 

som leder vidare. Wennergrens (2007) studie visade att pedagogerna inte har någon vana 

att bli utmanade i sitt yrkesutövande av andra professionella. Det är lätt att 
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försvarsmekanismerna sätter in och man går in i att förklara, försvara och förneka istället 

för att lyssna och försöka förstå den respons man fått för att kunna använda den för att 

komma vidare.  

Handal (1999) använder termen kritisk vän när han beskriver hur professionella kan stödja 

varandra. Att vara kritiska vänner innebär att ha en tillitsfull relation och att ha tilltro till 

varandras kompetens. Det betyder också att man kan känna sig trygg med att alla har goda 

intentioner när de ger utmaningar och att man möts i ömsesidig respekt. Min tolkning är 

att det för att nå god kvalité i det reflekterande samtalet krävs ett sådant förhållningssätt 

till varandra samt en dialogkompetens, då särskilt med betoning på att kunna ge och ta 

emot utmanande respons. En kompetens som måste förvärvas, praktiseras och 

metakommuniceras. 

 

Summering 

Sammanfattningsvis visar resultatet att reflekterande samtal som tar sin utgångspunkt i 

autentiska exempel från praktiken kan vara en väg till såväl professionell utveckling för 

den enskilde, som för utveckling av verksamheten.  Studien visar dock att man inte kan ta 

denna utgång för givet. Det är många faktorer som påverkar huruvida en förändring 

kommer till stånd eller inte, något som också överensstämmer med den forskning jag 

baserat min studie på. Framförallt måste deltagarna få möjlighet att förvärva och träna sig i 

att analysera sin praktik, i att föra en dialog samt i att ge och ta emot respons. För att en 

organisation ska bli självlärande behövs dessutom en spegling i omvärlden och vikten av 

att ny teori får utrymme att möta skolans vardag blir därmed ytterligare en avgörande 

framgångsfaktor. 

 

Pedagogiska implikationer ur ett skolledarperspektiv 

Avslutningsvis vill jag föra ett resonemang om vad studiens resultat betyder ur ett 

skolledarperspektiv i en lärande organisation.  

Studien stödjer den forskning som visar att det reflekterande samtalet kan vara ett effektivt 

redskap i förändringsarbete, men studien belyser samtidigt att det är ett redskap som 

behöver ägnas uppmärksamhet om det ska nå sin fulla potential. När skolor planerar för att 
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använda reflekterande samtal som redskap i utvecklingsprocesser, behöver de försäkra sig 

om att deltagarna har förutsättningar för att kunna använda redskapet på ett sätt som kan 

leda till förändring.  

Skolledare har som pedagogiska ledare i uppdrag att driva utvecklingsarbete, något som 

ställer krav på ett långsiktigt och strukturerat förhållningssätt till verksamhetsutveckling. 

Utifrån dessa tankar är den pedagogiska ledarens roll i utvecklingsarbete något som känns 

som ett angeläget forskningsområde för framtiden. 

 

Skolledare med dialogkompetens  

Studien pekar på att deltagarna behöver utveckla färdigheter i att analysera praktiken, föra 

dialog samt i att ge och ta emot respons. Om skolledaren ska kunna fungera som stöd åt 

pedagogerna förutsätter det att skolledaren själv fått möjlighet att tillägna sig och 

praktisera motsvarande färdigheter.  

Ledare som deltar i reflekterande samtal behöver ha ett självkritiskt reflekterande 

förhållningssätt och en vilja att bidra till ett symmetriskt samtal (Wilhelmsson, 1998; 

Wilhelmsson & Döös, 2005). Det kan vara svårt både för chefen och för medarbetarna att 

hitta den balans som skapar ett klimat där den kollektiva reflektionen leder fram till nya 

insikter. För chefen handlar det enligt Wilhelmsson (1998, s 203) om att ”släppa makten 

att definiera verkligheten” och att våga lyssna och tala på ett sätt som släpper fram 

medarbetarnas perspektiv. Jag ser detta som en stor utmaning då rollen som chef gör att 

både chefen och medarbetarna lätt hamnar i asymmetriska samtalsmönster. Det underlättar 

om chefen har ett förhållningssätt där hon inte bara uppmärksammar utvecklande initiativ 

hos sina medarbetare utan även ser misslyckanden som utvecklande.  

