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Sammanfattning 
 
Under läsåret 2006/2007 deltog 23 lärare från sju olika skolor i Piteå kommun i 
ett lokalt utvecklingsarbete Att skriva sig till läsning. Projektets syfte var att 
introducera nya strategier i elevers tidiga skriv- och läsutveckling som innebar 
att eleverna samarbetar vid datorn för att lära sig skriva och läsa. Som hjälp i 
starten av förändringsprocessen fick lärarna under implementationsåret del av 
olika insatser, bland annat pedagogisk grupphandledning, så kallade 
kollegiesamtal. Syftet med denna studie är att undersöka lärares tänkande och 
agerande i det fortsatta utvecklingsarbetet efter själva implementationen. I 
studien intervjuades åtta lärare via e-post. Resultaten visar att lärarna inte agerar 
för det gemensamma uppdraget att driva utvecklingsarbetet vidare tillsammans 
med sina kollegor. Lärarna avstår utifrån skilda skäl ifrån att sprida erfarenheter 
och att införa kollegiesamtal på den egna skolan. Lärarnas fokus i det fortsatta 
utvecklingsarbetet riktas mot den egna undervisningen. 
Undervisningsstrategierna anpassas antingen efter tidigare sätt att undervisa 
eller till att utveckla undervisningen utifrån hur de uppfattar och tolkar strategin 
Att skriva sig till läsning. Utifrån socialkonstruktionistiskt perspektiv kan 
resultaten förklaras med att lärarna genom sina handlingar följer och anpassar 
sig till den ordning som råder.  
 
Sökord: Skolutveckling, IT i skolan, socialkonstruktionism, kvalitativ metod, e-
postintervju. 
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Förändringar pågår ständigt. Både inom oss och runt omkring oss vare sig vi vill eller 

inte. Förändringar kan vara mycket utvecklande, vilket man ibland kanske inte tror när 

man står inför dem. Då kanske man tvekar eller backar till gamla och välkända mönster 

för man vet vad man har, men inte vad man får. Att vi kommer att möta förändringar 

under livets gång är helt säkert. För att åstadkomma en framgångsrik förändring behövs 

först att man tillåter den. Titta på ordet framgång: Fram - gång. Man måste gå framåt. 

När man går framåt måste först en fot släppa sitt fäste och för ett ögonblick befinna sig i 

ett mellanrum innan rörelsen leder framåt till ny fast mark. När man har en önskan om 

förändring, så gäller det att våga befinna sig i mellanrummet och ta steget från ett 

tillstånd till ett annat. (e-posttankar från Ulla-Karin Lundgren till Kristina Hansson, 

2008-05-29) 
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bidragit till studien.  

Till sist går mina tacksamma tankar till min älskade familj: Thomas, Sara, David, Amanda, 

Kristofer, Hanna och Astrid. Utan er hade resan varit utan mening. 

 

Kristina Hansson  

den 2.6 2008 



 

Innehåll 

 

Inledning ..................................................................................................................................... 1 

Bakgrund .................................................................................................................................... 2 

Utvecklingsarbete ............................................................................................................... 2 

Samtalet som utvecklingsstöd ............................................................................................ 4 

Syfte och frågeställningar ........................................................................................................... 6 

Definition av begrepp ......................................................................................................... 7 

Teoretisk referensram ................................................................................................................. 9 

Förändring och lärande ur ett sociokulturellt perspektiv .................................................... 9 

Förändring och förändringens motkrafter ......................................................................... 11 

Lärarens arbete i förändringens centrum .......................................................................... 12 

Skolutvecklingens olika faser ........................................................................................... 15 

Continuation (fortsättning) ............................................................................................... 15 

Metod ........................................................................................................................................ 17 

Utvecklingsarbetets processer .......................................................................................... 17 

Kvalitativ ansats ............................................................................................................... 18 

Studiens trovärdighet ........................................................................................................ 20 

Etiska överväganden ......................................................................................................... 23 

Intervjuerna ....................................................................................................................... 24 

Analysmetod ..................................................................................................................... 28 

