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Sammanfattning  

Mina erfarenheter av utvecklingsarbete kring media och IT i skolan har fått mig att undra hur 
undervisningen kan utvecklas genom att lärare sprider sina kunskaper och lär av varandra. 
Detta har väckt mitt intresse för pedagogisk handledning som verktyg för utveckling av 
lärares yrkessamtal det vill säga kollegiesamtal. Denna studie syftar till att beskriva och ge en 
förståelse för huruvida handledning av kollegiesamtal kan vara ett led för pedagogen att 
förändra sina strategier och handlingar när det gäller användning av datorn som verktyg för 
elevers tidiga läs- och skrivinlärning. I studien utgår jag från teorier om kunskap som socialt 
konstruerad och att den sociala världen är av narrativ natur. Studien genomfördes under 
läsåret 2006-07 inom projektet Att skriva sig till läsning med datorn där 24 pedagoger och tio 
klasser från sju olika skolor i Piteå kommun deltog. Projektets syfte var att implementera och 
pröva en metod där eleverna använde datorn istället för pennan för att lära sig att skriva sig 
till läning. Lärarna deltog under projektåret i handledda kollegiesamtal där man delade 
erfarenheter och reflektioner utifrån klassrumspraktiken. Både handledare och lärare har efter 
kollegiesamtalen skrivit loggbok. För att söka svar på frågorna i syftet samt intervjuade jag 
nio lärare som deltagit i projektet. I analysarbetet har jag använt mig av narrativ analys. 
I resultatet framträder tre mönster Motstånd, Tvekan och Acceptans i lärarnas uppfattning av 
kollegiesamtalen. En slutsats av studien är att om läraren accepterar kollegiesamtalen ger 
detta ett gott stöd för att föra utvecklingsarbetet framåt där vinsterna för de deltagande lärarna 
blir personlig utveckling, gruppens utveckling och processuell utveckling.  
 

Sökord: Skolutveckling, kollegiesamtal, pedagogisk handledning, IT i skolan, 
socialkonstruktionism, dialogism, narrativ analys 
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Inledning 

Från 1980-talet och framåt har jag som lärare, mediepedagog och idag som utvecklare inom 
Centrum för Media och IT i för- och grundskolan i Piteå Kommun, CMiT, varit involverad i 
en rad utvecklingsarbeten som syftat till att implementera media och IT i undervisningen. Det 
är min erfarenhet att vägen till lärarens kunskap och förståelse för nyttan av den moderna 
tekniken i undervisningens tjänst passerar olika utvecklingsstadier på väg till 
mediepedagogisk1 kompetens. Läraren måste förstå och ta till sig uppdraget, erövra tekniken, 
integrera media och IT i klassrummet samt reflektera och vara beredd att ompröva och 
utveckla vidare (Hansson, 2004). Arfwedson och Arfwedsson (2005) definierar lärarens 
yrkeskunskap som kunskap om skolan, ämnesinnehållet, teori, metodik samt självkännedom 
där man som lärare ständigt bedömer sin insats och omvärderar denna utifrån mötet med 
eleverna. Lärarens uppdrag är komplext och utmanade. Allt för ofta är läraren ensam i dessa 
utmaningar.  
 
I två fristående rapporter kring skolors arbete med IT i undervisningen (Skolverket, 1998) och 
skolors arbete med bild och media (Skolverket, 1999) har stor del av det som prövats med 
media och IT i klassrummen präglats av enskilda eldsjälars engagemang och kunskap. 
Blossing och Lundmark i (Persson, red. 2003 s. kap.7) menar att det är ”viktigt att hitta 
metoder i skolförbättringsarbetet som utmanar en traditionell solitär planeringskultur där varje 
lärares självbestämmande premieras”. En viktig faktor för att media och IT ska spridas inom 
en skola verkar vara det intresse och gensvar som övriga kollegor visar samt en god och 
öppen dialog kollegor emellan (Hansson 2004). Skolans utveckling är intimt förknippad med 
att lärare utvecklar en kollektiv kompetens och ett kollektivt minne (Folkesson, Lendahls 
Rosendahl, Längsjö & Rönnerman, 2004). Vägen dit, menar författarna, går via en vidgad syn 
på lärares kompetensutveckling där utveckling av kompetensen sker tillsammans med 
kollegorna. Människans verktyg för att reflektera tillsammans med andra är samtalet. Scherp 
(Berg & Scherp, red., 2005 kap.1.) beskriver den förståelsefördjupande dialogen som central 
för lärares erfarenhetslärande i samtalet: 

Dialogen syftar till att bygga upp en fördjupad förståelse av andras förståelser till 
skillnad från diskussioner som istället handlar om att övertyga andra om att det egna 
perspektivet är det riktiga eller det bästa. (Berg & Scherp, red., 2005 kap.1. s.44)  

Men om dialog är lärarens väg till förändring av praxis behöver samtalets form utvecklas så 
att det goda, lärande kollegiala samtalet kan äga rum. Detta har väckt min nyfikenhet och vilja 
att lära mer om handledning av pedagogers samtal som möjlighet att stödja utveckling inom 
området media och IT. Fördjupade kunskaper kring handledning av pedagogers yrkessamtal 
betraktar jag som värdefulla och vardagsnära kunskapstillskott för lärare, skolledare, IT- och 
mediepedagoger samt många andra som arbetar för att skapa delaktighet och gemensamma 
tankestrukturer kring mediepedagogikens betydelse för skolförbättring. Det är min 
förhoppning att med denna studie kunna bidra med sådan kunskap.  

                                                
1 Mediepedagogik innebär enligt (Danielsson, 2002) att läraren använder olika medier som inspiration och led i 
elevens läro- och utvecklingsprocess. Media, estetik och pedagog fungerar i samspel. Det kan ske genom 
upplevelser där eleven tar del av olika estetiska uttrycksformer som t.ex stillbild, rörlig bild, ljud och 
multimedia, men också genom elevens eget skapande med olika medieredskap. I min egen definition IT ingår 
självklart som en del i det mediepedagogiska.  
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Bakgrund 
I bakgrunden redogör jag kortfattat för implementering av IT i svensk skola och statens 
intentioner att via ITiS koppla samman datorns användning i skolan till generell och önskad 
skolutveckling. I texten ligger fokus på genomförandet med avseende på lärares delaktighet 
och möjlighet till dialog i införandeprocesserna. 
 
Genom en rad reformer från 1980-talet har staten styrt och initierat utveckling kring införande 
av IT. Söderlund (2000) pekar i sin avhandling på hur skolan hela tiden varit steget efter det 
omgivande samhället när det gäller att ta till sig IT. Resultaten av denna forskning synliggör 
samband mellan hur och varför IT introducerats av staten och skolans och lärarnas 
tveksamhet att ta till sig den nya tekniken. I IT-propositionen (1995/96:125) betonades att 
utveckling av IT inte var en fråga om teknik utan en fråga om pedagogisk utveckling. Staten 
ändrade därmed vindriktning när man markerade att frågan om hur IT ska användas i skolan 
inte kunde dirigeras från central nivå utan ska utvecklas av och i ett samspel mellan lärarna i 
skolorna. Rörelsen skulle komma från lärarna själva (Jedeskog, 1999).  
I satsningen på IT i skolan (ITiS), som genomfördes mellan 1999-2002 betonades IT som ett 
verktyg för lärande och skolutveckling där läraren betraktades som den främste 
förändringsagenten. Intentioner var enligt Lärandets verktyg, det nationella programmet för 
IT (regeringens skrivelse 1997/ 98:176.,1998) att skapa ett perspektivskifte från tekniken som 
mål i sig till att betrakta tekniken som medel att uppnå målen i läroplanen. Även om 
skolutvecklingsperspektivet fortfarande skymdes av tekniken fanns inom ITiS tydliga 
målsättningar att koppla IT till aktuell kunskap kring skolutvecklingens hantverk. Dels genom 
att kompetensutvecklingen riktade sig till lärarlag istället för som tidigare enskilda, och dels 
genom att handledning av särskilt utbildade ITiS-handledare introducerades som stöd för 
lärarnas lärande. Att vara pedagogisk handledare för kollegor beskrivs som komplicerat, 
utmanande och svårt. Rekryteringen av dessa ITiS-handledare skulle enligt direktiven i 
Lärandets verktyg (1998) göras bland ”engagerade lärare som idag ligger långt framme, t.ex. 
lärare som leder framgångrika IT-pedagogiska projekt och lärarstuderande som fått IT-
utbildning, …”. Handledare erbjöds möjlighet att delta i en utbildning i Lärande samtal 
(Nordström,1999, 2001). En bärande tanke i ITiS-handledarnas arbete var att synliggöra 
lärarnas erfarenheter och kunskaper. Nyckel till detta låg i handledningen, dialogen och 
arbetslagens samspel.  
 
Samtalet och dialogen kom att stå i centrum vid införandet av mål- och resultatstyrning i 
samband med avregleringen av statens detaljstyrning av skolan (Wikgren, 2005). I skolans 
styrdokument och andra centrala dokument utpekas dialog och samverkan som viktiga 
förutsättningar för skolutveckling. För att genomföra denna förändring tillsatte regeringen 
bland annat den så kallade Skolkommittén. I kommitténs slutbetänkande (1997:121) framhålls 
att dialogen är nödvändig för skolans fortsatta utveckling. I utbildningsdepartementets rapport 
Samverkande styrning. Om läroplanerna som styrinstrument (Ds 2001:48) betonas återigen 
samspel och dialog som verktyg för skolutveckling. Rapporten föreslår en förändrad 
styrningsfilosofi med ett mer jämlikt utbyte mellan olika nivåer i skolsystemet genom en så 
kallad interaktiv styrningsmodell. 
I kunskapsöversikten Skolutvecklingens många ansikten refererar Scherp i Berg & Scherp, 
red., (2003 kap. 8 s. 287) till resultat av Ekholms longitudinella studier av grundskolor som 
visar att det inte verka spela någon roll för skolor vilket styrsystem man från statens sida 
väljer. Skolan gör som den vill trots styrsystemen. I glappet mellan det önskade och det 
verkställda uppstod skolutveckling som ett nytt viktigt kunskaps- och forskningsområde. I 
kunskapsöversikten beskrivs olika perspektiv på vad skolutveckling kan vara. Skolutveckling 
kan definieras som förändring av lokala organisationers verksamhet, kriterier för 
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framgångsrika skolor, förändring av arbetsrelationer, en fråga om att utveckla skolan till en 
lärande organisation eller skolutveckling som frirumserövrande. I skolutvecklingsarbetet 
beskrivs läraren som nyckelperson (Folkesson, Lendahls Rosendahl, Längsjö & Rönnerman, 
2004). Författarna menar att det är den enskilde läraren samt skolans kultur och tradition som 
avgör vad som äger rum i klassrummen. För att genomdriva de olika skolreformerna har 
lärarens uppdrag förändrats från ett livslångt yrkesliv som ensamarbetande till ett lärarliv som 
omfattas av att ständigt vara lärande och utföra arbetet tillsammans med andra. Lärares arbete 
beskrivs i nya begrepp som den reflekterande praktikern, den handledande läraren eller 
läraren som forskare. Enligt Folkesson et al., har läraren ställts utanför skapandet av nya 
reformer. I genomförandet av nya läroplaner gavs minimalt med tid att sätta sig in i 
reformernas innehåll. Författarna menar att skolutveckling och utveckling av pedagogers 
yrkeskunskap är beroende av varandra.  
 
Efter ITiS lämnade så staten över passningen kring IT i skolan helt och hållet till 
kommunerna. En utvärdering av ITiS-satsningen av Chahib och Tebelius, (2004) visade att 
kompetensutvecklingen ”har resulterat i en variationsrik lärandeprocess”. ITiS hade främjat 
lärandet i arbetslagen och de flesta lärare hade uppskattat den form av kompetensutveckling 
som genomförts i arbetslag. I en rapport från Piteå kommun (Hansson, 2004) framkom att två 
skilda utvecklingsarbeten kring media och IT slutgiltigt länkats samman i och med ITiS 
genomförande i kommunen. Samma rapport visade också att de lärare som deltagit i ITiS 
menade att detta även hade stimulerat samarbetet i arbetslagen och därmed upphävt 
ensamhetskänslan hos skolans IT-ansvarige lärare. ITiS-projektet upplevdes för dessa som 
lustfyllt därför att alla på skolan deltagit, vilket gav till en helt annan förståelse för IT från 
övriga lärare. Chahib och Tebelius (2004) pekar på handledarens roll och funktion i ITiS som 
den främsta innovativa delen i kompetensutvecklingen: 

Handledaren i ITiS-processen är betydelsefull på flera olika sätt. Tillgången till en 
handledare anser de flesta av våra arbetslag var av fundamental betydelse för att få 
dem att uppnå vad de önskat med sina ITiS-arbeten. En bra handledare förmår höja 
arbetslagets lärande till en högre nivå än vad det annars hade uppnått. (Chahib & 
Tebelius, 2004) 

När ITiS avslutandes återgick en övervägande del av de utbildade ITiS-handledarna till sina 
tidigare uppdrag, vilket i de flesta fall innebar en återgång till vanliga lärartjänster. I praktiken 
medförde detta att det i den fortsatta utvecklingen fanns begränsade möjligheter till 
pedagogiskt stöd för de lärare vars intresse väckts för IT i lärandets tjänst. Chahib och 
Tebelius (2004) förhåller sig kritiska till hur synligt syftet med ITiS egentligen varit och pekar 
på den kritik som framkommit i deras studie där ett antal lärare gett uttryck för att IT-
verktygens användning kommit i skymundan för ”pedagogiska klychor” (s. ) eftersom man 
haft förväntningar att kompetensutvecklingen skulle handla om IT. I en utvärdering fyra år 
efter att ITiS avslutades, E-learning Nordic 2006, (Kunnskapsdepartementet i Norge, 
Myndigheten för skolutveckling i Sverige, Undervisningsministeriet i Danmark, 
Utbildningsstyrelsen i Finland & Ramböll Management, 2006) har över 8000 personer, lärare, 
elever, skolledare och föräldrar tillfrågats om den upplevda effekten av IT i undervisningen. 
Undersökningen visar att de former av kompetensutveckling som lärare fått del av varit kurser 
eller workshops. Innehållet i dessa har utgjorts av grundläggande IT-användning, pedagogisk 
användning av IT samt avancerad IT-undervisning, t.ex digital video. Vidare konstateras i 
studien att den genomförda kompetensutvecklingen varken gjort lärarna säkrare på IT-
området eller gjort dem till IT-användare. En kritisk undran från min sida är varför 
pedagogisk handledning och delad reflektion inte nämnts som inslag för kompetensutveckling 
för IT i skolan? En annat intressant resultat av studien rör rektorers och lärares bedömning av 
vad som utgör barriärer för integrering av IT på skolorna. 52% av lärarna svarar att det främst 
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är en fråga om tillgång till utrustning och 41% anser att det handlar om bristande kännedom 
hos lärarna om de pedagogiska möjligheterna.  
Enligt Chahib och Tebelius (2002) är den viktigaste frågan för att åstadkomma varaktiga 
förändringar kring datorn som lärandets verktyg i första hand en fråga om hur man på bästa 
sätt kan använda lärarnas och handledarnas kunskaper för en fortsatt utveckling. Den fråga 
man då bör närma sig med respekt och kunskap är hur detta ska utformas i praktiken.  