Uppbyggnaden av dialog- och analyskompetens hos alla medarbetare behöver prioriteras 

och ges utrymme (Wilhelmsson, 1998; Wennergren, 2007). I detta arbete kan man 

introducera redskap som används i utvecklingsprocesserna och ge medarbetarna möjlighet 

att prova dessa under strukturerade former med tillgång till handledning och tid för 

metareflektion. När medarbetarna väl blir förtrogna med redskapen talar mycket för att de 

kommer att införliva valda redskap i sin egen verktygslåda och använda dem i sitt 

vardagsarbete i en mängd olika syften.  
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Studien synliggör hur dialogen som samtalsform skapar goda förutsättningar för 

utvecklingsarbete. En ökad medvetenhet kring hur man samtalar gynnar dock inte bara 

utvecklingsarbeten utan alla kommunikativa sammanhang (Wennergren 2007; 

Wilhelmsson 1998). Genom att skilja på begreppen dialog och diskussion kan det bli 

lättare att kommunicera kring vilken samtalsform som bäst lämpar sig i den kontext man 

står inför. Det finns tillfällen när diskussion som samtalsform i denna mening är att 

föredra, exempelvis när man ska fatta ett beslut eller när man behöver pröva sina argument 

i en fråga. I andra sammanhang är dialogen mer ändamålsenlig, så till exempel när en 

fråga ska belysas, när man vill få fram ett brett beslutsunderlag eller när ett problem ska 

utredas.  

 

Skolledare som handledare 

Studien pekar på flera områden där deltagarna skulle ha behövt hjälp för att komma 

vidare, exempelvis för att knyta praktiken till teori, tränga djupare in i frågeställningar, 

hitta tillbaka till fokus och för att vända blicken mot det egna agerandet. Detta är områden 

där handledaren skulle kunna ge stöd. I de metareflekterande samtalen uttryckte deltagarna 

att de behövde handledarens hjälp med att avgränsa sin fråga, att hitta och behålla fokus, 

belysa frågan ur nya perspektiv, ge utmanande respons, behålla tilliten till processen och 

knyta praktiken till teorin. Den som ska leda utvecklingsarbete behöver följaktligen ha 

kompetens att handleda. I den bästa av världar kan man söka samverkan med forskare på 

närliggande universitet (Rönnerman, 2004), men i många fall måste man välja andra vägar 

för att få kompetenta handledare. Det kan vara skolledaren eller en pedagog som har 

kompetens att handleda, men det skulle också kunna genomföras i form av 

kollegahandledning eller att pedagoger stödjer varandra som kritiska vänner (Tiller, 1999; 

Handal, 1999). Det viktiga är att man inte sänker kraven på handledningens kvalité.  

Att handledaren klarar av att ge balanserad respons kan bidra till att den handledde känner 

att han har förmåga och möjlighet att utveckla såväl verksamheten som sin egen 

professionalism (Rönnerman, 2007; Lauvås & Handal, 1993). En god vetenskaplig 

förankring underlättar införandet av teori i den pedagogiska dialogen. Skolledare som 

fungerar som handledare behöver dessutom medvetet förhålla sig till maktaspekten av att 

både vara chef och handledare.  



Magisteruppsats G. Vigert   

 62 

Även skolledare som inte väljer att själva leda utvecklingsprocesser måste vara 

intresserade av att lyssna till sina medarbetares erfarenhet och kunskap och ha ett genuint 

intresse av att nära följa och bidra till verksamhetens utveckling (Wennergren, 2007). 

Skolledare kan aldrig delegera bort ansvaret för verksamhetsutvecklingen och måste 

därför ha ett nära samarbete med dem som fungerar som handledare oavsett om det är en 

forskare eller en medarbetare.  

Sist men helt avgörande är det att man skapar ett tillåtande och öppet klimat där alla 

åsikter är välkomna och där alla känner ett engagemang i att utveckla praktiken.  

 

Långsiktigt och strukturerat 

Det är inte okomplicerat att i det spänningsfält mellan alla olika intressenters krav och 

förväntningar på skolan, vara den som ska prioritera och avgränsa för att skapa goda 

förutsättningar för lärande och utveckling såväl för elever som för personal (Persson, 

2003). Detta är en alltför stor uppgift för att axlas av en person, rektor, utan måste bäras av 

skolans alla ledare (Blossing, 2008). Utifrån mina erfarenheter av såväl den avgränsade 

studien och den bredare aktionen som utifrån min erfarenhet som skolledare, anser jag att 

det behövs en väl samarbetande skolledning som i nära samverkan med medarbetarna 

skapar en genomtänkt långsiktig strategi för verksamhetsutveckling där man ger utrymme 

för både innehåll och form.  