Resultat ..................................................................................................................................... 32 

I. Preinteraction ................................................................................................................ 32 

II. Interaction .................................................................................................................... 38 

III. Postinteraction ............................................................................................................ 44 

Sammanfattning av resultaten .......................................................................................... 50 

Diskussion ................................................................................................................................ 52 

Metoddiskussion ............................................................................................................... 52 

Resultatanalys ................................................................................................................... 55 

Avslutande kommentar ..................................................................................................... 61 

Referenser ................................................................................................................................. 64 

Bilaga 1 ..................................................................................................................... 69 



 1

Inledning 

Förändringsarbete i skolan är en komplex social process som kräver både långsiktighet och 

kunskaper av alla skolans aktörer. I ett kortsiktigt perspektiv kan det tyckas att det inte sker 

någon förändring alls. Men i ett längre och mer historiskt perspektiv blir det uppenbart att 

skolan liksom det omliggande samhället har förändrats. 

Staten har genom olika reformer placerat ansvaret för skolans utveckling på kommunerna och 

skolans aktörer. I skolutvecklingssammanhang ses läraren som den främste 

förändringsagenten. Därmed ökar betydelsen av att läraren kan lära nytt och skapa kunskap 

kring det som sker i praktiken. Kravet på skolan att ständigt utveckla verksamheten påverkar 

såväl lärarrollen som kompetensutvecklingens innehåll.  

Under årens lopp har jag som lärare, mediepedagog och idag i rollen som utvecklare varit 

involverad och ansvarig för en rad utvecklingsarbeten som syftat till att implementera media 

och IT i undervisningen. Under en tjugoårsperiod har också min egen förståelse förändrats 

kring vad som kan vara läraren till hjälp och stöd i att utveckla ett integrativt förhållningssätt 

(Erixon & Elmfeldt, 2007) till media och IT. 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). I denna studie ställer jag återigen lärares 

yrkessamtal som verktyg för förändring av skolan i fokus. Jag utgår från och bygger vidare på 

kunskaper från en tidigare studie (Hansson, 2007) kring handledning av lärares kollegiesamtal 

som stöd för läraren att förändra sina strategier och handlingar under implementering av 

datorn som verktyg för elevers tidiga skriv- och läsundervisning. 

Fördjupade kunskaper kring det goda pedagogiska samtalets långsiktiga effekter för skolans 

utveckling kring media och IT betraktar jag som ett viktigt forskningsområde eftersom 

tidigare forskning inom området media och IT huvudsakligen fokuserat på vilka effekter som 

uppstår (Skarin, 2007). I arbetet med min tidigare studie fann jag att frågan om hur dessa 

effekter uppstår verkade vara ett tämligen outforskat område. Om man därtill söker forskning 

som kan ge kunskap om hur skolan arbetar för att bevara och utveckla metoder för lärares 

lärande som bidrar till utveckling av media och IT i praktiken ur ett långsiktigt perspektiv 

torde det finnas behov av ökad kunskapsbildning. Det är min förhoppning att genom denna 

studie kunna bidra med sådan kunskap. Studien kan betraktas som ett kunskapstillskott för 

forskning och för lärare och skolledare som söker långsiktiga metoder för att skapa 

delaktighet och gemensamma tankestrukturer kring utveckling av skolan utifrån statens 

intentioner.  
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Bakgrund 

I bakgrunden redogör jag kortfattat för skolutveckling genom utvecklingsarbete, lokala 

stödjande strukturer för utvecklingsarbete samt skolans förändring i koppling till lärares 

delade reflektioner och samtal. Eftersom denna studie sker inom utvecklingsområdet IT i 

skolan och bygger vidare på en tidigare studie av kollegiesamtal som stöd vid implementation 

av Att skriva sig till läsning (Hansson, 2007) hänvisar jag intresserade läsare till den 

bakgrundsbeskrivning av IT i skolan som gjorts där.  