Centrum för media och IT, CMiT 
Som en följd av ett nästan tjugoårigt mediepedagogiskt utvecklingsarbete bildades år 2000 
Centrum för Media och IT i grundskolan i Piteå kommun, CMiT, som länkades samman med 
ITiS-satsningen. Syftet var att ge samtliga skolor i kommunen tillgång till pedagogiskt och 
tekniskt stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet kring användning av media och IT i 
undervisningen. CMiT:s stöd riktar sig till lärare och skolledare i kommunens för- och 
grundskolor. De personella resurserna består till huvuddelen av lärare med specialistuppdrag 
att stödja. Inom centrat finns olika yrkeskategorier som dagligen samverkar med varandra i 
det stödjande arbetet CMiT:s arbetslag består av IT/mediepedagoger  som också fungerade 
som ITiS-handledare, tekniker, IT-strateg och utvecklare. En huvuduppgift för centrats arbete 
är kompetensutveckling och att sprida goda exempel genom att lyfta fram lärares och 
skolledares yrkeskunskap baserat på det som äger rum i klassrumspraktiken (Hansson, 2004). 
Genom åren har formerna för det stödjande arbetet kring implementering, tillämpning och 
spridning av erfarenhetsbaserad kunskap kring IT och media i undervisningen utvecklats från 
kurser och utbildningar till handledning i klassrumsarbetet och pedagogisk handledning av 
strukturerade kollegiesamtal.2  
 
CMiT driver sedan vårterminen 2006 ett inom Barn- och utbildningsförvaltningen 
auktoriserat utvecklingsarbete Att skriva sig till läsning. Att skriva sig till läsning med dator 
är en metod som introducerats i Norge av Arne Trageton. Enligt Trageton (2005) kan man 
genom att ersätta penna med datorn och organisera så att eleverna samarbetar kring 
textproduktionen få mycket goda resultat av elevernas skriv- och läsutveckling. Det visar sig 
menar Trageton att elever som arbetar enligt denna metod utvecklar ett bättre språk, stavar 
bättre och får en snyggare handstil. De flesta elever knäcker också läskoden på kortare tid 
jämfört med traditionell bokstavsträning. 24 lärare vid åtta olika tidigareskolor i Piteå 
kommun deltar i Att skriva sig till läsning. Lärarna fick under projekttiden del av 
kompetensutveckling och processvårdande stödinsatser från CMiT för att införa datorn i skiv- 
och läsundervisningen. En av dessa insatser är handledda kollegiesamtal. Samtliga lärare 
deltog i dessa samtal i mindre grupper med totalt åtta deltagare. Samtalen genomfördes 
varannan vecka under hela läsåret 2006/07. Samtalen har letts av en handledare som arbetar 
utifrån en metodik som bygger på aktivt lyssnade och allas möjlighet att komma till tals. 
Syftet var att gemensamt hitta lösningar på de problem som deltagarna lyfter från praktiken.  

Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att beskriva och ge en förståelse för om handledning av kollegiesamtal kan 
vara ett led för läraren att förändra sina strategier och handlingar när det gäller användning av 
datorn som verktyg för elevers tidiga läs- och skrivinlärning. Följande frågeställningar söker 
jag svar på: 

                                                
2 Kollegiesamtal jfr. Danell, 2006, s. 42 ”…samtal som begränsar sig till ett yrkesutövande styrt av läroplanens 

mål.” 

 



5 

1. Hur uppfattar lärarna kollegiesamtalen? 
2. På vilket sätt påverkar kollegiesamtalen lärarens strategier och handlingar gällande 

datorn i läs- och skrivundervisningen? 
3. Hur utvecklas lärarens lärande i kollegiesamtalen? 
4. Vilka kvaliteter uppstår i kollegiesamtalen?  

Definition av begrepp 
Kollegiesamtal och professionell pedagogisk handledning är två av studiens centrala begrepp 
som kräver en precisering. Med kollegiesamtal utgår jag från Danells (2006) definition 
nämligen att med kollegiesamtal menas pedagogers yrkessamtal som sker i en 
yrkesgemenskap kring frågor som handlar om hur man ska nå läroplanens mål. När det gäller 
definition av handledning är begreppsförvirringen stor och kräver en mer noggrann 
kunskapsöversikt. Istället för att definiera begreppet väljer jag att redovisa kunskap kring 
olika syn på pedagogisk handledning. Detta återfinns i studiens litteraturöversikt men också i 
metoddelen där jag beskriver samtalens upplägg och handledarnas metoder såsom de 
utarbetats inom CMiT. I övrigt väljer jag att löpande förklara andra begrepp i de sammanhang 
de förekommer i texten.  

Teoretisk referensram 
Nedan följer en närmare presentation av teorier inom den sociokulturella traditionen, där jag 
särskilt uppmärksammat centrala begrepp som socialkontruktionism, narrativitet, 
intersubjektivitet och dialogism. Utöver detta uppmärksammar jag praxisgemenskap, common 
sense och skolkultur  som intressanta begrepp i det skolsammanhang jag studerar. 

En sociokulturell utgångspunkt 
Utvecklingsarbetet Att skriva sig till läsning har en sociokulturell utgångspunkt. 
Sociokulturell teori är inte en teori utan flera olika sätt att förstå och förklara hur lärandet går 
till utifrån givna referensramar som är gemensamma för det sociokulturella. De gemensamma 
utgångspunkterna är enligt Dysthe (2003) att ”kunskap och lärande är social, 
situationsbunden, distribuerad och medieöverförd; språket är centralt i läroprocessen och att 
lära är starkt sammanbundet med att delta i en praxisgemenskap” (s. 325). 
Grundläggande och gemensamt för alla former av sociokulturell teori är den 
konstruktivistiska synen på kunskap. Socialkonstruktivism och socialkonstruktionism är två 
skilda perspektiv inom det sociokulturella. Dysthe (2003) menar att socialkonstruktivism 
enligt Piagets teori innebär att kunskapen om omvärlden konstrueras hos individen. Vygotskij 
menar att lärandet är aktivitet som för individen sker i två nivåer, först i interaktion med andra 
och sedan själv (Strandberg, 2006).  Berger och Luckman (1997) förklarar 
socialkonstruktionism med att kunskap om omvärlden konstrueras i gruppen och 
kunskapskonstruktionen sker genom språklig samverkan. Det är genom språket, samtalet och 
berättandet som människan formar och konstruerar världen. Med andra ord är språket, 
samtalet och berättandet en handling. Det är i samtal med andra som verkligheten skapas. 
Genom olika berättelser struktureras och formas det sociala livet. Enligt Johansson (2005) 
utgår narrativ teori från att den sociala verkligheten antar berättelsens form och till sin natur 
är narrativ. Berättande ses som en grundläggande och universell kunskapsform. Genom ”den 
språkliga vändningen” som bygger på antagandet att människan genom språklig aktivitet 
skapar sin sociala verklighet får språket en särställning. I min studie som fokuserar på 
pedagoger som deltagit i handledda och strukturerade kollegiesamtal utgår jag från 
socialkonstruktionistisk och narrativ syn på kunskap när jag tolkar resultaten.  
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Lärandet är enligt Dewey och Mead i Dysthe (2003) något som måste förstås utifrån det 
intersubjektiva. Det vill säga att man lär sig genom att delta i aktiviteter inom olika 
kommunikationsgemenskaper där mening skapas. Det intersubjektiva är mötesplatser där 
människor utbyter erfarenheter med andra genom kommunikation. Jag betraktar det 
intersubjektiva som idémässigt därmed nära förbundet till dialogism. Dialogismens motsats är 
monologism som utgår från kognitivistisk syn på lärande där kunskap är något som överförs 
och som är upp till den enskilde att internalisera. I dialogismen läggs fokus på 
kommunikation och i denna ses dialogen mellan människor som fundamentet i läroprocessen. 
Mening skapas i interaktionen mellan den som talar och den som lyssnar. Läropotentialen 
ligger enligt Bahktins dialogteori i ömsesidigheten och det aktiva engagemanget att betrakta 
något ur den andres perspektiv. Detta är grunden i ett dialogiskt synsätt på interaktion och 
kommunikation. När detta råder menar Bahktin i Dysthe (2003) att vaga kunskaper utvecklas 
till nya insikter i samtalet. Att delta i en social praktik där lärande äger rum är ur ett dialogiskt 
perspektiv väsentligt och nödvändigt i utvecklingssammanhang för att generera ny eller 
utökad förståelse bortom det man ser som givet.  
Dysthe (2003) lyfter fram teorin om praxisgemenskap i som Wenger (1998) beskriver i 
Communities of Practice som en socialt grundad inlärningsteori. Teorin bygger på att alla 
människor är sociala varelser och att detta är centralt vid lärande, kunskap i betydelsen 
värdefull kompetens på olika områden, kunskap som deltagande och aktivt engagemang och 
att lärandet ska producera mening, dvs. förmåga att uppleva världen och vårt engagemang 
som meningsfullt. Samspel mellan människor som är engagerade i en gemensam verksamhet 
är lärandets grundpelare. Wengers teori bygger i första hand på handling inte språklig 
interaktion. Enligt Wenger sker lärandet primärt genom att människan deltar i en 
praxisgemenskap. Lärande främjas genom att deltagarna har olika förkunskaper och olika 
förståelse, vilket är berikande om förståelsen är den rätta. Enligt Wenger kan människan ingå 
i flera praxisgemenskaper; i vissa är vi kärnmedlemmar, i andra är vi perifera. Ett starkt fokus 
på deltagande innebär att individuellt lärande är en fråga om att vara engagerad och bidra till 
praxisgemenskapen. Enligt Wenger hänger individuellt lärande samman med det sociala. En 
social teori om lärande måste enligt Wenger förhålla sig till andra teorier såsom teorier om 
social struktur, situerad erfarenhet, social praxis och identitet. Formandet av nya identiteter är 
det som för gruppen framåt. Lärandet är en identitetserfarenhet eftersom det omformar vad vi 
är och vad vi kan göra. Begreppet praxisgemenskap karakteriseras av att deltagarna är 
involverade i en gemensam verksamhet där huvudingredienserna är ömsesidigt engagemang, 
gemensamma uppgifter och gemensam repertoar. Med utgångspunkt i studiens syften finner 
jag teorin om praxisgemenskaper värdefull som grund för analys av resultaten.  

Common sense och skolkultur 
Common sense-kunskap innebär enligt Bergman och Luckman (1979) den kunskap som tas 
förgiven och självklar i det dagliga arbetet. Denna sociala anpassningsprocess omfattar sju 
olika steg där individen successivt formas och inordnas i den rådande kulturen. Den 
kännetecknas av att vara väl integrerad i de dagliga rutinerna. Medvetandet riktas in på vad 
som sker här och nu eller vad det är som ska planeras och göras. De institutionella 
förutsättningarna styr den enskilde läraren som är beroende av den verklighet som styrs av 
common sense. Samtalet och de vardagliga mänskliga kontakterna blir bärare och 
upprätthållare av den rådande common sense-kunskapen.  
I artikeln Skolkulturer – tröghet, förändring, framgång av Andersson, Björkman, Bennich-
Björkman, Jonsson och Petterson (2003) diskuteras begreppet kultur. Kultur kan enligt 
artikelförfattarna ses som ett resultat av aktörers handlande och band mellan generationer som 
skapas i olika socialiseringsprocesser. Kulturens tröghet kommer till uttryck i form av 
yttranden som exempelvis ”så har vi alltid gjort” eller ”så här gör vi här”. Denna kulturens 



7 

historiska tröghet uppmärksammades av Marx som menade att ”traditionen från alla döda 
släktled trycker som en mara på de levandes hjärna” (s 14.).  
Begreppet skolkulturer används många gånger som synonymt med tröghet och därmed som 
en sammanfattande förklaring till varför skolan inte förändras med önskad snabbhet eller i 
önskad riktning. Inte heller är skolkultur ett enhetligt begrepp. Andersson et al. menar att 
många använder begreppet lärarkultur synonymt med skolkultur och i betydelsen av 
pedagogernas motstånd till förändringar som staten initierat. I min studie ser jag både 
common sense-kunskap och skolkultur som intressanta att uppmärksamma.  

Litteraturstudier och tidigare forskning 
Studieobjektet i denna uppsats är lärares upplevelser av deltagandet i handledda 
kollegiesamtal under läsåret 2006-2007. Syftet med dessa kollegiesamtal var att erbjuda 
pedagogerna stöd för införande av datorn i den tidiga skriv- och läsinlärningen.  
Handledda samtal som stöd för införandet av datorn i undervisningen verkar dock vara ett 
ämne som skrivits mycket lite kring. Istället har jag studerat litteratur kring den nya lärarollen, 
dialogens och samtalets möjligheter och hinder i skolutvecklingsprocessen samt pedagogisk 
handledning av pedagogers samtal. Under rubrikerna Vidgad syn på lärares 
kompetensutveckling, Pedagogisk handledning – en översikt samt Samtalet som 
förändringsarena redovisar jag här den kunskap jag funnit och som jag bedömer av intresse 
för min studie. 

Vidgad syn på lärares kompetensutveckling 
I förslag till förnyad lärarutbildning (prop. 1999/2000) vidgas definitionen av 
kompetensutveckling till ett begrepp som förutom ämneskunskaper även omfattar forskning, 
utvecklingsarbete eller annan verksamhetsutveckling av betydelse för skolan.  
Med detta markeras att lärares kompetensutveckling inte, som tidigare, är lika med att 
utveckla ämneskompetensen. I övergången från regelstyrning till målstyrning och en 
decentraliserad skola formulerades nya krav på lärarens kompetens. För att nå målen krävdes 
en helt ny lärarroll. Genom förändring av lärarrollen såg man en möjlighet att lyckas förändra 
skolan. Lärarens enskilda och kollektiva erfarenheter och kunskaper ses som viktiga för 
utformning av verksamheten. För att komma åt denna ”osynliga yrkeskunskap” ses reflektion 
och dokumentation som kompetensutvecklande åtgärder. Läraren ska inte förmedla kunskap 
utan vara med och producera ny kunskap i och om skolans utveckling. Här talar man om den 
professionella läraren och identifierar förändringar i tre punkter:  

1. Läraren ska inte endast undervisa utan också reflektera och förändra verksamheten. 
Skolutveckling är en del av lärarens profession.  

2. Läraren ska involvera eleverna i planering och utvärdering.  
3. Läraren ska inte vara överförande och genomförande utan istället utveckla olika 

kompetenser hos eleven. 
Pedagogens uppfattning om sin kompetens är beroende av vederbörandes syn på sitt uppdrag. 
En vidgad helhetssyn på den egna kompetensen innebär också en förståelse för en vidgad syn 
på kompetensutveckling.  

Pedagogisk handledning – en kunskapsöversikt  
I översikten Att granska och förbättra kvalitet (2003) pekar Myndigheten för skolutveckling 
på otillräckligheten i de interna samtalen i förskola och skola. Man föreslår en dialogpartner, 
någon som kommer utifrån och som kan upprätta och bevaka det goda samtalet mellan 
pedagoger. Vem är då denne ”någon” och vilka yrkeskunskaper och kvalifikationer krävs för 
att vara skolornas stöd i de interna samtalen? Kan det vara det som i denna studie kallas en 
pedagogisk handledare och vad menas med detta? Normell framhåller liksom Lauvås at al., 
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att handledarens uppdrag är att underlätta för gruppen att reflektera över sitt arbete. För att 
klara detta menar Normell att handledaren bör vara en extern person och inte som Lauvås et al 
förespråkar, en bland kollegorna på den egna skolan. Begreppet pedagogisk handledning kan 
ha många skilda betydelser och jag finner det därför motiverat att redovisa ett utsnitt av de 
innebörder som är relevanta utifrån denna studie. 
 
I Termlexikon i pedagogik, skola och utbildning, definieras handledning som en 
undervisningsform där den lärande ”får hjälp och vägledning av någon som redan är utbildad 
eller erfaren på området” (Egidius, 2006 s. 151). Egidius sammankopplar handledning med 
reflektion och skiljer mellan målrelaterad handledning som inriktas på att vissa 
kompetensmål ska nås, problembaserad handledning som är inriktad på att i handledningen 
diskutera och bearbeta hanteringen av den lärandes uppgifter eller processorienterad 
handledning som utformas allt eftersom handledaren och den handledde upptäcker vad som 
behöver läras och hur långt i kompetensutveckling man vill gå. Handledning kan ske enskilt 
eller i grupp. Enligt Skolhandledarföreningens hemsida (2007-04-12) innebär handledning 
”tid för skolans personal att träffas regelbundet i mindre grupper under ledning av en utbildad 
handledare och reflektera över det som händer i vardagsarbetet”. Margareta Normell (2002) 
som själv är verksam som handledare ser handledning som en form av kompetensutveckling 
och ett sätt att höja den kollektiva kompetensen bland pedagoger. Hon menar att handledning 
av pedagogers samtal i grupp är en kompetensutvecklingsform med bestämt syfte, fasta ramar 
som ger möjlighet till utveckling genom att pedagogerna får redskap att begripa, hantera och 
se det meningsfulla i skolans arbete. Någon riktigt klar definition av begreppet ger inte 
Normell utan undviker frågan genom att beskriva vad pedagogisk handledning inte är. 
Liknade strategier hittar jag även hos andra författare (Lauvås, Hofgaard Lycke & Handal, 
1995). Författarna använder begreppet kollegahandledning men avstår från att göra en 
definition som kan betraktas som allmängiltig. De ser kollegahandledning som en form av 
reflekterande handledning mellan kolleger där meningen är att medvetandegöra och 
vidareutveckla den enskilde lärarens praktikteori om undervisning och lärararbete. 
Kollegahandledning ger lärarna stöd att utveckla en gemensam kunskap, praktik och etik 
inom yrket. Lauvås et al., anger reflektion, gemenskap och utforskande som 
kollegiehandledningens kännetecken.  
 