En medvetenhet kring form kan ha en positiv effekt på kvalitén i samtalet. I studien 

användes förutom dialog också logg och runda, en form deltagarna använt många gånger 

tidigare. Formen hjälpte dem i det fallet med en förförståelse för varandras perspektiv 

inför samtalet. Under de metareflekterande samtalen lyfte också flera av deltagarna fram 

formens betydelse för utvecklingsarbetets process. Det stärker mig i att om man initialt ger 

tid för att prata igenom formen generar det ofta god samtalskvalité. Samtidigt kan det 

finnas risk för att formen blir begränsande och hämmar spontaniteten, speciellt när man 

introducerar en ny form.  

Studien har även förstärkt mina tankar kring att strategin för verksamhetsutveckling 

behöver innehålla en genomtänkt plan för hur utvecklingsarbetet ska kunna bli en 

kontinuerlig del av vardagen. En lärande organisation bygger på att man gemensamt bidrar 

till utveckling, genom att hjälpas åt att belysa praktiken från olika perspektiv och hitta nya 
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vägar framåt(Folkesson m.fl., 2004; Granberg & Ohlsson, 2004; Madsén, 1994: Ohlsson, 

2004). Tid för detta arbete behöver öronmärkas så att den inte äts upp av alla måsten i 

vardagens hektiska skolliv. Redskap och rutiner kring hur man synliggör sin praktik och 

forum för reflektion över praktiken behöver ges utvecklas och ges utrymme. En annna 

viktig aspekt på en lärande organisation är att utvecklingen sker i relation till omvärlden. I 

studien anknöt deltagarna inte spontant till teori eller andra källor. För att aktuell forskning 

ska kopplas till praktiken kan man behöva skapa utrymme för läsning av teori och forum 

där pedagoger tillsammans får möjlighet att tolka det man läst och belysa det ur olika 

perspektiv.   

 

Summering 

Att lyckas med att få tillstånd en lärande organisation byggd på ett kollektivt lärande där 

man belyser den egna vardagen i relation till omvärlden, ser ut att vara en balansakt med 

många hinder att ta sig över. Å ena sidan främjar klara och tydliga mål människors 

motivation och möjligheter till lärande. Å andra sidan behöver ett utvecklingsinriktat 

lärande ingredienser som motsättningar och konflikter kring de mål och visioner som 

dominerar en verksamhet (Granberg & Ohlsson, 2004). Att förena dessa till synes 

motstridiga behov kräver goda kommunikationsmönster och ett genuint intresse av att 

belysa fenomen ur många perspektiv, även oväntade sådana.  

Skolledare som aktivt deltar i utvecklingsprocesser tillsammans med sin personal ser 

många vinster med detta (Folkesson m fl, 2004). De får en insyn i det praktiska arbetet och 

i medarbetarnas sätt att tänka kring sitt uppdrag. De får se hur pedagogerna fungerar 

tillsammans. De får ökad insikt i hur ett utvecklingsarbete framskrider och vad detta 

innebär ur ett ledarskaps perspektiv. Skolledaren får dessutom möjlighet att utmana sin 

egen praktiska teori.   
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Bilagor   

Bilaga 1 - Strategi för skolans verksamhetsutvecklingsarbete 

 

Verksamhetsutveckling på NN-skolan 

NN-skolan - en lärande organisation 

 

Vi strävar efter att alla arbetsenheter ska fungera som samarbetande kulturer där alla 

medarbetare är aktörer i verksamhetsutvecklingsprocessen utifrån vision, styrdokument 

och aktuell forskning.  

 

Vårt mål är ett utvecklingsarbete som leder till förbättringar i förhållningssätt och 

arbetssätt. Vi ser därför på verksamhetsutveckling som en aktionslärandespiral som tar sin 

utgångspunkt i praktiken, dvs. en ständigt pågående process där: 

 praktiken synliggörs,  

 vi tillsammans reflekterar och analyserar vår praktik utifrån styrdokument och 

teori,  

 förändringar planeras, genomförs och dokumenteras, 

 resultat följs upp och genererar nya frågeställningar att arbeta vidare med.  