Utvecklingsarbete  

Karin Rönnerman (1998) betraktar utvecklingsarbetet i skolan som en grund för lärares 

lärande. Hon lyfter fram det lokala utvecklingsarbetets betydelse för att både utveckla 

verksamheten och för att stödja lärarrollens utveckling. I en skola med decentraliserat ansvar 

anser Rönnerman att läraren inte längre ska vara en konsument av kunskap utan producera ny 

kunskap inom ramen för olika utvecklingsarbeten. Utvecklingsarbete är därmed att betrakta 

som en viktig form av kompetensutveckling. 

Kunskap och teorier om skolans generella utveckling som beroende av att lärare samarbetar 

och utvecklar en kollektiv kompetens finns redovisade i både nationell och internationell 

litteratur och forskning kring skolutveckling (Fullan, 2000; Folkesson, Lendahls Rosendahl, 

Längsjö & Rönnerman, 2004). Införandet av media och IT i skolan utgör inget undantag vad 

gäller den övergripande skolutvecklingsproblematiken. Även här framstår lärares samverkan 

och dialog som central för att genomföra statens intentioner (Graviz, 1996; Danielsson, 2002; 

Hansson, 2004; Hansson 2007; Erixon & Elmfelt, 2007). Enligt Chahib och Tebelius (2004), 

som utvärderade statens satsning Lärandets verktyg – Nationellt program för IT i skolan 

(1998), är det allra viktigaste för att åstadkomma varaktiga förändringar kring datorn som 

pedagogiskt verktyg i första hand en fråga om hur man på bästa sätt kan använda lärarnas och 

handledarnas kunskaper för fortsatt utveckling. Hur detta ska utformas i praktiken lämnas åt 

de lokala aktörerna att undersöka. Författarna ser den delade reflektionen kring det som sker i 

praktiken som viktig även fortsättningsvis. 

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 

läroplan (1994) och andra centrala dokument utpekas dialog och samverkan som viktiga 

förutsättningar för skolutveckling. Scherp (2003) beskriver den förståelsefördjupande 

dialogen som central för lärares erfarenhetslärande i samtalet. I kunskapsöversikten 
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Skolutvecklingens många ansikten refererar Scherp till resultat av Ekholms longitudinella 

studier av grundskolor som visar att det inte verkar spela någon roll för skolor vilket 

styrsystem man från statens sida väljer. Skolan verkar till det yttre att gå opåverkad trots den 

ena intentionen efter den andra. Blossing och Lindvall (2003) menar att detta kan förklaras 

utifrån att skolans aktörer saknar verktyg och metoder i förändringsarbetet för att utmana en 

traditionstyngd solitär planeringskultur som är den som formar lärarens roll till 

självbestämmande.  

I en kvalitativ studie av Danell (2006) synliggörs hur svårt och komplext samtalet mellan 

lärare kan vara. Danells mikrosociologiska forskning synliggör de samtalsstrategier som 

uppstår i mötet mellan de prohibitiva (hindrande) och de progressiva (framåtsyftande) 

krafterna i lärares samtal. Vid fem olika tillfällen under ett läsår observerades arbetslagets 

kollegiesamtal1. Samtalens uttalade syfte var att lärarna skulle realisera läroplanens (1994) 

intentioner kring elevinflytande. Studien visar att samtalen mellan kollegor förhindrade 

utveckling av elevinflytande i stället för att främja. I samtalen befästes det trygga och invanda 

och intentionen, i det här fallet elevinflytande, sorterades bort utan att lärarna var medvetna 

om detta och varför detta skedde. Studiens kunskapsbidrag består främst i ett synliggörande 

av mönster i form av begreppsförskjutning, praktisk begreppsladdning och begreppsväxling i 

pedagogernas samtalsstrategier och handlingar som får till följd att intentionerna förhindras. 

De progressiva och prohibitiva krafternas möte i lärarnas samtal synliggörs och förklaras. 