Utifrån min litteraturläsning har jag funnit olika utgångspunkter för pedagogisk handledning. 
Perspektiven på vad det handledda samtalet ska ge den enskilde och kollektivet varierar. 
Skolhandledarföreningen beskriver syftet med grupphandledning som att ge tid till gemensam 
reflektion. Det gäller för pedagogerna att lyssna och förstå varandras tankar och 
förhållningssätt för att kunna förändras och utvecklas i rollen. Handledning är också ett medel 
att förbättra det allmänna samtalsklimatet på skolan. Handledning kan verka förebyggande 
mot och även avlasta stress. Det finns enligt skolhandledarföreningen, undersökningar som 
visar att handledning både främjar den psykosociala arbetsmiljön och minskar sjukfrånvaron. 
Enligt Lauvås et al., är kollegahandledningens syfte att den enskilde pedagogen får gruppens 
hjälp att bli medveten om vilka teorier som styr beslut och handlingar i praktiken. 
Handledningens syfte är att utmana det rutiniserade, det som betraktas som ”det vanliga”. 
Pedagogerna ska även som yrkesgrupp få möjlighet att genom kollegahandledning utveckla 
och synliggöra sin professionella yrkeskunskap. För att nå dit måste gruppen kunna hantera 
det som tas förgivet både av den enskilde och av kulturen. Syftet blir här att utveckla ett 
kritiskt och distanserat förhållningssätt till den egna praktiken.  
Liknade tankar möter man hos Rokkjaer (2002) som menar att vi som människor har svårt att 
genomskåda mönster och förgivettaganden som vi själva är del av och han ser 
kommunikation som avgörande för utveckling i alla sammanhang. Organisationens 
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utveckling, personlig utveckling och den pedagogiska utvecklingen sker i en helhet som 
Rokkjaer benämner den kommunikativa organisationen. Det är i mötet med andra som vår 
medvetenhet om oss själva utvecklas. Den femte provinsen är Rokkjaers bidrag till 
systematisk och kollegial reflektion vars syfte är att pedagogerna får möjlighet att bli 
medvetna om sina dolda antaganden. Normell, (2002) kopplar grupphandledning i skolan till 
skolutveckling. Handledningens bestämda syfte, de fasta ramarna ger ett gott stöd att 
upprätthålla ett professionellt förhållningssätt. Normell (2002) utgår från en narrativ teori och 
lyfter fram berättelsens värde i kombination med lyssnandet som verktyg för 
identitetsskapande och möjlighet att sätta ord på den tysta yrkeskunskapen. 
Grupphandledningen är också meningsskapande där det sagda kan sättas i ett sammanhang 
och kopplas till teorier. Ytterst syftar handledningen till, menar Normell, att förstå andras 
synsätt, vilket inte är detsamma som att man har samma åsikter. 
 
Grupphandledning, kollegahandledning och den femte provinsen betraktar jag som olika 
former av handledning av pedagogiska samtal i grupp.  
Handledningens ramverk beskrivs av skolhandledarföreningen. Enligt denna leds gruppen av 
utbildad handledare, samtalen ska äga rum ungefär varannan eller var tredje vecka, och pågå 
cirka en och en halv timme. Gruppens storlek består av 4-8 deltagare och arbetet sker under 
sekretess. Man fattar inga beslut i handledningsgruppen. Lauvås et al., ser 
kollegahandledningens form som inledningsvis strikt procedurreglerad där samtalet 
struktureras i olika faser: Klargörande av problem, egna lösningsförslag, alternativa 
lösningsförslag, problemlösning, utvidgning till andra situationer. Denna handlingsmodell är 
stöd för ett utvecklade av den tankemodell, som handledaren följer och som deltagarna 
erövrar i kollegiehandledningen. Kollegahandledning kräver träning, en tidsplan och utsedda 
ansvariga bland skolans pedagoger. Handledningsgrupperna bör sättas samman av pedagoger 
som inte samarbetar i vardagen för att underlätta upptäckt av det förgivettagna. 
Normell förespråkar att grupp och handledare tillsammans börjar med att besluta om 
handledningens yttre ramar, vad som ska diskuteras, sekretessen, hur ofta och hur länge. 
Handledning bygger på frivillighet. Strukturen ger trygghet utan denna är det risk att gruppen 
misslyckas. En viktig utgångspunkt är att man inte fattar några beslut i handledningen, något 
som Normell anser skapar utrymme för berättande, lyssnade, reflekterande och utbyte av 
tankar. Frihet från beslut vidgar vars och ens friutrymme. 
 
Handledaren ska skapa ett tryggt arbetsklimat, se till att ramarna för arbetet hålls och att tiden 
används optimalt. Handledaren kan också hjälpa deltagarna vidare i tänkandet kring aktuella 
frågeställningar Lauvås menar att det är handledarens uppgift att tänka i faser och progression 
och bevaka att samtalet inte ”urartar till ett samtal utan dynamik och utan någon ordnad 
tanke” (Lauvås et al. 1997, s. 41) För att lyckas med detta behöver handledarens öva sig att 
använda vissa redskap. 

Forskning kring pedagogers samtal och pedagogisk ha ndledning 
Det är en svår konst för ett arbetslag att genomföra det goda konstruerande samtalet. I en 
kvalitativ studie av Danell (2006) synliggörs i pedagogers samtal konflikten mellan de 
prohibitiva (hindrande) och de progressiva (framåtsyftande) krafterna i den komplexa 
skolvardagen. Syftet med studien var att beskriva och ge en förståelse för hur elevinflytande 
formuleras i pedagogers samtal. Vid fem olika tillfällen under ett år har Danell observerat ett 
arbetslags kollegiesamtal. Samtalens uttalade syfte var att pedagogerna skulle realisera 
läroplanens (1994) intentioner kring elevinflytande. Med utgångspunkt i bland annat teorier 
om socialkonstruktionism och common sense-kunskap analyseras och tolkas resultaten. 
Studien visar att samtal mellan kollegor, i stället för att främja, förhindrar utveckling och 
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upprättande av nya strategier och undervisningshandlingar. Det trygga invanda befästs i 
samtalen som normen och det nya, i det här fallet elevinflytande, sorteras bort. Uppfattningar 
som inte passar in neutraliseras och manövreras bort. Studiens kunskapsbidrag består främst i 
ett synliggörande av mönster i from av begreppsförskjutning, praktisk begreppsladdning och 
begreppsväxling i pedagogernas strategier och handlingar som får till följd att 
utvecklingsuppdraget förhindras. Innebörden av progressiva och prohibitiva krafter i 
kollegiesamtalen förklaras. Danells slutsats är bland annat att pedagogerna som kollektiv har 
lämnats utan stöd i utvecklingsuppdraget och att det är en framtida utmaning att hitta och 
vårda former för pedagogers kollektiva kunskapsprocess. Danell menar att skolutveckling 
handlar om att minska spänningar mellan de prohibitiva och de progressiva krafterna. Danells 
resultat och slutsatser betraktar jag som generell kunskap och därmed också tillämpbara även 
för tolkning av resultaten av denna studie. Frågan är vad som händer då kollegiesamtalen leds 
av en handledare och genomförs på ett strukturerat sätt? Kan handledning bidra till att 
utveckla en samtalande kultur och hitta övergångar mellan de prohibitiva och progressiva 
krafterna? Bidrar handledningen och strukturen till att upprätthålla de progressiva och 
konstruerande krafterna i samtalen?  
 
I Tallstens barnomsorgs- och skolenhet infördes 1996 en kommunikativ pedagogik vars 
upphovsman är den danske läraren vid Lars Rokkjaer (Rokkjaer, 2002). Den bärande idén 
med den kommunikativa pedagogiken är att etablera en självförstärkande 
kommunikationsprocess inom organisationen. För att uppnå detta deltar pedagogerna i 
reflektionssamtal som är styrda, handledda processer med uttalade etiska regler (Rokkjaer, 
2002). Reflektionssamtalen är avsedda att vara en drivkraft för organisationen i det 
kompetenshöjande förändrings- och utvecklingsarbetet. Det handlar för den enskilde om att i 
reflektionssamtalen få möjlighet att sätta ord på sin kompetens, kunna se sig själv i ett 
utanförperspektiv och skapa ny gemensam kunskap. För att distansera sig krävs underkastelse 
av det Rokkjaer kallar tänkandens stränga regler (Rokkjaer, 2002). 
Birgittah Cederwald (2006) har i en doktorsavhandling tolkat den kommunikativa 
pedagogikens och reflektionssamtalens betydelse för de deltagande pedagogerna i Tallåsens 
barnomsorgs- och skolenhet. Cederwalds meningsstudie utgår från ”pedagogernas upplevda 
mening av vad processen med den kommunikativa pedagogiken har inneburit och innebär för 
dem” (Cederwald, 2006, s. 61). Studiens teoretiska utgångspunkt är interaktionistisk, vilket 
innebär att människans utveckling är beroende av samspel med andra. Teorin förankras i 
Deweys tankar kring reflektion som verktyg för att skapa en praktik som utmanar det 
förgivettagna och rutiniserade samt Meads idéer kring socialisationens betydelse för 
självutveckling. Meads teorier finns utvecklade inom den symboliska interaktionism, vars 
begrepp Cederwald använder för att tolka resultaten. 
Studien påbörjades när införandeprocessen pågått i fem år och undersökningen baserar sig på 
19 intervjuer med pedagoger från både barnomsorg och skola. Ytterligare 85 pedagoger har 
svarat på en enkät. Resultaten redovisas och tokas utifrån tre nivåer. Cederwalds övergripande 
slutsats är att flertalet av de intervjuade och många av enkätens besvarare menar att den 
kommunikativa pedagogiken har inneburit vinster och att verksamheten som helhet är på väg 
att bli en reflekterad praktik. 
Resultaten visar också att själva införandet av den kommunikativa pedagogiken inte varit 
friktionsfritt, pedagogerna har inte sett meningen med vad processen skulle leda till, de har 
också känt obehag, de har svårt att släppa ett traditionellt arbetssätt som de behärskar till 
förmån för något nytt och obekant. Några tycker inte om reflektionssamtalen och upplever 
dem som påträngande. Cederwald anser att vissa pedagogers motstånd till förändringar håller 
tillbaka utvecklingen i sitt arbetslag.  
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Cederwalds resultat och angreppssätt ger viss inspiration. Men det finns också grundläggande 
skillnader mellan kollegiesamtalen i Att skriva sig till läsning i Piteå och införandet av den 
kommunikativa pedagogiken i Tallåsen. Inte minst gäller detta själva implementationen och 
införandeprocessen som kan ha betydelse för pedagogernas uppfattning. I bägge 
utvecklingsarbetena ses dock samtalen, reflektionssamtalen och de handledda strukturerade 
kollegiesamtalen som redskap för att pedagogerna ska ta till sig ett förmodat nytt pedagogiskt 
förhållningssätt.  
 
Gun Mollberger Hedqvist, (2006) undersöker i sin doktorsavhandling och arbetslivsforskning 
hur pedagogers yrkeskunnande utvecklas genom samtal. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i 
författarens egna erfarenheter som handledare i pedagogisk verksamhet. Insikter från detta 
gav en djupnad förståelse för hur det öppna lyssnandet i samtalet kan främja och den givna 
kunskapen kan hindra utveckling av pedagogers yrkeskunnande. Författaren menar att det är 
lyssnandets utmaning som står på spel i samtalen. 
I studien observeras två olika samtalssituationer bland förskolepedagoger dels 
barnkonferensen och dels grupphandledning. Centrala frågor i studien är: Hur kan pedagoger, 
vars huvuduppgift är att främja andras lärande, själva lära att bli goda pedagoger? Vilka 
synsätt framträder i de två olika samtalssituationerna – den givna kunskapen eller det öppna 
lyssnandet? 
I samtalen från barnkonferenserna har förhållningssätt i yrket synliggjorts via pedagogernas 
berättelser. I samtalen från handledningssituationerna har förhållningssätten diskuterats och 
förändrats. Resultaten visar att det antingen är det öppna lyssnandet eller den givna kunskapen 
som styr samtalet. I samtalen i barnkonferensen där den givna kunskapen dominerat samtalet 
underkänns ofta andras berättelser och erfarenheter. I dessa samtal uteblir nyfikenheten och 
responsen och reflektionen förhindras, vilket innebär att yrkeskunnandet aldrig fördjupas. 
Studien visar att handledarskapet, det vill säga, konsten att öppet lyssna och ge respons på 
pedagogernas berättelser framstår som en förutsättning för att fördjupa pedagogernas 
yrkeskunnande. Vilken betydelse har handledarna för de pedagoger jag intervjuat? Jag ser 
också Mollbergs dialektiska användning av begreppen öppet lyssnade och den givna 
kunskapen som goda redskap för att belysa resultaten av min studie. 

Metod 
Här beskriver jag processerna i utvecklingsarbetet Att skriva sig till läsning i Piteå kommun. 
Utifrån studiens syfte förklarar jag mina ställningstaganden vid valet av en kvalitativ studie. 
Jag redovisar också principer för urval av informanter samt etiska överväganden, min egen 
forskarroll, innehållsmässiga avgränsningar som jag gjort utifrån studiens syfte och 
tidsmässiga omfattning. Avslutningsvis beskrivs mitt tillvägagångssätt i arbetet med att samla 
och att analysera data.  

Utvecklingsarbetets genomförandeprocesser 
När utvecklingsarbetet Att skriva sig till läsning startade på initiativ av CMiT i februari 2006 
hade detta föregåtts av en noggrann förankringsprocess via barn- och 
utbildningsförvaltningens uppbyggda organisation för övergripande frågor kring 
utvecklingsarbetet med media och IT i för- och grundskolan. I styrgruppen för 
utvecklingsarbetet ingår forskaren Mats Danell, vid Luleå tekniska universitet, en representant 
för Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp, för- och grundskolans IT-strateg och 
jag själv i rollen som för- och grundskolans utvecklare inom området media och IT. En av 
CMiT:s IT/mediepedagoger, tillika utbildad lågstadielärare och speciallärare med lång 
yrkeserfarenhet kring skriv- och läsundervisning, utsågs av styrgruppen till projektledare. 
Projektledaren har deltagit vid samtliga träffar. När CMiT bjöd in till en första 
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informationsträff kom cirka fyrtiofem personer: lärare, skolledare och representanter från 
förvaltningsledningen. Under träffen presenterades utvecklingsarbetets mål, syften och 
upplägg. Via gemensam konferens i First Class fick även lärare som inte deltagit i 
informationsmötet del av en skriftlig information och en inbjudan att anmäla sitt intresse till 
deltagande.  
 
Tabell 1 Översikt av projektdeltagarna och samtalsgruppernas sammansättning 
Skola Ant. klasser Årskurs Ant. klasslärare Ant. spec.ped. Samtalsgrupp 
Skola 1 3 F-1 5 1 
Skola 2 1 1 1 1 

A 

Skola 3 2 F-2 4 1 

Skola 4 1 1 1 1 
B 

Skola 5 1 1-3 1 1 

Skola 6 1 F 2 1 

Skola 7 1 F 1 2 
C 

 
Det visade sig att ett stort antal pedagoger ville delta i utvecklingsarbetet. Efter en 
ansöknings- och urvalsprocess valde styrgruppen ut 24 pedagoger representerade olika 
lärarkategorier från sju skolor med elever i åldrarna 6 till 9 år. Deltagarna delades in i tre 
mindre samtalsgrupper. I den kommande framställningen benämner jag dem grupp A, grupp 
B och grupp C.  
 