Skolledarna är lärledare och bidrar aktivt till att synliggöra och utveckla lärandet i denna 

process. 

 

Mål för 2009 

Vi har en form för hur vi konkret bedriver förbättrings- och utvecklingsarbete i den 

pedagogiska vardagen. 

 

Mål för 2010 

All personal använder redskap för att: 

 synliggöra förhållningssätt och arbetssätt i den pedagogiska verksamheten, 

 reflektera över praktik och mål, 

 inleda förändringsarbete utifrån detta i den pedagogiska verksamheten. 
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Skolledarnas uppdrag 

 Skolledarna ska aktivt arbeta för att alla i enheten ”äger” vision och arbetsplan 

samt ta fram en utvecklingsplan för enheten.  

 Varje skolledare ska förankra tankarna i projekt A i enheten. 

 Varje skolledare ska med hjälp av redskapen driva skolutvecklingsarbete i sin 

enhet. 

 Varje enhet ska dokumentera minst ett skolutvecklingsarbete så att det kan 

användas i kvalitetsredovisningen. 

 

Redskap för verksamhetsutveckling 

För att genomföra alla stegen i aktionslärandespiralen som beskrivs ovan behöver man 

olika redskap. Skuggning är exempel på ett redskap som kan användas för att synliggöra 

praktiken och loggbok och dialog är några av de redskap vi använder för att lyfta praktiken 

till gemensam reflektion. De redskap för skolutveckling som skolledarna fick möjlighet att 

bekanta sig med under sin gemensamma kompetensutveckling, projekt A, utgör basen i 

vår redskapsuppsättning. Vi använder de redskap som vi finner lämpliga utifrån behov och 

situation. Flera av redskapen kan med fördel även användas tillsammans med eleverna. Vi 

fortsätter även att utforska nya redskap och kommer successivt att utöka vårt förråd av 

redskap. 
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Bilaga 2 - Kontrakt 

 

Kontrakt för medverkan i aktionsforskningsstudie 

Hejsan! 

Som ni alla vet utbildar jag mig nu inom aktionslärande vid Högskolan i Halmstad. Inför 

min magisteruppsats ska jag genomföra en aktion i min praktik. Jag skulle vilja göra det 

tillsammans med er inom ramen för Projekt F.  

Jag är intresserad av att tillsammans med er titta på hur ni kan ge varandra stöd i de 

reflekterande samtalen kring er utvecklingsfråga. Min studie innebär inte någon förändring 

av vare sig innehåll eller form för Projekt F, utan endast att ni i reflektionsgruppen en gång 

i månaden stannar upp och metareflekterar kring hur ni ger och får stöd av varandra i 

samtalen. Jag har en handledande roll vid dessa metareflekterande samtal. Ni bidrar även 

med era förväntningar inför studien och medverkar avslutningsvis i en intervju utifrån 

studiens fokus i slutet av vårt utvecklingsprojekt i maj. Jag ansvarar för att samla in, 

sammanställa och analysera material samt teorianknyta och slutligen skriva uppsatsen.  

Deltagandet i studien är frivilligt och erbjuds alla reflektionsgrupper i NN-huset. Allt 

insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt. Insamlat material kommer endast 

att användas som underlag för uppsatsen. Alla personer kommer att anonymiseras i 

uppsatsen. Efter att uppsatsen godkänts av Högskolan i Halmstad kommer, i de fall video 

har använts, allt videomaterial att raderas. Innan publicering kommer samtliga deltagare i 

studien att ta del av texten. Deltagarna kommer också att få insyn i arbetet under 

processens gång och t.ex. ta del av delresultat och reflektera kring dessa i 

reflektionsgruppen. Uppsatsen kommer att offentliggöras via Högskolan i Halmstad och 

för NN-skolans personal kommer den att göras tillgänglig via rummet, Utveckling NN, i 

skolans intranät.  

 

091111 

Gunilla Vigert 

 

Jag har tagit del av informationen ovan och samtycker till att medverka i studien på ovan 

beskrivna villkor.  

 

Datum: 

Namn: 

Namnförtydligande:  
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Bilaga 3 - Analysschema  

 

Överblick över analysschemats design med utplockade exempel från ett av analysens fyra 

teman, Förklara. Analysschema efter förebild av Graneheim & Lundman (2004). 