Danells slutsats är att förhållandet är en konsekvens av att lärare 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 framgångsrik skolutveckling 

handlar om att på ett bättre sätt uppmärksamma lärares behov av att utveckla det 

gemensamma samtalet och på så sätt minska spänningar mellan de prohibitiva och de 

progressiva krafterna. Med andra ord finns det all anledning att i utvecklingssammanhang 

intressera sig för samtalet och samtalsklimat som främjar utveckling. Ett försök i denna 

riktning skulle kunna vara kollegiesamtal som leds av en handledare och följer en känd 

struktur för hur och när man lyssnar och pratar.  

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

mål.” 
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Samtalet som utvecklingsstöd 

I Piteå kommuns skolor har media och IT varit ett prioriterat utvecklingsområde sedan 1996 

(Hansson, 2007). I syfte att stödja skolornas arbete med media och IT upprättades år 2000 ett 

lokalt utvecklingsstöd, Centrum för media och IT i för- och grundskolan i Piteå kommun, 

CMiT. Centrats uppgift är att ansvara för lärares och skolledares kompetensutveckling inom 

IT, sprida goda exempel på IT och media i undervisningen och att stödja läraren i 

klassrumsarbetet genom handledning, reflektion och dokumentation (Hansson, 2004). Genom 

åren har formerna för CMiT:s stödjande arbete utvecklats från teknikinriktade kurser och 

grundläggande handhavandeutbildningar till att läraren får stöd vid själva införandet av media 

och IT i undervisningen genom handledning i klassrumsarbetet. Från och med läsåret 

2006/2007 har CMiT infört pedagogisk handledning av lärares kollegiesamtal.  

CMiT ansvarar sedan februari 2006 för ett auktoriserat utvecklingsarbete Att skriva sig till 

läsning, (ASL). Med auktoriserat avses här att Barn- och Utbildningsförvaltningens 

ledningsgrupp har beslutat att utvecklingsarbetet ska genomföras. ASL introducerades i Norge 

av Arne Trageton. Genom att ersätta pennan med datorn och organisera så att eleverna 

samarbetar kring textproduktionen kan man enligt Trageton (2005) få goda resultat av 

elevernas skriv- och läsutveckling. Trageton menar att elever som arbetar med datorn enligt 

ASL utvecklar ett bättre språk, stavar bättre och får en snyggare handstil. Trageton menar att 

eleverna lär sig läsa på kortare tid jämfört med traditionell bokstavsträning.  

Under läsåret 2006/07 deltog 23 lärare vid sju olika tidigareskolor i Piteå kommun i 

utvecklingsarbetet Att skriva sig till läsning. Lärarna fick under implementationsfasen del av 

CMiT:s stöd i form av kompetensutveckling och handledning av så kallade kollegiesamtal. 

Lärare i projektet deltog i dessa kollegiesamtal i mindre grupper med sju eller åtta deltagare 

vardera. Varje grupp handleddes av någon av CMiT:s tre IT/mediepedagoger. I rollen som 

handledare ingår att leda kollegiesamtalen, skapa ett gott arbetsklimat för att underlätta för 

reflektion och föra processen framåt. Handledaren arbetar utifrån en metodik som bygger på 

aktivt lyssnade och allas möjlighet att komma till tals. Inspiration till detta har hämtats från 

Margareta Normells (2002) idéer om pedagogisk handledning som verktyg för att lärare 

gemensamt ska hitta lösningar på de problem som lyfts från praktiken och kunna koppla 

praktik till teori. Kollegiesamtalen genomfördes regelbundet varannan till var tredje vecka 

under hela läsåret.  

Under vårterminen 2007 genomfördes en studie (Hansson, 2007) i syfte att undersöka om 

dessa handledda kollegiesamtal kunde vara ett stöd för lärarna att förändra sina strategier och 
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handlingar vid implementationen av datorn som verktyg i elevers tidiga läs- och 

skrivundervisning. För att få svar på frågorna i syftet intervjuade jag nio lärare, tre från varje 

kollegiesamtalsgrupp. Intervjuerna bearbetades utifrån narrativ analysmetod (Johansson, 

2005). I resultatet framträder tre mönster motstånd, tvekan och acceptans i lärarnas 

uppfattning av kollegiesamtalen. Sex av nio intervjuade lärare tillhörde gruppen Acceptans. 