Hela lärargruppen har samlats vid sju olika tillfällen under läsåret dels för att ta del av 
föreläsningar kring strategin Att skriva sig till läsning dels för att delta i litteraturseminarier. 
Det är främst vid dessa gemensamma samlingar som jag har medverkat. Mina kollegor, 
CMiT:s tre IT/mediepedagoger, har ansvarat för processtöd i form av enskild 
klassrumshandledning och handledning av de strukturerade kollegiesamtalen. 
IT/mediepedagogerna har handlett varsin av de tre samtalsgrupperna A, B och C. 
Samtalsgrupperna A, B och C träffades ungefär var fjortonde dag i 1,5 timme under hela 
läsåret. Träffarna har ägt rum antingen i någon skola eller i CMiT:s lokaler i ett ostört och 
lugnt rum, där deltagarna och handledarna sitter i ring. IT/mediepedagogerna handleder varsin 
grupp. I rollen som handledare ingår att leda kollegiesamtalen, skapa ett gott arbetsklimat, 
underlätta för reflektion och föra processen framåt enligt Normell (2002) och Lauvås et al 
(2007). Vid första tillfället bestämmer handledaren och gruppen gemensamt vilka ramar som 
ska gälla. CMiT har med stöd av Normells utgångspunkter upprättat ett förslag till gemensamt 
ramverk för kollegiesamtalen. Utformningen av kollegiesamtalens struktur har vuxit fram 
genom utbildning och i handledning med rektor Irmeli Bellander och utbildningsplanerare 
Mats Strömbäck vid Kalix folkhögskola. I stort har handledarna arbetat enligt följande 
struktur: 

Ramar för kollegiesamtal i Att skriva sig till läsning 
Två personer blir i förväg ombedda att välja ut något som de reflekterat omkring. För varje 
ärende avsätts 45 minuter. Samtalet sker i ett ostört rum, där gruppen sitter i en ring. 
Handledaren ger ordet till var och en i tur ordning. På så sätt kommer alla till tals och 
värdefulla reflektioner och erfarenheter lyfts fram från hela gruppen. Man har dock rätt att 
passa om man för stunden inget har att säga. Allt som tas upp under kollegiesamtalen är 
sekretessbelagt. Kan man av någon anledning inte delta i kollegiesamtalet skall detta 
meddelas i förväg. Tiderna som har avsatts för kollegiesamtalen är viktiga att respektera. Sen 
ankomst stör samtalet om det har påbörjats. I samtalssituationen är det handledaren, ramarna 
och samtalets olika faser som utgör deltagarnas stöd för att utvecklas och gå framåt. 
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1. Presentation – berättaren lyfter kort sitt ärende/sin reflektion och får prata utan att bli 
avbruten. De andra i gruppen har en lyssnande funktion. Max 5 minuter 

2. Klargörande – gruppen ställer öppna frågor i turordning, så att de har förstått ärendet. 
Till exempel: Vad har fungerat, hur hoppas personen få hjälp, hur ser 
situationen/sammanhanget ut osv. Här får det inte vara några lösningsfokuserade- eller 
ledande frågor. Rundan slutar med frågan: ”Är det någonting vi glömt att fråga om, 
eller som du tycker att det är viktigt för oss att veta?” 5 – 10 minuter 

3. Berättaren drar sig ur ringen för att inta en lyssnande roll – inga kommentarer till 
gruppen sker i denna fas.  

4. Reflekterande fas  – Gruppen går flera rundor för att reflektera omkring ärendet som 
berättaren har lyft. I denna fas kan man delge vilka känslor och tankar som ärendet 
väcker hos en själv, lösningsförslag, egna erfarenheter, information, beröm till 
berättaren, alla idéer man tror kan vara till hjälp. Gruppen vänder sig till varandra och 
inte till berättaren. 20 min 

5. Summering – Berättaren kommer in i ringen igen och berättar vad fick ut av gruppens 
samtal, vad han/hon kom att tänka på, vilken känsla som väcktes, vad som var 
användbart och vad som kan vara nästa steg. De andra i gruppen lyssnar. Berättaren 
har alltid sista ordet i samtalet. 10 minuter  

6. Avslutning – Handledaren avslutar.  
 
Alla i projektet, både deltagare och CMiT:s personal inklusive jag själv har under läsåret 
kontinuerligt skrivit loggbok. Lärarna har använt sig av dubbellogg. Med dubbellogg menas 
här att lärarna först reflekterat i sin loggbok kring det som skett i undervisningen och sedan 
inför kollegiesamtalen läst igenom sina loggböcker och skrivit ner sådant de kom att tänka på. 
Dessa tankar har man sedan kunnat lyfta i kollegiesamtalet. IT/mediepedagogerna har loggat 
kring både klassrumshandledningen och handledningen av de strukturerade kollegiesamtalen.  

Kvalitativ ansats 
Eftersom studien och dess syfte fokuserar på lärares perspektiv där jag söker en djupare 
förståelse av samtalets betydelse vid implementering av Att skriva sig till läsning anser jag 
det lämpligt med en kvalitativ ansats (Björndahl, 2005). Studien har också en 
aktionsforskande ansats (Tiller, 1999) där en djupare kunskap kan bidra till fortsatt utveckling 
för skolorna och förbättring av CMiT:s stödjande arbete. För att lyfta kunskap ur lärarnas 
erfarenheter av kollegiesamtalen har jag valt intervjun som metod. Kvale (1997) betraktar 
intervjun som ett unikt verktyg för att få tillträde till människors tankar kring deras levda 
erfarenheter. Kvale liknar forskningsintervjun med samtal där två parter för dialog om ett 
gemensamt ämne. Varje intervju är unik och den kunskap som uppstår är beroende av 
samtalets karaktär, de berättelser som delas, språket som används, meningens 
kontextbundenhet och inte minst relationen mellan mig och den jag intervjuar. 
Forskningsintervjun som datainsamlingsmetod är enligt Kvale (1997) ett ytterst komplicerat 
mellanmänskligt samspel där bägge parter lär sig något som i sin tur kan bidra till fortsatt 
utveckling. Att studera det som sker i det praxisnära är en viktig aspekt inom 
aktionsforskningen (Rönnerman, red. 2004). 

Studiens trovärdighet 
Innebörden i min studie handlar inte om att förmedla en objektiv sanning utan att ge en 
förståelse för hur lärarna uppfattar kollegiesamtalen. Inom den kvalitativa forskningen är 
undersökningens trovärdighet beroende av forskarens hantverksskicklighet (Kvale, 1997). Det 
innebär att de resultat som redovisas ska kunna granskas och bedömas utifrån det metodiska 
tillvägagångssättet. Granskningen ska även omfatta forskarens förförståelse som därmed blir 
viktigt att beskriva. Mina kunskaper och mina olika roller medför en risk att jag blir normativ 
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och att de resultat jag får fram endast beskriver sådant jag redan visste och vill bevisa. 
Forskning är, enligt Kvale att ta ett steg ifrån, kunna distansera sig och upptäcka ny kunskap. 
Jag har därför kritiskt granskat syfte, arbetsmetoder och resultat tillsammans med min 
handledare och andra utomstående personer. Deltagarna i utvecklingsarbetet har fått del av 
resultatet och lämnat sina synpunkter på studiens trovärdighet. Jag är medveten om att min 
egen förförståelse kan inverka på studien och därför har det varit min strävan att göra mitt 
forskningsarbete transparent.  
I min forskarroll studerar och tolkar jag andra lärares verklighet. Som forskare tar jag mig 
rätten att formulera och fokusera på studiens syfte och forskningsfrågor samt att tillämpa ett 
kritiskt förhållningssätt till den verklighet jag valt att studera. Detta är ytterst en fråga om 
makt (Kvale; 1997). Folkesson (Rönnerman, red. Kap. 6. sid. 120) menar att ”forska i sin 
egen praktik innebär att bli medveten om sig själv som en del av den praktik man studerar och 
forskar i”. Ett sätt att göra detta är att forskaren i ord formulerar den egna förståelsen av det 
fenomen som studeras. Med andra ord bör min trovärdighet som forskare, val av metod och 
de resultat jag presenterar kunna granskas i ljuset av den jag är. Min egen yrkesmässiga 
erfarenhet, min förförståelse och mina tre roller i utvecklingsarbetet, utvecklarens, 
arbetsledarens och forskarens, i utvecklingsarbetet, är därför viktiga att klargöra.  
I rollen som utvecklare har jag ansvarat för designen av utvecklingsarbetet Att skriva sig till 
läsning, förankrat syfte och målsättningar hos kollegor inom CMiT och förvaltningsledning. 
Jag ingår i projektets styrgrupp och har varit med om att utse de deltagande lärarna. I 
projektets genomförandefas under läsåret 2006-2007 har utvecklarrollen varit tillbakadragen 
på så sätt att jag inte direkt har deltagit i klassrumsarbetet eller handlett någon egen 
samtalsgrupp. Jag har ansvarat för litteraturseminerier och dokumentation i samverkan med 
forskaren Mats Danell från Luleå tekniska universitet. Kollegiesamtalsgrupperna har jag följt 
på sidan om dels genom handledarnas loggböcker och dels genom observationer på plats vid 
ett tillfälle per grupp. I rollen som verksamhetsledare för CMiT har jag utsett projektledaren 
för utvecklingsarbetet Att skriva sig till läsning. I ledarrollen har jag medvetet arbetat för att 
utveckla CMiT:s stödjande arbete i riktning bort från olika teknik- och programfokuserade 
kurser till ett handledande förhållningssätt, bland annat genom att lyfta fram min syn på och 
initiera pedagogisk handledning, dialog och samtal som en stödjande åtgärd för utveckling av 
media och IT i undervisningen. Detta har lett till en förändrad inriktning och en satsning på 
kompetensutveckling i pedagogisk handledning för samtliga i CMiT:s personal. 
Kollegiesamtal används internt inom CMiT för reflektion och utveckling. Med andra ord har 
jag en positiv syn på kollegiesamtalets möjligheter. 
Min forskarroll liksom mina andra yrkesroller formas och präglas av alla mina tidigare 
erfarenheter både yrkesmässiga och privata. De teorier och metoder som jag studerat och tagit 
till mig i min forskning är kopplade till den jag är och hur jag tänker just nu. I forskarrollen 
måste jag därför vara medveten om att min egen förförståelse kan utgöra ett hinder 
(Danielsson, 2004). Graviz (1996) beskriver dock förkunskaper som forskarens kognitiva 
kontext och ser denna som ett viktigt verktyg för att analysera. Studierna och 
forskningsarbetet har gett mig viktig kunskap att föra tillbaka till praktiken, men också 
inspirerat mig att vilja problematisera det som sker i den verksamhet jag arbetar inom.  

Etiska överväganden 
Jag har i alla steg tagit forskningsetiska hänsyn utifrån Vetenskapsrådets Forskningsetiska 
principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig (1990) forskning med avseende på 
informations-, samtyckes- och konfidentialitetskraven. Jag har försäkrat mig om deltagarnas 
samtycke och tillstånd. Via en gemensam konferens i First Class har jag i ett första steg 
skriftligt informerat alla deltagare och rektorer om min planerade studie och att några av 
deltagarna kan komma att bli kontaktade av mig. Jag har också erbjudit möjlighet att avstå om 
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man inte vill delta eller fortstätta delta i studien. I ett andra steg har jag via enskild e-post 
skickat en förfrågan till de valda informanterna, i samband med denna förfrågan har jag även 
upplyst dem om deras rättigheter och mina skyldigheter enligt de forskningsetiska 
principerna. Jag har också upplyst dem om hur intervjun går till och bett om tillstånd att spela 
in. Allt eftersom informanterna har gett sitt samtycke till intervjun har jag överlåtit åt dem att 
välja plats för samtalet och betonat att valet av plats ska kännas ostörd och lugn. Samtliga 
informanter har fått frågorna i förväg. Jag har också tillstånd att använda 
IT/mediepedagogernas loggböcker. I resultatredovisningen har jag använt fingerade namn på 
personer och grupper, trots detta finns en begränsning i konfidentialiteten genom att gruppen 
som helhet är liten och deltagarna känner varandra väl. Informanterna har därför fått ta del av, 
komma med synpunkter på och bedöma rimligheten i resultatredovisningen. Samtliga 
informanter har gett sitt samtycke till att materialet publiceras.  

Intervjuerna 
Informanterna valdes ut från gruppen klasslärare (tabell 1, s. 12). Enligt läroplanen (1994) är 
det främst klassläraren som är ansvarig för skriv- och läsundervisningens utformning. 
Hantverket kring skriv- och läsundervisningen är således mycket tydligt kopplat till denna 
kategoris yrkesidentitet. Först intervjuade jag sju klasslärare, som jag valde ut slumpmässigt i 
de fall detta var möjligt. I vissa skolor fanns bara en klasslärare. Samtliga skolor och 
samtalsgrupper fanns representerade bland dessa sju informanter. Sedan jag intervjuat dessa 
visade sig en ganska samstämmig bild. För att eventuellt få ett mer varierat underlag utökade 
jag därför med ytterligare två informanter. För att förbereda mig inför intervjuerna och bilda 
mig en uppfattning vilka frågeställningar som ska ingå i frågeguiden har jag tagit del av 
projektdeltagarnas skriftliga nulägesbeskrivningar från augusti 2006. Projektdeltagarnas 
loggböcker är deras egna verktyg för reflektion och jag har därför inte haft direkt tillgång till 
dessa texter. Utifrån forskningsetiska hänsyn bedömer jag det inte heller lämpligt att 
återvända med en fråga om att få använda mig av dessa loggböcker. Jag har även studerat 
handledarnas loggboksanteckningar utifrån genomförda kollegiesamtal.  
 
Den upprättade samtalsguiden (bil. 1) består av halvstrukturerade frågor (Kvale, 1997). 
Studiens syfte och frågeställningar har funnits som en underliggande struktur vid 
utformningen av frågorna och i de öppna samtal jag haft med lärarna. Inför intervjuerna har 
jag skickat samtalsguiden via mejl. Jag har också bett informanterna att förbereda sig genom 
att läsa igenom det de skrivit i sina loggböcker kring kollegiesamtalen. Några informanter har 
valt att göra detta skriftligt och dessa texter har jag fått del av. Intervjuerna ägde rum under 
vecka 8-14. Platsen för intervjuerna har varierat från mitt kontor, konferensrum vid någon 
skola eller i hemmiljö utifrån vad informanterna bedömt vara mest praktiskt för dem. Jag har 
dock alltid betonat att platsen för intervjun ska vara ostörd och trivsam. Jag inledde 
intervjuerna med en information om genomförandet och etiska frågor. Som 
inspelningsutrustning har jag använt mig av en digital diktafon. Intervjuerna har tagit i snitt 
cirka 35 minuter.  
 
Vid intervjutillfällena har jag styrt samtalen till att handla om det jag avgränsat i frågeguiden. 
Jag har bemödat mig om att skapa ett samtal där jag genom att lyssna och fråga bidrar till det 
som berättats utan att styra lärarnas uppfattningar. Samtalsguiden har i samtalen inte fungerat 
som en slaviskt följd kompassriktning utan mer som en karta med hållpunkter som berättelsen 
konstruerats kring. När jag har upplevt ett frågeområde mättat har jag uppmuntrat 
informanten med nya frågor. Jag har använt mig av följdfrågor, nickningar, hummanden och 
uppmaningar om att berätta mer i syfte att uppmuntra informanten att berätta mer och 



16 

utveckla sina tankar.  När jag inte har förstått har jag följt upp det informanten sagt genom att 
fråga om och upprepa det sagda som en frågeställning.  

Analysmetod 
Egidius (2006) definierar analys som ett arbete som består i att dela upp något i dess 
beståndsdelar där man söker efter olika komponenter som placeras i en större helhet. 
Svenning (1997) och Kavle (1997) anger principer för hur man kan gå till väga vid analys och 
bearbetning av kvalitativa data. Svenning föreslår kodning som begrepp för arbetet att föra 
över data från inspelat format till text och vidare till en nivå där data beskrivs i olika begrepp, 
teman och kategorier. I det kvalitativa analysarbetet pågår kodning och analys som en 
sammanflätad arbets- och tankeprocess som kan urskiljas i tre steg: Öppen kodning, axiell 
kodning och selektiv kodning. Syftet är att forskaren stegvis skärper analysen genom 
successiv proximation. Kvale (1997 s. 171-172) beskriver analysen i sex steg. Analysen pågår 
under intervjun när informanten berättar (1), reflekterar över det som berättats (2), när 
forskaren reagerar på det som berättats och sänder tillbaka (3). Sedan tolkas den utskrivna 
intervjun och struktureras, klarläggs och bearbetas någon form av meningskoncentrering (4). 
En ny intervju (5) och intervjupersonens handlande utifrån nya insikter (6) utgör de sista 
stegen enligt Kvales modell. 
Under själva meningsanalysen finns en rad möjliga verktyg. Kvale (1997) betraktar narrativ 
analys som en metod där författaren rekonstruerar och komprimerar det sagda i form av en ny 
berättelse. I den nya berättelsen utvecklas intervjuernas innehåll. Johansson (2005) beskriver 
den narrativa analysen som ett arbete som påbörjas redan vid formuleringen av forskarfrågan 
och arbetet med den explicita analysen påbörjas redan vid datainsamlingen. I den narrativa 
analysen separerar man och skiljer ut delar av materialet i olika stycken. I den färdiga 
analysen skapas ur intervjudeltagarnas berättelser ”en skriftlig metaberättelse, som är en 
symbolisk, kreativ sammanfattning av det man hört, läst och sett i fältet” (s 288). Richardson i 
Johansson, ( 2005) menar att skapandet av en vetenskaplig text är en moralisk handling där 
forskarens redovisade bakomliggande intentioner i textframställningen bidrar till studiens 
trovärdighet. Ett viktigt strategiskt val är därför frågan om vems röster som ska framträda i 
den explicita texten. Det avgörande, menar Johansson, är att man som författare ser sig själv 
som en person med moraliskt ansvar för den text som man producerar. Utifrån de teorier som 
studien tar sin utgångspunkt i anser jag det moraliskt och forskningsmässigt försvarbart med 
en dialogisk framställning som både lyfter fram lärarnas berättelser och synliggör mig själv 
som forskarsubjekt. Analysarbetet har skett i sex steg i vilka jag haft en abduktiv ansats 
(Alvesson & Sköldberg, 1994) då jag sett det meningsfullt att växla mellan teori och empiri 
för att kunna nyttja teorier, verktyg och mönster från tidigare forskning i analysen. 
 