Meningsbärande innehåll  Kondenserat innehåll  Abstraherat innehåll Undertema Tema 

om man är med barn som har diagnos som 

har svårt med, alltså som har svårt med dom 

här grejerna, att den fria leken.. att har man 

en elev med autism eller aspberger då vet 

man att de har svårt med fantasi och 

flexibiltet” Maggan v.3 

Elever med autism eller 

aspberger har svårt med 

fantasi och flexibiltet 

Pedagogens erfarenhet 

säger att elever med 

autism eller Aspberger 

har svårt att delta i fri 

lek. 

Söker förklaringar 

i  

egna tidigare 

erfarenheter 

 

 

 

Förklara  

 Och vet jag det och leker en rollek med 

barnet, jag tänker som Casandra, hon har ju 

jättesvårt med förändringar och leka 

tvärtom,  

 

En elev har svårt för 

förändringar.  

Pedagogen ger exempel 

på hur en del elever har 

svårt för förändringar.  

Exemplifierar med 

egna tidigare 

erfarenheter 

” Ja med du, får jag bara fråga. Du känner 

ju dom barnen väl.. …Tänkte du innan att 

de här barnen kommer att vara delaktiga 

och de här barnen kommer att gå ur?” 

Maggan v.3 

 

Frågar om Jasmin kunde 

förutse vilka av barnen som 

skulle vara delaktiga i 

rolleken. 

Frågar för att få prova 

sin hypotes mot 

kollegans erfarenhet. 

Frågor för att 

prova en hypotes 

mot kollegas 

erfarenhet. 

”Du tänker om dom var för många? 

Alltså så” Jasmin v.3 

 

Frågar om Maggan menar att 

de skulle ha varit för många. 

Frågar för att 

kontrollera om hon 

uppfattat kollegan rätt. 

Klargörande fråga 

”Hur gör vi då¨? Hur går vi in och stöttar 

och..?” Majlis v. 3 

 

Frågar gruppen hur 

pedagogerna gör för att stödja 

barnens kommunikation. 

Frågar för att sätta fokus 

på hur pedagogerna 

stödjer barnens 

kommunikation. 

Undersökande 

fråga 

”regler för utövandet, o i brännboll så finns 

det ju regler men i rolleken finns det ju 

inte regler” Majlis v. 3 

 

Det finns regler i brännboll 

men inte rolleken . 

Pedagogen gör 

jämförelser mellan 

spelregler i rollek och 

styrd lek 

Gör jämförelser 

Fast det är ju fri lek tycker jag om de 

väljer det själva.” Maggan v. 3 

Fri lek är när eleverna väljer 

det själva. 

Pedagogen definierar 

begreppet fri lek. 

Definierar begrepp 
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”Men ramar och regler och struktur 

skapas ju där och då av de som leker den 

leken.” Jasmin  v.3 

 

Ramar och regler och struktur 

skapas under leken av de som 

leker. 

Pedagogen påstår att 

regler skapas under 

leken av de som leker. 

Söker förklaringar 

i  egna 

tankar/åsikter/ 

hypoteser 

” men det jag tror vi säger är att egentligen 

det vi sitter och pratar om är att det är 

lättare ju större, det är lättare att leka om 

man har fastare ramar.” Olle v. 3 

 

Det är lättare att leka om man 

har fastare ramar. 

Pedagogen 

sammanfattar samtalet 

kring att fastare ramar 

underlättar deltagandet i 

leken 

Sammanfattar 

gruppens tankar 

”Häftigt” Karl v. 3 

 

Bekräftar kollegans tankar. Bekräftar kollegans 

uttalande 

Bekräftar / ger sitt 

stöd 

 

Exempel på det kompletterande analysschemat för bekräftande uttalanden. 

Bekräftande inslag inom tema: 

Förklara 

Person / antal uttalanden Flera personer samtidigt 

Antal uttalanden 

”Ja”, ”Jo” Jasmin /1, Karl /6, Maggan/8, Olle/1 1 

”Ja men”, ”Ja för”, ”Ja fast”, ”Jo men” Jasmin/6, Maggan/1  

”Precis” Jasmin/1, Maggan/1  

”Ja det är det jag menar” Maggan/1  

”Så känns det” Olle/1, Karl/1  

fnissar Maggan/1  

Instämmande hummanden  1 

 