Lärare inom denna grupp hade en positiv inställning till att delta i kollegiesamtalen och 

upplevde dessa som meningsfulla för det förändringsarbete som de genomförde i 

klassrummet. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att om läraren accepterar kollegiesamtalen 

fungerar detta som ett gott stöd för att införa ASL i undervisningen. Som en positiv följd av 

att ha deltagit i kollegiesamtalen menar lärarna att de har utvecklats som människor och 

lärare, fått uppleva hur gruppens utveckling innebär trygghet och möjlighet att förstå sådant 

som man annars inte hade förstått och att detta bidragit till att man fortsatt och hållit i 

utvecklingsarbetets intentioner. I gruppen tvekan fanns två av de intervjuade lärarna som ur 

olika aspekter ifrågasätter kollegiesamtalen värde. Tveksamheten grundar sig dels i att läraren 

kände sig obekväm med samtalets form och dels att man inte trivdes med gruppen. I bägge 

fallen innebar den tveksamma hållningen en tillbakahållande påverkan på lärarnas utveckling 

i jämförelse med gruppen acceptans. Resultaten i studien pekar på att kollegiesamtalet 

inneburit en begränsad positiv effekt för utvecklingsarbetet men lärarnas negativa erfarenheter 

innebar även att lärarna stressades av att delta i kollegiesamtalen. Tankemässigt vandrar de 

tveksamma lärarna mellan att hålla fast vid det tidigare och en önskan att tänka och lära nytt. I 

gruppen motstånd fanns en lärare som var negativ till att delta i kollegiesamtalen. Läraren 

uppfattade kollegiesamtalen som meningslös tidspillan. För läraren i motstånd känns andra 

samtal som hon deltar i på den egna skolan som mer meningsfulla därför att hon där utan att 

behöva bry sig om vems tur det är att prata kan lösa de frågor som man har här och nu.  

Deltagarna i utvecklingsarbetets implementationsfas hanterar egentligen flera olika processer 

och innovationer. Först och främst har de tagit på sig ett arbete med att förändra strategierna 

kring den tidiga skriv- och läsundervisningen och sedan att delta i kollegiesamtalen som ett 

stöd vid förändringen. Inför läsåret 2007/2008 har de deltagande lärarna till uppdrag att bära 

och sprida utvecklingsarbetets intentioner vidare på den egna skolan utan tillgång till stöd i 

samma utsträckning som under implementationsarbetet. Intentionerna i utvecklingsarbetets 

andra steg innebar att lärarna dels skulle fortsätta att tillämpa ASL i den egna undervisningen 

och dels sprida erfarenheter till sina kollegor genom kollegiesamtal på den egna skolan. En 

fråga jag närmat mig med intresse är hur den fortsatta processen i utvecklingsarbetets fortsatta 
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steg fortskrider på de olika skolorna. Utifrån de olika uppfattningar som redovisats ovan 

kunde det vara ett rimligt antagande att fortsättningen kommer att gestalta sig på olika sätt.  

Resultaten av studien (Hansson, 2007) ger vissa kunskaper om implementationsfasen och 

lärares förståelse av att delta i handledda kollegiesamtal som stöd vid införandet av Att skriva 

sig till läsning. En kritisk fundering med utgångspunkt i studiens resultat är om de positiva 

resultaten kring lärarnas uppfattning av kollegiesamtalen har någon betydelse ur ett mer 

långsiktigt perspektiv. Kan man med utgångspunkt i studien veta om de positiva effekterna 

innebär att det är lättare för dessa lärare att verka för spridning av intentionerna bland sina 

kollegor? Studien ger heller ingen kunskap om huruvida lärarna kommer att använda sig av 

kollegiesamtalen som ett stöd i det fortsatta arbetet med Att skriva sig till läsning i mötet med 

den egna skolans kultur.  