I ett första steg har jag har lyssnat igenom de inspelade intervjuerna och transkriberat dem i 
sin helhet till text med både mina frågor och de intervjuades svar. I transkriptionsarbetet har 
jag använt mig av Silvermans (2001) transkriptionssymboler. Jag har noterat både det som 
sagts, men också pauser, pausers längds, stämning, intonation, talrytm, volym och annat som 
uttryckts genom olika ljud. Den transkriberade datan omfattade 79 sidor datorskriven text. 
Parallellt med transkriptionsarbetet har jag noterat vad jag kommit att tänka på.  
I ett andra steg har jag öppet läst igenom de transkriberade intervjuerna var för sig för att få 
en överblick av materialet. Parallellt med läsningen har jag fyllt på mina tidigare noteringar 
med nya tankar som uppstått under läsningen.  
I ett tredje steg använde jag en processanalytisk modell (Danell, 2003) som jag fann 
meningsfull att tillämpa utifrån studiens syfte för att synliggöra och sortera ”aktörers 
handlingar i praxis” (s. 48) i intervjuerna. I tabell 1 redovisas de mönster i form av 
huvudgrupper och kategorier som framträdde i analysen av lärarnas berättelser. 
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Tabell 2 Huvudgrupper och kategorier utifrån  lärarnas uppfattningar om kollegiesamtalen 

Huvudgrupp Motstånd Tvekan Acceptans I Acceptans II 

Kategori a. Helheten 
b. Strukturen 
c  Gruppen 
d. Handledaren 

a. Helheten 
b. Strukturen 
c. Gruppen 
d. Handledaren 

a. Helheten 
b. Strukturen 
c. Gruppen 
d. Handledaren 

e. Personlig utveckling 
f. Gruppens utveckling 
g. Processuell utveckling 
 

 
De funna kategorierna a-d utgår i de tre första huvudgrupperna från utsagor i intervjuerna där 
lärarna gett uttryck för sina uppfattningar om att delta i samtal, strukturen, sin 
kollegiesamtalsgrupp och handledaren. I ett andra analyssteg, som beskrivs lägre fram i texten 
framträder inom den fjärde huvudgruppen ytterligare kategorier e-f som utgår från utsagor där 
lärarna har beskrivit personlig utveckling, gruppens utveckling och processuell utveckling till 
följd av kollegiesamtalen. 
I ett fjärde steg har materialet strukturerats utifrån funna huvudgrupper och kategorier. I detta 
moment har jag strukit sådant som jag ansett vara överflödigt och ovidkommande utifrån 
studiens syfte och frågeställningar (Svenning, 1997). Jag har i kategoriseringsarbetet varit 
”berättelsefinnare” och sökt efter berättelser inom respektive huvudgrupp och kategori. 
I ett femte steg har jag skapat resultattexten. Inledningsvis översatte jag det 
färdigstrukturerade materialet från transkriberad text till skriftspråk. Jag har ersatt 
informanternas namn med fingerade. Sedan har jag varit ”berättelseskapare”. Mina tekniker 
för att skapa de olika resultatberättelserna inom varje huvudgrupp har varierat beroende på 
den datamängd som funnits att tillgå inom respektive grupp.  
Inom huvudgrupperna Motstånd och Tvekan har jag komprimerat yttranden inom kategorierna 
a-b var för sig och sedan skapat en berättelse per lärare. Under rubriken Motstånd i 
resultatredovisningen skildras Helenas uppfattning av kollegiesamtalet. Under Tvekan möter 
läsaren två röster, först Birgittas och sedan Jeanettes. Anledningen till detta är att deras 
tveksamheter grundar sig på olika företeelser i kollegiesamtalet. I kommentarerna för jag 
samman min analys för gruppen Tvekan. I gruppen Acceptans där den största datamängden 
fanns väver jag textmässigt samman Pernillas, Katarinas, Gunillas, Teresas, Margaretas och 
Liselotts röster till en. Namnen förekommer därför inte heller i texten. Resultatredovisningen 
ger först en sammanfattning av lärarnas uppfattningar utifrån kategorierna a-d och sedan 
kategorierna e-g.  
Inom samtliga huvudgrupper använder jag mig i den explicita resultattexten av samma 
retoriska teknik. För att skapa en polyfon text och främja dialogen i texten (Johansson, 2005) 
växlar jag mellan olika strategier. Jag använder mig i detta av fyra olika tekniker i form av 
citat av informanternas yttranden, citat ur dialoger mellan mig och informanten, referat av 
intervjun samt kommentarer. Nedan redogör jag för mina motiv och hur jag grafiskt valt att 
markera de olika teknikerna.  
Citat: Dessa delar av texten lyfter fram lärarnas röster och markeras i texten genom ett indrag 
och direkt anföring. 
Dialog: I vissa fall väljer jag att lyfta fram dialogen mellan mig och de intervjuade. Motivet 
till detta är att på så vis synliggöra situationer som visar när det har skett en förhandling av 
mening mellan mig som forskare och informanten. Dialogen markeras i texten genom indrag 
och direktanföring där det framgår vem av oss som säger vad. 
Referat: Här berättar jag genom att sammanfatta lärarnas utsagor och på så sätt föra 
handlingen vidare.  
Kommentar: I slutet av respektive huvudgrupp sammanfattar jag mina analytiska 
kommentarer och tankar utifrån resultatet kring lärarnas uppfattningar av samtalen. Jag 
försöker också att återskapa stämningen av samtalet för att ge läsaren inte bara innehållet i det 
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sagda utan också en redovisad bild över hur saker sägs. Jag visar också hur jag i samtalet 
tolkar och lyfter in min livsvärld och hur detta bidrar till det som lärarna berättar. 
Jag har i en sammanfattande analys kring resultaten i de tre huvudgrupperna lyft fram 
respektive grupps mönster och variationer. I den sammanfattade analysen av grupperna 
framträder en skillnad i materialet i gruppen Acceptans jämfört med grupperna Motstånd och 
Tvekan. Inom Motstånd och Tvekan uppstod en mättnad i materialet, medan i materialet i 
huvudgruppen Acceptans framstod ytterligare kvaliteter som jag utifrån syfte fann av intresse 
att söka efter. Med anledning av detta såg jag det angeläget att ytterligare fördjupa analysen 
inom gruppen Acceptans. 
I ett sjätte steg har jag därför genomfört ytterligare en analys av gruppen Acceptans 1, som 
jag kallar Acceptans II. Framställningen av den explicita analystexten för Acceptans II följer 
samma strategier som redogjorts för i punkterna 1-4 ovan. 

Resultat 
Som tidigare angetts tar studien sin utgångspunkt i fyra frågeställningar.  

1. Hur uppfattar lärarna kollegiesamtalen? 
2. På vilket sätt påverkar kollegiesamtalen lärarens strategier och handlingar gällande 

datorn i läs- och skrivundervisningen? 
3. Hur utvecklas lärarens lärande i kollegiesamtalen? 
4. Vilka kvaliteter uppstår i kollegiesamtalen?  

Nedan presenteras resultaten av analysen av intervjuerna utifrån funna huvudgrupper och 
kategorier. 

Motstånd 
Här redovisas huvudgruppens uppfattningar om kollegiesamtalen utifrån kategorierna helhet, 
struktur, gruppen och handledaren. I kommentartexten redovisar jag mina analytiska tankar.  
 
Helena berättar att hon först var positiv till kollegiesamtal, men sedan ändrat uppfattning. I 
intervjun förklarar hon varför:  

- Det kändes konstigt att man skulle lyfta fram en fråga och sen sitta tyst när andra pratar om den. Jag 
tycker också att kollegiesamtalen har tagit alldeles för mycket tid och inte gett någon effekt. Det finns inte 
heller nog med substans att sitta och samtala i hur många timmar som helst kring Trageton. 
Kollegiesamtalen har stressat mig. De har inte gett mig någonting  

- Hur kommer det sig? Undrade jag. 

- Jag tror att det beror på att i mitt arbetslag och på min skola så hinner vi prata och bearbeta liksom här och 
nu. Man kan fort prata med någon annan om man har behov och sedan har man ju lämnat det bakom sig. Vi 
brukar säga till varandra när vi planerar: 

”Jamen nu gör vi så här!” Sedan har vi genomfört och utvärderat i arbetslaget. 

 
Helena förklarar att hon hade föredragit att kollegiesamtalsgruppen varit en grupp på den egna 
skolan med människor som hon redan känner: 

 - Där vet vi ju hur vi är och vad vi tycker och hur vi tänker och där är det inte så noga kanske hur man 
uttrycker sig. Men är du med människor som du inte känner då vet du ju inte hur de tolkar dig och det jag 
säger och vad jag menar. När det finns andra med från andra skolor då måste man ju förstå det de berättar 
och vad det innebär i verkligheten. Vi ju så olika och har så olika tankar och värderingar och sätt att vara. 
För mig har det tagit energi att föröka förstå vad de menar och att jag inte har kunnat ge något tillbaka. Men 
jag måste säga att många gånger har jag känt mig usel och tänkt varför jag sitter här och önskar att jag bara 
fick sluta nu. 
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- Skulle du kunnat lyft det här i kollegiesamtalen? Frågar jag. 

Helena tänker efter och svarar: 

- Ehh, det här? Det känner jag mig lite osäker på. Om någon tycker att det ger mycket och så sitter jag och 
tycker att det inte ger något. Då känner jag mig otacksam och dålig. Så därför gör man ju inte det så gärna.  

- Jag tycker att det har varit toppen då IT/mediepedagogen har kommit ut till oss, så man har fått säga att så 
här vill och tänkte vi och att få hjälp med tekniken. Jag tycker att hon har varit så positiv också. Så att man 
som känner att man är på väg. Och det är ju som så viktigt det också att någon kommer och ger en den 
känslan. Man blir lite bekräftad i det man gör.  

Kommentar 
Helena inleder vårt samtal innan jag ställt den första frågan. Hon talar högt och med 
eftertryck. Orden rinner ur henne och jag väljer att lyssna och uppmuntra hennes berättande. 
Helenas första reaktion på kollegiesamtalen var positiva. Hon såg fram emot att få sitta ner 
och prata. När hon sedan deltagit i några kollegiesamtal förändrades den positiva 
inställningen. Helena förklarar varför. Hon tyckte att kollegiesamtalets strikta form, de andra i 
gruppen och frågornas innehåll kändes hindrande. Helst av allt hade hon avstått från samtalen. 
När jag i en fråga för in min syn på kollegiesamtalen stannar Helena upp och funderar. 
Tempot i hennes berättelse avtar. Hon blir mer förklarande och den givna kunskapen och hur 
hon agerar till följd av den framträder i berättelsen.  
Helena menar att hennes undervisning på många sätt skiljer sig från hur de övriga i hennes 
grupp arbetar och därför är det inte givande att lyssna på hur andra gör. Hon förutsätter också 
att andra tänker på samma sätt om det hon har att berätta. Helena menar att alla måste hitta sin 
väg själv och ha ett kritiskt förhållningssätt till förändringar. Hon har arbetat under en lång tid 
i sin verksamhet där man har ett speciellt undervisningsmaterial som hon tycker fungerar bra 
och är fantastiskt för läs- och skriv. Trageton medför egentligen inga stora vinster för hennes 
undervisning utan kan till viss del användas för elevernas berättande.  
Helena har däremot en positiv syn på sin handledare. Anledningen till detta är att hon 
uppskattar handledarens insatser i den handledning och hjälp med tekniken som hon får del av 
i det praktiska arbetet i klassrummet. Hennes positiva uppfattning av klassrumshandledningen 
och kritiska syn på kollegiesamtalet gör att hon förespråkar ett stöd som hjälper henne vidare 
”här och nu” och på ett sätt som stämmer med hur hon vill arbeta. 
I Helenas berättelse framträder en tydlig vändpunkt i synen på kollegiesamtalen där hon 
snabbt skiftar från positiv till negativ hållning. Hennes negativa utgångspunkt gör att hon 
agerar mot samtalets intentioner och föreslår förändringar kring innehållet i samtalet som 
gruppen och handledaren accepterar. Trots förändringen står hennes uppfattning fast. 
Kollegiesamtalen har inte heller gett henne något och har tagit alldeles för mycket tid från 
hennes arbete.  

Tvekan 
Här redovisas huvudgruppens uppfattningar om kollegiesamtalen utifrån kategorierna helhet, 
struktur, gruppen och handledaren . I den avslutande kommentartexten kommenterar jag 
resultatet. 
Birgittas berättar att hon till att börja med såg strukturen i kollegiesamtalet som ett hinder.  

- Från början kändes det ju lite jobbigt, kan jag säga. Jag tycker det var lite terapistuk över det hela. Man 
sitter i ring och det blir lätt lite högtidligt. Det är inte lättsamt på samma sätt som när man har ett vanligt 
samtal. När frågan går laget runt, så kan man ju känna en liten press. I början satt jag nästan bara och tänkte 
på vad jag skulle säga för klokt, för de andra uttryckte sig ju så bra. Nu tycker jag väl att det känns bättre. 
Men så kan jag ärligt säga att jag kände det från början. Nu har vi förändrat så att ingen förbereder något 
ärende, utan när man kommer dit då går man laget runt och då får man säga om det är någonting speciellt. 
Jag känner faktiskt att jag har gått vidare och inte bara står och stampar på samma fläck. Jag har ju jobbat 
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ganska länge så att det känns som att jag har tagit ett steg till. Jag skulle ha en etta nu i höst för första 
gången på sex år och jag kände redan då att nu måste jag tänka efter hur jag vill jobba. Vill jag fortsätta att 
jobba som jag gjorde för sex år sen? Eller ska jag tänka lite nytt? Jag hade redan läst om det här sättet att 
jobba och jag kände mig intresserad. Jag kände också att jag hade modet att förändra och skulle säkert ha 
gjort det ändå även om jag inte hade kommit med i projektet. Det skulle jag. Men jag har fått en annan 
skjuts i utvecklingen och det har bland annat kollegiesamtalen bidragit till. 

När jag i intervjun ställer frågan vad som skulle ha hänt om kollegiesamtalen inte funnits 
svarar Birgitta, efter att ha funderat ett tag:  

- Jag kan tänka mig att jag inte riktigt hade fått samma djup i det hela. Det hade blivit mera att det praktiska 
arbetet och metoden hade dominerat. Nu har vi ju haft tid och tillfälle att gå lite djupare in på pedagogiska 
frågor som har kommit upp i kollegiesamtalen. Men jag tror att vi skulle kunna ha bra och seriösa samtal 
utan den där strikta formen. Jag tror det. För om man är i en grupp där många är så jätteduktiga att prata då 
är det lätt att man kan känna sig att man är sämst i klassen. Så kan det bli. För mig har det känts lite för 
seriöst. 

- Hur skulle det kunna se ut? frågar jag. 

- Jaa, jag är inte säker. Det kan ju hända att det här ger mycket mer när man har det på det här sättet. Det är 
mycket möjligt att det är så. Men det är ju svårt att säga. För ska man träffas och prata kring ett 
förändringsarbete så vill man ju samtidigt att det ska ge någonting. Det får ju inte vara bara en punkt på 
dagordningen. Men jag tycker att det har tagit alldeles för mycket tid. 

Ytterligare en lärare, Jeanette beskriver i intervjun sin tveksamhet till kollegiesamtalen.  

- Från början när vi hade de här samtalen så tyckte jag att det kändes lite märkligt att jag skulle sitta tyst och 
lyssna på dom andra och höra vad de hade att säga runt min fundering, berättar Jeanette och fortsätter. Men 
jag har börjat gilla det mer och mer det är positivt att får tid och att verkligen lyssna vad folk verkligen 
säger genom att man sitter tyst. Och jag tror att skulle handledaren inte styra upp det så skulle det bli som 
vilket samtal som helst. Jag tycker att det är en liten vits med att man säger sin frågeställning och att man 
verkligen får lyssna och inte gå in och rätta till och försvara som det lätt blir annars. För när man väcker en 
fråga så har man ju alltid en egen tanke bakom. Då man sen får höra på andra, ja då får man får lite vidare 
tankegångar och det tycker jag är rätt. Strukturen är viktig för den erbjuder alla samma möjlighet att säga 
något. Men i vår grupp har det handlat otroligt mycket om de praktiska frågorna. Vi har haft väldigt lite 
didaktiska frågor. Utan vi pratar om att går mycket papper och hur man gör med elever som tjuvsitter vid 
datorn och liknande frågor.  

Jeanette berättar att då hon inte känner alla i gruppen blir hon sig inte riktigt trygg vilket gör 
att hon tycker att hon måste vara försiktig och återhållsam. 

- Jag känner när vi sitter som formellt i dom här samtalen då måste jag vara försiktig. Jag känner inte alla så 
jag måste kanske hålla in lite. I kollegiesamtalen låter det som att några aldrig har några problem. Då 
känner man att det inte känns riktigt ärligt. För det finns ju alltid svårigheter och allt är inte så där jättelätt.  

- Kan du lyfta det här i kollegiesamtalet? undrar jag. 

- Kanske så småningom. Men inte nu, svarar Jeanette.  

Det uppstår en lång paus i intervjun. Efter en stund fortsätter Jeanette tankfullt:  

- I och för sig är ju jag kanske lika oärlig som kanske inte vågar säga det jag tänker. Så är det ju. I grund och 
botten tycker jag att det är positivt med de här samtalen och över tid så kanske de utvecklas så att det blir 
det här djupa samtalet som man är ute efter. Men vi är ju inte där än, men jag hoppas att vi hamnar där 
någon gång. Jag vet inte om vi har kommit så långt att vi har börjat ha någon större insikt om oss själva. Jag 
vet inte ens om jag har fått det om mig själv. Om jag tänker på hur det resoneras i gruppen så tycker jag inte 
att det har blivit något större kullerbyttor. Inte som jag har upptäckt då, säger Jeanette. 

Jeanette berättar om det egna arbetslagets betydelse och jämför deras samtal med samtalen i 
kollegiesamtalsgruppen: 
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- Vi känner varandra jätteväl och där kan man liksom bara spy ut och man vet att de vet vem jag är. Där 
känns det som att man vågar blotta sig och de andra nickar igenkännande och så kan man diskutera för- och 
nackdelar. Jag tror att det är mera de här informella samtalen som vi har haft som har varit ett stöd. 
Kollegiesamtalen har hjälp oss att förstå att vi behöver den här tiden för samtal och reflektion och startat 
tanken kring hur viktigt samtalet är. Jag tror att det är bra för att upprätthålla nytänket och 
utvecklingsarbetet kanske inte skulle ha fortgått på samma sätt. Nu träffas man och man har ändå lite fokus 
på att jobba med det här att man skulle kunna tappa tråden. Och låt det vara tills nästa träff. För det är ju det 
som håller upp samhörigheten kring projektet. 

Kommentar 
Birgittas berättelse gungar fram och tillbaka mellan två lägen. En positiv hållning till samtalet 
i stort och en önskan om utveckling väger mot en rädsla att inte duga som håller hennes 
utveckling tillbaka. I hennes grupp har man beslutat att göra en justering av samtalets form. 
Förändringen i kombination med att gruppen lärde känna varandra gjorde att känslan av 
prestationsångest avtog och tryggheten ökade för Birgitta. Hennes syn på kollegiesamtalen 
blev mer positiv och hon berättar om vilka positiva effekter det hade inneburit för hennes del. 
Birgitta berättar att samtalen och kollegor från andra skolor hade gett henne många nya tankar 
och idéer. Hon hade fått uppleva att sådant som hon inte hade tänkt själv kompletterades 
genom att andra hade haft andra tankar som hon kunnat ta till sig. Men trots detta tycker 
Birgitta att kollegiesamtalen tagit för mycket tid och att det borde ha varit längre mellan 
träffarna. På min fråga om hur Birgitta uppfattar handledarrollen svarar hon att handledaren 
för hennes del främst är ett stöd att erövra tekniken i det direkta klassrumsarbetet. För att få 
hennes uppfattning om handledarens roll i samtalen måste jag förtydliga att min fråga gällde 
handledarrollen i kollegiesamtalen. Efter att ha tänkt efter ett tag svarar Birgitta att ”om man 
nu ska ha kollegiesamtal på det här sättet” så är det viktigt att handledaren är seriös och ser till 
att man följer de regler som man bestämt och bevakar att samtalet inte urartar i ”något 
kafferep”. 
Trots de positiva effekter av kollegiesamtalen, gruppen och utvecklingsarbetet i stort som 
Birgitta berättat om, återkommer hon upprepade gånger och avslutar också intervjun med att 
berätta om den prestationsångesten som hon känner inför att utveckla sina tankar tillsammans 
med andra som hon anser vara så mycket duktigare. På min fråga om detta är något hon kan ta 
upp i gruppen känner hon sig tveksam.   
 
Jeanettes tveksamhet grundar sig i tankar kring gruppen. Hon tycker att de frågor man lyfter 
är alltför ytliga och praktiska. Hon beskriver läget som att gruppen står och stampar och att 
det känns som att den skulle kunna gå vidare. Jeanette menar att det finns en risk att 
utvecklingen av gruppen avstannar helt om kollegiesamtalen inte känns meningsfulla. 
Jeanette tror att anledningen till att det har blivit så beror på att gruppen undvikit de djupare 
didaktiska frågorna och därför förhindrar sig själva att komma på djupet kring exempelvis vad 
som sker i samtalet mellan eleverna då de samarbetar kring datorn. Men trots den avstannade 
grupprocessen menar Jeanette att kollegiesamtalet haft en positiv effekt främst på det egna 
arbetslagets informella samtal. I dessa samtal känner Jeanette att hon har fått ut mycket för 
där har hon kunnat vara helt ärlig.  
I Jeanettes berättelse framträder en konflikt mellan att delta i andra grupper än den närmaste 
arbetsgemenskapen i det egna arbetslaget. Det egna arbetslagets kultur har en överordnad 
betydelse jämfört med kollegiesamtalen. Denna bakomliggande intressekonflikt för Jeanette 
med sig i sin kollegiesamtalsgrupp som håller henne tillbaka. Är det att svika den närmaste 
arbetsgemenskapen att ta in andras perspektiv eller går detta för sig? Jeanette visar misstro 
mot andras beskrivningar av sin klassrumspraktik och granskar denna utifrån sin och 
arbetslagets upplevda erfarenhet. Jeanette deltar inte i sin kollegiesamtalsgrupp som enbart 
representant för sig själv utan hon förmedlar kulturen i sitt arbetslag. Hennes eget lärande 
liksom gruppens lärande hålls tillbaka när det öppna och andras perspektiv förhandlas bort. På 
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min direkta fråga om hon kan tänka sig att ta upp detta blir svaret till en början tveksamt 
negativt för att vända och insiktsfullt se sin egen roll, där hon beskriver sin egen brist på 
öppenhet som bidragande till gruppens långsamma utveckling. 

Acceptans 
Här redovisas huvudgruppens uppfattningar om kollegiesamtalen utifrån kategorierna helhet, 
struktur, gruppen och handledaren. I den avslutande kommentartexten kommenterar jag 
resultatet. Generellt råder inom gruppen en positiv uppfattning av kollegiesamtalen. Gruppen 
utmärks av att man inledningsvis haft positiva förväntningar. 

- De här dagarna när vi ska ha samtal brukar jag tänka: Oj, nu ska jag dit, va kul! Ibland har man ju fått lyfta 
ett eget problem eller fundering och då har det varit med spänd förväntan man har fått höra på de andra.  

En lärare beskriver kollegiesamtalen som en ventil för tänkandet. En annan liknar 
kollegiesamtalen vid en oas: 

- Rent spontant tänker jag på kollegiesamtalet som en oas. Att få möjlighet att stänga in sig i ett rum och 
avskärma sig för en stund och få lyfta de frågorna man har och vara helt fokuserade på det utan något annat 
som stör. Man bara kommer och dimper ner. Det är skönt att bara få byta miljö. Efteråt känner jag mig 
ganska avslappnad och harmonisk. 

Några lärare i gruppen berättade att de i början kände sig tveksamma. Men när man såg att det 
gav ganska mycket var strukturen inget hinder.  

- Det kändes jättekonstigt både att dra sig ur och lyssna och att handledaren frågade om alla hade förstått 
frågan. Jag tänkte att, jamen, hur svårt kan det vara då? I kollegiesamtalen upptäckte jag att jag har en mun 
och två öron och jag känner aldrig att jag är den här självskrivna ”pratapåaren”. Utan jag kan istället tillåta 
mig att vara tyst och lyssna på andra. Det har gett mig mycket att lyssna.  

- Vad ger det? undrade jag. 

- Det har gett mig själv en annan bild av hur jag ska vara i samtalet. Min förmåga till reflektion har 
utvecklats och jag är mer tänkande som människa. Tack vare att det finns en turordning där alla får 
diskutera min fråga, får jag ju verkligen höra vad många tycker och jag får många fler idéer än om jag 
pratar på själv. Jag tycker att det har varit jättebra för att man har fått lära sig att lyssna och vänta på sin tur 
och inte bara prata på.  

Tack vare formen känner man att alla frågor är lika viktiga. Det är ju faktiskt så ingen kan bedöma om en 
fråga som någon annan väcker är bättre eller sämre eller om det som jag säger är mera viktigt än något 
annat. Det är saker som man känner själv man vill ta upp som är viktiga att ta upp.  

Lärarna berättar att det är positivt att kunna prata utan att behöver lista ut några oskrivna 
regler.  

-När ordet är fritt måste man, menar en lärare, göra en rad överväganden och fatta en mängd beslut. Då 
börjar man antingen att censurera eller att tänka på att hålla sig framme. Det gäller att vara med i spelet och 
försöka läsa av folk på ett annat vis. Energin går åt till andra saker än det innehållsliga. I kollegiesamtalen 
är allt detta ordnat och man behöver bara lyssna och tänka. Kollegiesamtalet är ju väldigt konstruktivt och 
skolan har saknat redskap för att konstruktiva samtal. Det är lätt när man sitter i en samtalssituation att 
samtalet börjar på ett ställe och slutar man någon helt annanstans. Man reflekterar inte över vart samtalet 
tog vägen, vad som hände, eller om man lärde sig någonting nytt. Vi kan sitta och prata och prata, men det 
leder ju ingenstans. Men den här strukturen, som de här kollegiesamtalen har ger ju en hjälp att hålla tråden, 
få fram olika svar och nya infallsvinklar som leder ett steg vidare. 

Lärarna ser både sig själva och gruppen som en tillgång i kollegiesamtalet.  

- Det har hänt att de andra har sagt att de tagit till sig och fått hjälp av något jag sagt. Det är ju skönt. Det är 
ju som bekräftande på att man ändå tänker något betydelsefullt. 
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Lärarna menar att när man känner sig bekräftad av andra är det också lätt ta till sig det andra 
säger: 

- De andra tänker saker som jag inte kommer på. Det de säger får mig att se på saken på ett annat sätt och så 
kommer man ju som vidare, liksom. För man vet ju att det är därför man är där. 

Lärarna uppfattar handledarens roll som viktig för att upprätthålla ordningen, skapa trygghet 
och leda samtalen. När handledaren griper in och styr upp samtalen upplever man inte heller 
detta annat än naturligt. En av lärarna beskriver detta på följande vis: 

- Det känns inte snipigt och man blir irriterad eller någonting, utan det är hennes roll. 

De flesta ser det som ytterligare en styrka att det är IT/mediepedagogen som leder 
kollegiesamtalen:  

- Det ger en extra effekt att handledaren har varit i klassen och har goda kunskaper om arbetet i 
klassrummet som gör att man inte behöver förklara så mycket för att handledares skulle veta och förstå.  

Kommentar 
I gruppen Acceptans finns en positiv förväntan på kollegiesamtalet. Strukturen, det avskilda 
rummet, miljöombytet och regelbundenheten i träffarna beskrivs som avstressande och har 
inneburit att man bättre orkat med sitt arbete än under tidigare år. I gruppen finns också en 
kunskap om samtalet. Kollegiesamtalet fyller enligt lärarna i gruppen ett behov inom skolan 
genom att det erbjuder ett redskap för att klara av olika samtalssituationer och borde enligt 
kunna användas i fler sammanhang. Lärarna har upptäckt att samtalet gett trygghet och blivit 
en komplettering av det praktiska arbetet i klassrummet. Samtalen har känts öppna och 
tillåtande, varit bekräftande, reflekterande och man har upplevt att de fört utvecklingen 
framåt. Lärarna ser det som positivt att målet inte har varit att man ska vara överrens, utan att 
syftet är hjälpa var och en att komma vidare. Att alla frågor som man själv velat lyfta, även 
praktiska, har tagits på lika stort allvar som djupare pedagogiska ser man som en viktig 
förutsättning. En lärare ser kollegiesamtalet som ett verktyg för att alla ska kunna göra sin röst 
hörd och delta i skolans utveckling. Gruppen Acceptans utmärks av att samtliga ser strukturen 
som en styrka. De kvaliteter man upplevt samtalet ger gör också att man är kritisk till att 
förändra samtalets struktur. Ett flertal av lärarna i denna grupp uttrycker att deras syn på 
kollegiesamtalets struktur inledningsvis kändes främmande. De beskriver samtalet som 
uppstyltat och tyckte att det var skrämmande att man var tvungen att prata. Det kändes 
konstigt att andra skulle diskutera den fråga som man själv väckt. Dessa lärare förändrade sin 
syn på kollegiesamtalet när de blev vana upplevt att det gav något. Inom gruppen acceptans 
finns en genomgående positiv och öppen syn på de andra i gruppen. Man anser att det är 
givande att få höra den andres synpunkter och frågor. Det är givande att träffa lärare från 
andra skolor och årskurser. Alla ser det som en styrka att man tänker olika då detta minskar 
risken för att köra fast i samma tankebanor. Samspelet i gruppen uppfattas som jämställt och 
öppet. Lärarna har känt sig trygga eftersom man vet att det som pratas om stannar inom 
gruppen. Ju mer de har lärt känna varandra desto mer upplever de att de fått ut av samtalen. 
Särskilt viktigt är att man i gruppen har känt bekräftad. Handledaren betraktar man som 
gruppens hjälp att upprätthålla riktlinjerna för samtalen så att det inte uppstår oklarheter. Utan 
en handledare säger man att det inte skulle gå att ha så goda samtal. Man är klar bild över 
handledarens roll i samtalet och gör en distinktion mellan IT/mediepedagogens dubbla 
uppgifter. 

Sammanfattande kommentar  
De tre huvudgrupperna ger en variationsrik bild av lärarnas uppfattning av kollegiesamtalen 
gällande synen på samtalet, strukturen, gruppen och handledaren. Resultatet visar också på 
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variationer inom de olika grupperna. I gruppen Motstånd finns ingen vilja att delta i 
kollegiesamtalet vilket innebär att de kvaliteter som framstår blir av negativ art för läraren där 
läraren betraktar samtalet som ett hinder som orsakar stress då det tar tid från andra 
arbetsuppgifter. I gruppen Tvekan framträder dels strukturen och dels gruppen som 
problematiska. Även här begränsas samtalets verkan. Kraften ägnas åt att lärarna pendlar i sin 
uppfattning. De är på väg men kommer egentligen inte vidare. De kvaliteter som beskrivs är 
både av negativ och av positiv art, men deras tvekan gör att utvecklingen står still och 
avvaktar. I gruppen Acceptans finns en positiv syn på samtalet. Resultatet visar att några av 
lärarna i denna grupp inledningsvis upplevt strukturen som ett hinder, men gjorde en 
synvända där man såg strukturen och ramarna som en styrka för att upprätthålla det goda 
samtalet. Genom detta har lärarna i gruppen Acceptans tagit ett steg framåt och passerat ett 
moment som för de andra huvudgrupperna framstått som kritiskt. I Acceptansgruppens 
insikter och kunskaper om samtalet uppstår nya kvaliteter som gör att de på olika sätt brukar 
kollegiesamtalet i förändringsarbetet i klassrummet.  

Acceptans II 
Nedan presenteras en sammanfattning av resultatet i utifrån kvaliteter som lärarna berättar om 
utifrån kategorierna Personlig utveckling, Gruppens utveckling och Processuell utveckling.  

Personlig utveckling 
Lärarna berättar att de utvecklats som personer och ser nytta av samtalet för egen del.  

- Ja, det skulle ju vara jättebra om vi hade den här typen av samtal på skolan. Tänk på allt man ska diskutera 
som egentligen bara går runt i kvarnen. Det blir ingenting. För de som inte håller med är tysta och går ändå 
och gör som de brukar. Man kommer inte på djupet med varandra. Utan man kommer bara ur striden 
oskadd. I bästa fall. 