Syfte och frågeställningar 

Fokus i denna studie är att beskriva och analysera hur lärare som deltagit i implementationen 

av utvecklingsarbetet Att skriva sig till läsning handlar för att föra intentionerna vidare i det 

fortsatta utvecklingsarbetet. I studien ligger fokus på vilka tankar, handlingar och erfarenheter 

som lärarna utvecklar i utvecklingsarbetets fortsatta steg. Följande frågeställningar söker jag 

svar på: 

1. Hur uppfattar lärarna kollegiesamtalen och utvecklingsarbetet idag? 

2. Hur handlar läraren för att omsätta intentionerna i utvecklingsarbetets nästa steg?  

3. Hur påverkar erfarenheter av dessa handlingar det fortsatta utvecklingsarbetet?  
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Definition av begrepp  

Thurén (2007) betonar vikten av att definiera centrala begrepp. Samma ord har olika 

betydelser i olika sammanhang och för olika människor. I vetenskapliga sammanhang är 

definitioner särskilt viktiga och därför bör man tidigt klargöra den innebörd som avses. I detta 

sammanhang gäller det att göra klart för sig vad man själv menar och sedan förklara detta på 

sådant sätt att andra kan förstå. Inledningsvis väljer jag därför att lyfta fram hur jag uppfattar 

några av studiens begrepp. I övrigt kommer jag att löpande förklara termerna i de 

sammanhang som de förekommer i texten. 

Skolutveckling har olika betydelse beroende på val av perspektiv. I denna studie är 

skolutveckling en fråga om lärande och att utveckla skolan till en lärande organisation Scherp 

(2003). Skolutveckling är en konstruktiv och varaktig social process som har sin utgångspunkt 

i lärarens upplevelser av problem i praktiken och vilken förståelse som läraren har av sitt 

uppdrag. Ett viktigt medel för att hålla igång denna process är samtalet. Skolutveckling 

relateras ofta till andra begrepp som kan kopplas till läraryrkets och skolans utveckling. Några 

exempel som läsaren kommer att stöta på är förändring, förändringsprocess och 

kompetensutveckling. Förändringsbegreppet förekommer främst inom nationell 

arbetslivsforskning och internationell skolutvecklingsforskning (Fullan, 2000).  

Kollegiesamtal och professionell pedagogisk handledning är ytterligare två begrepp som är 

viktiga utifrån studiens syfte. Med kollegiesamtal utgår jag från Danells (2006) definition och 

menar att med kollegiesamtal i denna studie avses pedagogers handledda yrkessamtal som 

sker i en yrkesgemenskap kring frågor som handlar om hur man ska nå läroplanens mål. 

Kollegiesamtalets syfte är att lärarna genom samtalet förstår intentionen för att kunna 

förändra sina strategier och handlingar. Ordet i sig innebär en starkare betoning på samtalet 

som ett professionellt yrkesverktyg för att markera lärarnas gemensamma arbete med att 

utveckla skolan. Kollegiesamtal skiljer sig därmed från andra vardagliga samtal kollegor 

emellan. 

Handledning och handledarrollen används i många olika sammanhang. Egidius (2006) 

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. Normell 

(2002) betraktar handledning som en form av kompetensutveckling och ett sätt att utveckla 
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den gemensamma kompetensen bland lärarna. Hon menar att handledning av pedagogers 

samtal i grupp har ett bestämt syfte och 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 varken Normell eller Lauvås, Hofgaard Lycke 

& Handal, (1997) som istället för handledning använder begreppet kollegahandledning för att 

benämna en form av reflekterande handledda samtal mellan kolleger. Syftet är att 

vidareutveckla lärarens teoretiska förståelse av undervisning och lärararbete. Lauvås et al., 

anger reflektion, gemenskap och utforskande som utmärkande för kollegahandledningen. 

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”. 

Lärarna 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 för givet både av den enskilde och av kulturen. Syftet blir här att utveckla ett kritiskt 

och distanserat förhållningssätt till den egna praktiken för att på så sätt kunna förändra och 

utveckla.  