Gruppens utveckling 
Ytterligare en uppfattning som kommer till uttryck i intervjuerna är hur man uppfattar 
gruppens utveckling som en drivkraft för utveckling av arbetet i klassrummet. I intervjun 
formulerar en av lärarna detta på följande vis: 

- Att man kan delge varandra erfarenheter tycker jag har varit mycket bra. Ja, då känner man sig nöjd. Jag 
har presterat någonting. Det är inte alltid, man tycker själv att det man har gjort är så märkvärdigt. Men så 
säger de andra att det var en jättebra grej jag hade gjort och de ska vi pröva det i sin klass. Då känner jag att 
jag utvecklas och då kan jag fortsätta så mycket som helst. Man kan ju inte komma till kollegiesamtalet och 
säga att man har gett upp. 

Processuella framsteg  
Lärarna berättar att när de lyssnat till andras tankar och vad de har gjort har de blivit stärkta, 
bekräftad och utmanade att ta ett steg till: 

- Efter kollegiesamtalen har det känts som att ”man kan ta ett steg till, och ett steg till. Man har något i 
bagaget när man lämnar samtalet. 

En annan lärare säger att kollegiesamtalet har inneburit att hon hade hållit sig mera på spåret: 

- Ibland så har man ju velat modifiera och falla tillbaka till gamla mönster. Men då har man fått hjälp av de 
andra. De har sagt ”men se det så här” eller ”pröva så här”. Man har blivit lyft upp igen på vägen och fått 
pröva en gång till. 

En lärare berättar att hon i höstas ifrågasattes som lärare av både sig själv och andra eftersom 
hon hade två elever i årskurs tre som inte lärt sig läsa. Idag har hon en annan syn på sig själv: 
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- Ja, och det beror på samtalets form och att jag vågade börja ställa frågor. Jag upptäckte att om man vågar 
fråga får man svar och nya frågor. Man blir mer spontan av sig när man får respons. Tack vare samtalets 
struktur blev vi fort trygga med varandra och då vågade jag också säga att jag inte hade lyckats med de här 
eleverna. 

Läraren berättar att alla elever i hennes klass elever lärt sig läsa. Något liknade har hon aldrig 
varit med när det gäller läsinlärning.  

- Det är jätteroligt. Ja, jag vet inte hur jag ska beskriva det, men det har gett mig så mycket, säger läraren 
med eftertryck på varje stavelse.  

Den krånglande tekniken har av flera lärare beskrivits som ett svårforcerat hinder. En annan 
av lärarna berättar så här: 

- När man sitter där tillsammans med barnen och de pockar på uppmärksamhet så fixar man inte det där 
som man kanske klarar av ensam. Då är det väldigt lätt att ge upp,  

Hon berättar hur hon lyfte sin känsla av frustration i ett kollegiesamtal där hon fick rådet att 
inte ge upp utan att fortsätta. Hon berättar att hon därigenom i lugn och ro kunde invänta den 
tid det tog att komma igång.  

- Nu tycker jag att det flyter på så bra och barnen kan. De är så jätteduktiga och självgående på datorerna.  

En tredje lärare berättar hur hon har brottats med om och varför eleverna ska vara två vid 
datorn. Hon tyckte att det tog kraft och att det fungerade bättre när de arbetade var för sig. 
Hon beskriver i intervjun hur inställd hon var på att helt och hållet ge upp pararbetet den 
dagen hon lyfte sin tankar i kollegiesamtalet och hoppades också att gruppen skulle bekräfta 
att hon fattat ett bra beslut. Men så blev det inte berättar läraren och förklarar varför: 

- De andra i gruppen hjälpte mig att sortera och genom att lyssna förstod jag meningen med elevernas 
pararbete. Att tänka tillsammans att lära tillsammans och att använda varandras kunskaper, det är ju en 
grundprincip, säger hon och tillägger, tänk om jag missat det?  

En fjärde lärare beskriver hur hon under många år försökt få sina kollegor att använda datorn 
utan att lyckats.  

- Jag har alltid tyckt att det här med data och nu har det blivit tillåtet för fler att hålla på med datorn. Det 
kommer ju fram i dom här samtalen att datorn har varit lite undanstoppad men nu är den framme och barnen 
får använda den i det dagliga arbetet. I kollegiesamtalen bekräftas att det är legalt att använda datorn och att 
man får vara lite mera lärande som lärare. 

Ytterligare en annan av lärarna som har en förskoleklass innebar skiv- och läsundervisningen 
med datorn att hon började oroa sig för att hennes 6-åringar inte fick nog mycket tid till lek. 

- Ja, man hade ju sina fungeringar, för det kändes ju lite stort det här att jobba i den här åldersgruppen. Jag 
har varit lite rädd att barnen inte ska få nog mycket lek och att det blir för mycket skrivträning då de bara är 
sex år. I kollegiesamtalet fick jag höra vad andra tänkte och insåg att man inte behöver känna att man måste 
ha fokus på att barnen ska lära sig skriva och läsa.  

Läraren säger att det styrker en att höra andras syn: 

- Det ligger liksom till grund i hela allt att man kan prata om det man gör. Man får tips och idéer och att det 
man tänker kanske inte är så tokigt. Så har jag känt i alla fall.  

Kommentar 
Inom gruppen Acceptans har utvecklats olika kvaliteter utifrån kategorierna personlig 
utveckling, gruppens utveckling och processuell utveckling. Kvaliteterna varierar från att man 
tycker att man blivit bättre på att lyssna och att reflektera, stärkt tron på den egna förmågan 
till att ha fått en djupare förståelse av det man gör i arbetet med eleverna som kunnat föra 
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processen i förändringen av elevernas skriv- och läsundervisning framåt. Lärarna anser att 
kollegiesamtalen är utgångspunkten för lärandet för dem som individer och att drivkraften i 
lärandet är de kontinuerliga mötena och handledarens stöd att hålla samtalet öppet och 
konstruktivt. Man ser sin kollegiesamtalsgrupp som en plattform för lärande där den enskilde 
lär genom andra i samtalet. Lärarna anser att gruppen ger både trygghet och utmaningar. I ett 
flertal fall framträder i lärarnas berättelser vändpunkter där lärarna före kollegiesamtalen hade 
stött på hinder som sedan under och efter samtalen undanröjdes genom att man funnit andra 
tankestrategier. Kollegiesamtalen har gett lärarnas en djupare förståelse av teorier kring 
samarbetslärande vilket inneburit att lärarna gjort medvetna strategiska val när de utformat 
undervisningen. En lärare kom till kollegiesamtalet med uppfattningen klar att låta eleverna 
återgå till ensamarbete. När hon lyfte sitt problem i kollegiesamtalsgruppen fick detta till följd 
att hon såg pararbetets mening varpå hon ändrade sig. Det löste inte det kaos som pararbetet 
orsakade, men hjälpte henne att hålla i och utveckla. Läraren beskriver att hon som en följd av 
kollegiesamtalet numera är noggrann med att ge eleverna uppgifter så att det verkligen är 
någon mening att vara två. Ytterligare en annan lärare berättar hur kollegiesamtalet blivit en 
arena för att sprida förståelse för datorn som pedagogiskt verktyg. Läraren har under många år 
sett och använt datorn tillsammans med eleverna, men har inte lyckats få någon respons från 
de övriga lärarna på skolan. Genom att lärarna pratar om datorn i skriv- och 
läsundervisningen har fler tänkbara användningsområden kommit upp i samtalen. Läraren 
beskriver detta som att kollegiesamtalen legaliserat datorn. 
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Diskussion 
Studien övergripande syfte har varit att beskriva och ge en förståelse om handledning av 
kollegiesamtal kan vara ett led för läraren att förändra sina strategier och handlingar när det 
gäller användning av datorn som verktyg för elevers tidiga läs- och skrivinlärning. 
Diskussionens syfte är att fördjupa förståelsen kring kollegiesamtalen genom att betrakta 
resultaten kring huvudgrupperna Motstånd, Tvekan och Acceptans i ljuset av annan forskning 
och de teorier som tidigare beskrivits. Genom att göra så kan de resultat som jag fått fram 
underbyggas. Det som är generellt i tidigare forskning kan också genom denna studies 
kunskapsbidrag både bekräftas och visa på nya forskningsfrågor. 
Resultatens trovärdighet är beroende av hur jag metodiskt gått tillväga för att samla in och 
bearbeta data. I metoddelen har läsaren fått en bild av min forskarroll och kunnat följa mina 
överväganden och hur jag stegvis arbetat mig fram till resultattexten. Det innebär en öppen 
möjlighet att bedöma studiens trovärdighet och föra diskussion inte bara kring vad som 
kommit fram utan också hur. Jag har också låtit deltagarna i utvecklingsarbetet ta del av 
resultatet och kommentera detta. De synpunkter som kom fram bekräftade resultatens 
trovärdighet. Dataanlysens sex steg har varit en god hjälp där jag successivt kunnat distansera 
mig från materialet (Kvale, 1997). När frågan om hur man som forskare ska gå till väga får 
företräde underlättar detta vad som ska berättas i resultatet. Min egen kunskap om metodens 
betydelse har i det praktiska analysarbetet fördjupats. Jag tror liksom Rhedding-Jones (2005) 
att forskarens hantverksskicklighet måste övas upp genom praktisk tillämpning. I 
meningsanalysen har jag använt mig av narrativ analys (Johansson, 2004). Valet av detta 
skedde induktivt (Alvesson & Sköldberg,1994). I mötet med informanterna och utifrån 
innehållet i intervjuerna framstod den narrativa analysen som en möjlighet att på bästa 
omhänderta det sagda och fortsätta den påbörjade dialogen mellan mig och informanterna. Att 
analysera meningen med utgångspunkt i det narrativa tillför möjligheter och problem. 
Möjligheterna som jag bedömer det efter detta första försök är att man som forskare har 
möjlighet att skapa en resultattext som är intresseväckande och lätt för läsaren att ta till sig när 
det gäller komplexa företeelser i en annan människas livsvärld (Johansson, 2004). De 
moraliska aspekterna hur lärarnas berättelser framställs har inneburit många svåra 
avväganden. Hur ska jag välja att låta lärarnas röster framställas? Hur gör man dem rättvisa? 
Vem ska få höras? Hur ska mina röster som författare och person framställas? Med ytterst 
små subtila dramaturgiska grepp kan jag som författare lyfta fram det sagda och skapa en 
intresseväckande berättelse. Men samtidigt löper jag också en risk att förvränga den 
ursprungliga meningen. För att undvika detta har jag arbetat med stor närhet till intervjuerna 
och utifrån detta byggt upp berättelserna utifrån citat. Jag prövade texterna mot informanterna 
och utomstående personers uppfattningar om meningen. När berättelserna var färdiga i den 
form som de framträder i resultatredovisningen, läste jag återigen till det transkriberade 
materialet. En kritisk reflektion är att den färdiga resultattexten är förhållandevis omfångsrik. 
Narrativ analys tar också mycket tid. Utifrån att jag haft en stor datamängd och nio intervjuer 
att arbeta med känner jag mig kritisk till mitt val av metod utifrån den tid som funnits till 
förfogande och att detta sker inom ramen för en C-uppsats. 

Resultatdiskussion 
Resultaten diskuteras utifrån de fyra huvudgrupper som framträtt ur materialet: Motstånd, 
Tvekan, Acceptans I och II. Resultaten tolkas utifrån skolan som institution, läraryrkets 
komplexitet och generell skolutvecklingsproblematik som redogjorts för i bakgrunden. 
Hur kan det motstånd som kommer till uttryck i Helenas berättelse förklaras och ses i ett 
vidare perspektiv? I huvudgruppen Motstånd framträder kända skolutvecklingsproblem av 
generell karaktär. Det motstånd som kommer till uttryck menar Scherp i Berg & Scherp, red. 



28 

(2003) är resultatet av läraryrkets förändrade villkor som en följd av statens förändrade 
styrning av skolan. I ett makroperspektiv innebär skolutveckling i många fall en kamp mellan 
rådande förhållanden och det nya som ska införas (Berg&Scherp, red. 2003). Liknade resultat 
framförs av Danell (2003, 2006) som visat att när intentioner ska omsättas i praktisk handling 
av läraren så uppstår ett glapp mellan det som sägs och det som faktiskt görs i praktiken. 
Danell (2003) menar att läraren verkar i en kultur där man i stor utsträckning skapar sina 
strategier och formar sitt handlingsutrymme utifrån självråd. Vilket också förklarar varför 
Helena beskriver kollegiesamtalen och de andra i gruppen som hindrande och tidsspillan, 
vilket tydligt framgår av Helenas berättelse. (Se sid. 18-19)  
 
Resultaten inom gruppen kan också ses ur ett mikrosociologiskt perspektiv där lärarens i 
samtal med andra manövrerar bort utvecklingsuppdraget (Danell, 2006). Helenas berättelse 
synliggörs de prohibitiva, det vill säga de hindrande krafterna, där hon agerar mot 
kollegiesamtalets intentioner i själva samtalet för att bevara och försvara den tid hon behöver 
för att upprätthålla den rådande kulturen. De hindrande krafterna förmår sätta 
kollegiesamtalen, gruppen och handledaren ur spel. De strategier som var rådande innan 
kollegiesamtalen förstärks och samtalets avsikter att utmana varandra att tänka nytt i koppling 
till det som sker i det praktiska arbetet med elevernas skiv- och läsinlärning med datorn 
neutraliseras. Danell lyfter fram tre huvudspår som synliggör språkliga strategier som är 
generella för att bevara en rådande ordning. Studiens begrepp, begrepps-, uppmärksamhets- 
och problemförskjutning stödjer de resultat som denna studie redovisat. I resultatet av 
huvudgruppen Motstånd framträder dessa prohibitiva talhandlingar. Begreppsneutralisering 
innebär att betydelsen av de begrepp som används förskjuts. I huvudgruppen Motstånd har vi 
har kunnat se hur kollegiesamtalet omtolkas till litteraturseminerier. Handledarrollens 
betydelse har reducerats genom det Danell beskriver som selektiv uppmärksamhet, vilket 
innebär att den enskilde läraren väljer vilka aspekter man vill uppmärksamma. I Motstånd 
uppfattas handledaren som ett verktyg för att bekräfta det man gör, inte som någon man 
accepterat som den som utmanar och manar framåt mot nya mål. 
 
Den selektiva uppmärksamheten gör sig också i resultaten synlig genom att intentionerna med 
utvecklingsarbetet i stort förändras och anpassas till rådande ordning. Ur den förändrade 
strategin för elevers tidiga läs- och skrivinlärning i Att skriva sig till läsning plockar Motstånd 
det som passar in i det man redan gör, istället för att förhålla sig till det nya på ett öppet sätt 
och se hur detta kan förändra undervisningen. I gruppen Motstånd skyms intentionerna med 
kollegiesamtalen bakom viljan att upprätthålla den rådande ordningen. Cederwalds (2006) 
studie visar liknande resultat där lärarna som deltog i strukturerade reflektionssamtal bland 
annat upplevt samtalen som påträngande och också känt obehag. Läraren som har som strategi 
att bevara den rådande ordningen kommer i kläm och känner stressad inför det nya i 
kollegiesamtalen. Resultaten av Mollberger Hedqvist studie (2006) visar samma mönster som 
resultaten i denna huvudgrupp. Hon konstaterar att common sense-kunskapen, eller den givna 
kunskapen står i vägen för lärarens yrkesutveckling. Enligt Berger och Luckman (1979) tar 
sig denna common sense-kunskapen uttryck i ett här och nu tänkande som är väl integrerat i 
de dagliga rutinerna, vilket också framkommit i mina resultat. I citatet från s 18-19 förklarar 
Helena varför hon tyckt att kollegiesamtalen känts meningslösa: 
 

-Jag tror att det beror på att i mitt arbetslag och på min skola så hinner vi prata och bearbeta liksom här och 
nu. Man kan fort prata med någon annan om man har behov och sedan har man ju lämnat det bakom sig. Vi 
brukar säga till varandra när vi planerar: 

”Jamen nu gör vi så här!” Sedan har vi genomfört och utvärderat i arbetslaget. (Helena) 
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Trots att Helena deltagit i de handledda kollegiesamtalen har detta inte inneburit inte detta 
inom någon egentlig förändring av hennes tankar kring lärarrollen eller kring arbetet i 
klassrummet. I kampen mellan de progressiva och prohibitiva krafterna kommer 
utvecklingsarbetets intentioner till korta. Även om eleverna använder datorn i skriv- och 
läsundervisningen så kan det vara så att den eventuella potentialen för elevernas lärande 
begränsas genom lärarens förhållningssätt till sitt eget lärande. I huvudgruppen Motstånd har 
den påbörjade utvecklingsresan inneburit en resa i välkända trakter. Handledningens och 
kollegiesamtalets intentioner att utmana det rutiniserade som framhålls av Lauvås, Hofgaard 
Lycke & Handal (1995) har inte inom huvudgruppen Motstånd kunnat hålla tillbaka de 
prohibitiva krafterna. I spänningsfältet mellan den rådande kulturen och utvecklingsarbetets 
intentioner blev lärare i huvudgruppen kvar i sitt utgångsläge och verkar i sin 
kollegiesamtalsgrupp som en kraftfull och tydlig försvarare av den förgivettagna kunskapen 
kring kollegiesamtalen. 
 
När man granskar studiens resultat inom huvudgruppen Tvekan i ljuset av annan forskning 
och teorier kan man här beskriva gruppens karaktärsdrag som en pågående kamp. Resultatet 
visar lärargruppens tankemässiga vandring mellan den rådande ordningen och 
utvecklingsarbetets intentioner. Resultatet visar att det inte finns en självklar koppling mellan 
teoretisk kunskap och praktisk handling. Bägge lärarna inom gruppen Tvekan ger uttryck för 
det Berger och Luckman (1997) benämner socialkonstruktionistisk syn där samtalet är 
grunden för lärandet. Men i praktisk handling kommer detta inte till uttryck. I Danells studie 
(2003) finns resultat som kan underbygga detta. Danell ser ett anmärkningsvärt tapp mellan 
lärares insikter och positiva inställning till elevinflytande och till vad som verkligen kommer 
till uttryck i praktisk handling. Lärare förhåller sig till ett fenomen på en retorisk nivå men i 
praktiken händer mycket lite. Det som är en sanning i ett sammanhang gäller inte i ett annat, 
varpå den teoretiska förståelsen känns händelsestyrd och stituationsanpassad. I citaten från 
resultatredovisningen ges uttryck för ett tänkande som bäst kan liknas vid ett gungbräde. I 
resultatet speglas detta i lärarnas syn på att kollegiesamtalsgruppen beskrivs som avstannad, 
något som man inte är beredd att agera för att förändra eftersom man har det egna arbetslaget 
att tillgå. Situationsanpassningen verkar så att lärarens agerande blir slupmässigt och 
inkonsekvent trots att man ger tydliga uttryck för en sociokulturell teori som man beskriver 
som generell och något som man eftersträvar i det egna arbetslaget och i arbetet i 
klassrummet. Läraren beskriver hur det egna arbetslaget utvecklat en högre förståelse för 
samtalets betydelse och lämnar kollegiesamtalsgruppen på tillväxt i avvaktan på att gruppen 
ska komma till en djupare nivå. Enligt Wenger i Dysthe (2003) baserar sig teorin kring 
praxisgemenskap teorier på deltagande och lärandet förstärks genom att alla har olika 
förkunskaper. Teorin förutsätter att man vill delta för att lärande ska äga rum. Lärande i 
sociala samspel sker utifrån en ömsesidighet. Det finns inte heller någon konflikt mellan att 
ingå i flera praxisgemenskaper. Kollegiesamtalsgrupperna beskrivs inom Tvekan som ytliga i 
fråga om vilka problem som tagits upp. Danell (2006) finner liknande resultat i det han väljer 
att kalla begreppesneutralisering, vilket innebär att lärargruppen neutraliserar samtalet till att 
handla om ytliga frågor så man kan fortsätta att vara sams på ytan och sedan fortsätta som 
tidigare. I Tvekan är man inte heller rustad för att utmana sin grupp kring det man ser. 
Resultaten av Mollberger Hedqvists studie bekräftar detta och menar att när reflektionen över 
föreställningarna saknas blir detta en bekräftelse av det man gör vilket i sin tur leder till att de 
föreställningar som skulle omprövas hålls tillbaka. Rädslan håller tillbaka och 
kollegiesamtalet förmår inte att synliggöra den givna kunskapen som istället får ett fritt 
spelrum som verkar i samtalet främst genom det som inte sägs. Mollberger Hedkvists (2006) 
resultat visar att det är antingen det öppna lyssnandet eller den givna kunskapen som styr 
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samtalet. En fundering som jag har är om det inte kan vara så att det är mellanläget som jag 
funnit i huvudgruppen Tvekan som upprätthåller denna spänning? I resultatet inom 
huvudgruppen Tvekan finns intressanta signaler om vad som är kritiska punkter som håller 
tillbaka eller kan föra framåt i kombination med en medvetenhet kring teorier kring 
sociokulturellt lärande. Tar eller ges de lärare som befinner sig i denna grupp en roll som 
medlare i det institutionella spänningsfältet? Ur skolutvecklingssynpunkt är det därför viktigt 
att hitta vägar att stödja dessa att ta steget fullt ut och att de genom kollegiesamtalet stärka 
deras röster. Scherp beskriver i Berg & Scherp, red. (2003) att skolutveckling handlar om att 
mildra det spänningsfält som råder mellan de framåtsträvande krafterna och de 
tillbakahållande krafterna. För denna huvudgrupp framstår risken att läraren förblir i ett 
ständigt mellanläge vilket sker på bekostnad av både det egna lärandet och andras. Det blir 
helt enkelt inte riktigt ärligt, vilket också Jeanette är smärtsamt medveten om. 

- Kan du lyfta det här i kollegiesamtalet? Undrar jag. 

- Kanske så småningom. Men inte nu, svarar Jeanette.  

Det uppstår en lång paus i intervjun. Efter en stund fortsätter Jeanette tankfullt:  

- I och för sig är ju jag kanske lika oärlig som kanske inte vågar säga det jag tänker. Så är det ju. I grund och 
botten tycker jag att det är positivt med de här samtalen… (Jeanette) 

De tillbakasträvande krafterna som ges uttryck för i huvudgruppen Tvekan, innebär att man i 
kollegiesamtalen utvecklat ett förhållningssätt där man döljer det direkta motståndet och 
därmed förhindrar en störningsfri kommunikation. Enligt Habermas i Alvesson & Sköldberg 
(1994) är det meningslöst att diskutera om man inte kommunikationen bygger på 
ömsesidighet och att man kan förvänta sig sanning och uppriktighet. När Jeanette 
underkänner vad andra lärare än de hon samarbetar med dagligen har att förmedla och 
drabbas hon själv av en känsla av otrygghet i kollegiesamtalsgruppen och kommunikationen 
blir förvrängd. I gruppen Tvekan gör också liksom i huvudgruppen Motstånd en 
omförhandling av handledarrollen vars viktigaste uppgift anses vara det konkreta stödet i 
klassrummet.  
Lauvås et al. framhåller att kollegahandledning som form för skolans utveckling är något som 
kräver tid och träning. Handledningsgruppen bör sättas samman av dem som inte arbetar 
tillsammans i vardagen för att underlätta för gruppen att utmana det förgivettagna. Även 
Mollberger Hedkvist drar utifrån sina resultat slutsatsen att reflektionssamtalens plats i skolan 
behöver tid och en medveten hållning innan detta integrerats och inlemmats. Huvudgruppen 
Tvekan utmärks av att man anar samtalets möjligheter, men sitter fast i den egna kulturens 
tröghet (Persson, red. 2003). Vilken kunskap och vilka strategier behöver man utveckla för att 
hjälpa dem ur ”antingen-eller-gungstolen”? Vilka är de kritiska punkterna? 
 
Den spänning mellan de prohibitiva och progressiva krafterna som vi sett framträda i de två 
tidigare huvudgrupperna har reducerats inom gruppen Acceptans. Genom en positiv syn på 
kollegiesamtalet, strukturen, gruppen och handledaren har nya tankar och möjligheter 
framträtt som lärarna i gruppen nyttjat för att driva utvecklingen framåt. Resultaten bekräftas 
av de olika teorierna som redogjordes för i bakgrunden. Utmärkande för denna grupp är att 
man vill  delta, vilket enligt Wengers teoribildning kring praxisgemenskap är den första 
förutsättningen för lärandet. I gruppen visas tydligt att man lärt sig av och med andra. Saker 
som sagts i samtalen har inneburit att man fått nya tankar genom vad någon har sagt direkt till 
en själv eller till någon annan i gruppen. Vilket stämmer väl med studiens sociokulturella 
utgångspunkt. Strandberg (2006) tolkar Vygotskij som att lärandet är en aktivitet som sker i 
två nivåer. Först i samtalet med andra där man får pröva sina tankar och sedan i den egna 



31 

reflektionen där tankar omprövas. Kollegiesamtalen beskrivs av lärarna som en plattform för 
lärandet där utmaningen funnits att hjälpa varandra att komma framåt. Efter kollegiesamtalen 
har man fått nya tankar som man kunnat pröva i arbetet i klasrummet. Med andra ord 
bekräftar teorierna resultaten och resultaten bekräftar teorierna. Lärarna i denna grupp 
använder också ordet bekräftade liksom Motstånd för att beskriva det man uppfattar som 
positivt med kollegeisamtalen. Men det rör sig om helt olika typer av bekräftelse. 
Bekräftelsen i denna grupp utgår från det Wenger i Dysthe (2003) beskriver som formandet 
av nya identiteter inte bekräftelse som konfirmation av rådande förhållande. Den personliga 
utvecklingen är också grunden för gruppens utveckling. Att vara med och hjälpa andra att 
växa innebär ett eget växande. Här spelar lyssnandet en betydelsefull roll menar Bahktin i 
Dysthe,(2003). Det är i ett dialogiskt förhållningssätt som mening skapas och för att mening 
ska skapas i samtalet är både lyssnandet och pratandet viktiga förutsättningar. I gruppen 
Acceptans finns också en medvetenhet om de hinder som kan finnas i samtalet, något som gör 
dem bättre rustade att försvara samtalet som en viktig del av den professionella 
yrkesutövningen: 
 
Resultatet i huvudgruppen Acceptans uppvisar en positiv uppfattning av kollegiesamtalet och 
dess möjligheter med avseende på personlig utveckling, gruppens utveckling och processuell 
utveckling. I gruppen finns också en majoritet av de intervjuade lärarna i utvecklingsarbetet i 
Piteå. Liknade resultat visar sig i Cederwalds (2006) studie för merparten av de intervjuade 
lärarna i Tallsten. Resultatet i huvudgruppen Acceptans visar att lärarna fått en djupare 
förståelse, som inneburit att de genom kollegiesamtalen tagit sig framåt i processen.  
Resultatet visar på två centrala hörnstenar i kollegiesamtalen som även beskrivs av Normell 
(2002) som förutsättningar för att samtalet ska kunna föra framåt. Hörnstenar som är så 
grundläggande självklara, men som vi inte nog kan uppmärksamma för deras positiva 
verkningskraft när det gäller skolans möjlighet att nå målen. Den ena grundstenen lyssnandet 
har vi redan berört. Det andra som man i gruppen Acceptans ständigt återkommer till är 
berättandet.  

- Att man kan delge varandra erfarenheter tycker jag har varit mycket bra. Ja, då känner man sig nöjd. Jag 
har presterat någonting. Det är inte alltid, man tycker själv att det man har gjort är så märkvärdigt. Men så 
säger de andra att det var en jättebra grej jag hade gjort och de ska vi pröva det i sin klass. Då känner jag att 
jag utvecklas och då kan jag fortsätta så mycket som helst. Man kan ju inte komma till kollegiesamtalet och 
säga att man har gett upp. (lärare i Acceptans) 

Johansson (2005) menar att den narrativa teorin utgår från berättandet som en universell 
kunskapsform, i kollegiesamtalen skapar strukturen en arena för lärares samtal kring den egna 
praktiken. Berättelser blir sätt berättade och lyssnade till och på så sätt bildas nya berättelser 
som var och en kan utvecklas genom. I den andra analysomgången av gruppens Acceptans 
finns exempel på bärande berättelser som tydligt förmedlar hur lärarna kommit till samtalen 
med ett problem som inte självrådet (Danell, 2006) lyckats råda bot på, men som i samtalets 
praxisgemenskap, i det intersubjektiva förhållningssättet, i dialogen, i det öppna lyssnandet 
och genom viljan att delta kunde de öppna sig för nya tankar som ledde till förändrade 
strategier för att lyckades komma vidare.  
 
I bakgrunden framhåller resultaten jag av utvärderingen av ITiS där man lyfter fram ITiS-
handledarens fundamentala betydelse för att ITiS-arbetslagen skulle nå vad de har velat uppnå 
i arbetet med IT i lärandets tjänst. Sedan dess har det varit tyst kring handledning som verktyg 
för utveckling av IT i skolan. Denna studie bekräftar att en handledare tillsammans med en 
grupp som accepterat kollegiesamtal inneburit möjlighet för lärarna att få hjälp att nå målen 
och hjälp att lyckas med det utvecklingsuppdrag de själva tagit på sig. Kollegiesamtalen har 
också flyttat fram de pedagogiska behoven i förhållande till tekniken. Den positiva bild som 
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huvudgruppen Acceptans förmedlar måste också betraktas utifrån att lärarna själva valt denna 
utvecklingsväg. De befann sig på så sätt redan i ett frirum. Men med sig i frirummet för 
läraren med sig den kultur som råder. Kollegiesamtalet framträder i ljuset av studiens resultat 
som ett träningsläger för frirumsvård. Här kan läraren tillsammans med andra öva sina 
färdigheter i samtalet och det är handledarens roll att erbjuda denna målmedvetna träning.  
 
De frågor som jag ställt i syftet anser jag att jag besvarats, men det har också väckt 
utvecklingstankar och nya frågor. Med utgångspunkt i denna studies resultat skulle jag vilja 
föreslå att handledda kollegiesamtal görs till en strukturerad och tydlig del i lärares 
yrkesvardag. Att aktörer som funderar kring hur IT bäst kan integreras i skolans också ser 
detta i ljuset av generell skolutvecklingsproblematik och att handledning och handledarerollen 
kopplas till en möjlighet för skolans måluppfyllelse. För CMiT:s del innebär detta också att 
hålla fast vid den inslagna riktningen på kollegiesamtal som stöd för lärare och även 
skolledare . När det gäller fortsatt forskning kring samtalet som lärares professionella 
yrkesverktyg så anser jag det angeläget att dels utveckla kunskaper kring samtalets 
konstruktiva delar. Vad utvecklar och lär människan genom lyssnarkonsten i samtalet? Vilken 
betydelse har lärares berättelser från skolvardagen i skolutvecklingsarbetet? Vad lär man när 
man berättar? Vilka talhandlingar och strategier finns det i lärares handledda kollegiesamtal 
som innebär att intentioner omsätts till praktisk handling? 
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Bilaga 1 - 2 

Förslag till frågeguide. 

 

1. Berätta vad du spontant tänker på när du hör begreppet kollegiesamtal? 
 

2. Vad tycker du om att delta i kollegiesamtal? Vad är det som gör att du är 
positiv/negativ till det? 

 

3. Berätta om hur du har upplevt kollegiesamtalen? 
 

4. På vilket sätt har kollegiesamtalen haft betydelse för dig? För samarbetet med övriga 
lärare i projektet?  

 

5. På vilket sätt märker du att de övriga har tagit till sig kunskap/insikt om sig själva? 
 

6. Har kollegiesamtalen haft betydelse för dig som lärare? På vilket sätt har de utvecklat 
dig i din yrkesroll? 

 

7. Har kollegiesamtalen varit ett stöd för dig som lärare när du infört Att skriva sig till 
läsning i klassrumsarbetet? Berätta hur? 

 

8. Hur har du känt inför och efter kollegiesamtalen? 
 

9. Hur har kollegiesamtalen fungerat? 
 

10. Vad har kollegiesamtalen gett dig? Vilken betydelse hade det handledda 
kollegiesamtalet för att upprätthålla nytänket? 

 

11. Hur uppfattar du kollegiesamtalens betydelse för den pedagogiska utvecklingen? 
 

12. Handledarens betydelse? 



 

 

Bilaga 2 

Sammanställning av resultatet 

Symbolförklaring: : vändpunkt, P: positiv/öppen, N: negativ, T: tveksam 

 

 

Uppfattningar om samtalen 

 

Kvaliteér i samtaelt 

 Helheten Strukturen Gruppen Handledaren 
Personlig 

utveckling 

Gruppens 

utveckling 

Processuell 

utveckling 

Motstånd         

Helena P  N N N P N N  

Tveksam         

Birgitta  P T P T T P P 

Jeanette T T  P  N N  N P 

Acceptans         

Pernilla P N P  P P P  P 

Katarina P T P P P P P P 

Gunilla P T P P P P  P P 

Teresa P P P P P P P  

Margareta P P P P P P P  

Liselott P T P P P P P P  