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 utveckling, personlig 

utveckling och den pedagogiska utvecklingen sker i en helhet något som Rokkjaer kallar den 

kommunikativa organisationen. 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 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. Normell ser grupphandledningen som 

meningsskapande eftersom det sagda kan sättas i ett sammanhang och kopplas till teorier. 

Handledningen är ett verktyg för att kunna förstå andras synsätt, vilket inte är detsamma som 

att man har samma åsikter. Perspektiven på vad det handledda samtalet ska ge den enskilde 

och kollektivet varierar.  

Utgångspunkten i samtliga fall är att skapa utrymme och former för gemensam reflektion och 

att det är genom att lyssna och förstå varandras tankar och förhållningssätt som lärare 
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tillsammans kan skapa mening kring det som de ska förändra och utveckla vilket är den 

betydelse jag lägger i pedagogisk handledning i denna studie. 

Teoretisk referensram 

I studien utgår jag från den sociokulturella teoribildningen och socialkonstruktionism (Berger 

& Luckman, 1979) där interaktionen i form av samtal och dialog (Bachtin, 1997) är centrala 

för lärandet. Med utgångspunkt i det sociokulturella kopplar jag till teorier och forskning 

kring förändring, förändringens motkrafter, förändringsprocessen och läraren i 

förändringsprocessen (Fullan, 2000). Jag använder mig av en teoretisk referensram dels för att 

beskriva forskningsområdet och dels för att analysera och tolka resultaten. Valet av teorier har 

i forskningsprocessen vuxit fram i kontakt med verkligheten och i samspelet mellan empiri 

och teori (Alvesson & Sköldberg, 1994). Tanken är att jag i tolkningsprocessen ska kunna dra 

nytta av de olika teoriernas centrala aspekter när jag i resultatanalysen försöker förklara och 

diskutera intressanta resultat.  

Förändring och lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

Nedan följer en närmare presentation av begrepp och teorier inom den sociokulturella 

traditionen, där jag särskilt uppmärksammat socialkonstruktionism, common sense, 

intersubjektivitet och dialogism. Det finns flera olika sätt att förstå och förklara hur lärandet 

går till utifrån givna referensramar som är gemensamma för det sociokulturella, där 

kommunikation och språk ses som länk mellan individen och dess omvärld (Säljö, 2000). 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). 

Lärande och utveckling är ur ett sociokulturellt perspektiv något som sker naturligt i 

människans vardag. Den konstruktivistiska synen på kunskap är grundläggande och 

gemensam för olika former av sociokulturella teorier. Vygotskij menar att lärandet för 

individen äger rum i två nivåer, först i interaktion med andra och sedan inom individen (Säljö, 

2006). Berger och Luckman (1979) förklarar socialkonstruktionism som att kunskap om 

omvärlden är något som konstrueras i en process inom gruppen. Begreppet ligger nära till att 

sammanblanda med socialkonstruktivism och används i många fall med samma betydelse 

(Danell, 2006). Skillnaden som jag uppfattar är att konstruktivism har sina rötter i Piagets 

teorier och därför mer betonar det lärande som sker inom människan. 

Socialkonstruktionismen lägger tyngdpunkten på det som sker mellan individer, det vill säga i 
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det intersubjektiva utrymmet, vilket i sin tur 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. Denna 

intersubjektiva kunskapskonstruktion sker genom språket i samtal och berättelser. Språket, 

samtalet och berättandet blir därmed en handling och språket ges i teorin en särställning i 

människans utformande av sin sociala verklighet. Men den kunskap som konstrueras hos 

individen är också beroende av det omliggande samhället och tvärt om. Det råder ett 

dialektiskt förhållande mellan individ och samhälle. Berger och Luckman (1979) har med 

utgångspunkt i socialkonstruktionismen utvecklat teorier om common sense-kunskap, det vill 

säga den kunskap som tas förgiven och självklar i det dagliga arbetet. Commson sense-

kunskapen beskrivs som en anpassningsprocess i sju olika steg där individen successivt 

formas och inordnas i den rådande kulturen. Medvetandet riktas mot vad som sker här och nu 

eller vad det är som ska planeras och göras. De är de institutionella förutsättningarna som styr 

den enskilde läraren eftersom han/hon är beroende av den verklighet som råder. Samtalet och 

de vardagliga mänskliga kontakterna blir bärare och upprätthållare av den rådande common 

sense-kunskapen. Berger och Luckmans teorier pekar ut common sense-kunskapen som viktig 

för att förklara att omgivningen formar människan och den kunskap som konstrueras i 

vardagen. Denna kunskap styr rutinerna i vardagen och betraktas som självklar för de 

människor som arbetar tillsammans. Vanor avlastar människan från att varje gång på nytt 

måsta avgöra vad en situation innebär. När vanorna blir synliga kan fler människor använda 

sig av dem. I och med detta tas vanorna för givna av de människor som delar vardagen. När 

den enskilde individen fullt ut har anpassats till de rådande förhållandena styr den rådande 

uppfattningen om vanorna individens vardagliga handlingar utan att individen är medveten 

om detta. Common sense verkar genom att både skapa och ständigt återskapa bilden av 

verkligheten.  

 
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. Bachtin (1997) betraktar kommunikation 

som bygger på dessa dialogiska principer som människans egentliga livssfär. I denna 

kommunikation äger förändringen rum och det är endast den som förändras själv som kan 
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förstå en förändring. Att delta och kommunicera i en social praktik är ur ett dialogiskt 

perspektiv väsentligt och nödvändigt i utvecklingssammanhang för att generera ny eller 

utökad förståelse bortom det man själv ser som givet.  

Förändring och förändringens motkrafter 

Utvecklingsarbete kan ses som en form för att genomföra någon slags förändring. Fullan 

(2000) menar att förändring är en av livets beståndsdelar, men att vi som människor sällan 

reflekterar över förändringens mening och innebörd. Detta är enligt Fullan förändringens 

generella grundproblem. Marris (1975) (refererad i Fullan, 2000) anser att all förändring är 

förknippad med en känsla av förlust, oro och kamp. Dessa känslor uppstår som en effekt av 

människans ”konservativa impuls” (s. 31) i vilken människan söker att förena och anpassa 

sina kända förmågor till det nya. Enligt Marris teorier om förändring kan ingen människa 

förändras utan att förstå förändringens mening och genom att dela och kommunicera denna 

med andra. Marris menar att ingen människa kan lösa någon annans förändringskriser. Detta 

innebär att hur vällovlig implementationen av det nya än verkar vara, måste det finnas 

utrymme för människans impulser att avvisa förändringen annars kvarstår krisen kring 

meningsskapandet. Schön (1971) (hänvisad till i Fullan, 2000) ger yttryck för en liknande syn 

på förändring. Han menar att verklig förändring innebär att komma förbi zoner av oklarhet 

och osäkerhet. Dynamisk konservatism är enligt Schön både ett individuellt och ett socialt 

fenomen där det sociala systemets ramverk ger individen trygghet. Detta ramverk förser 

människan med teorier, värderingar, teknologier som gör det möjligt för den enskilde att 

skapa mening i sitt liv. Andersson, Bennich-Björkman, Johansson och Persson (2003) menar 

att begreppet skolkulturer många gånger används som synonymt med tröghet och därmed som 

en sammanfattande förklaring till varför skolan inte förändras med önskad snabbhet eller i 

önskad riktning. Andersson et al. menar att många använder begreppet lärarkultur synonymt 

med skolkultur och i betydelsen pedagogernas motstånd till förändringar som staten initierat.  

 

Vid genomförandet av en pedagogisk förändring är det både förändringens natur och själva 

förändringsprocessen som bör beaktas. En lyckad förändring medför ett växande för 

individen genom en känsla av kontroll och att man behärskar det nya. Enligt Fullan (2000) 

formar den subjektiva verkligheten, som i detta fall utgörs av lärarens, och den objektiva 

verkligheten utgångspunkter för skolans utveckling. Fullan menar att själva meningsskapandet 

har betydelse för pedagogisk förändring och att det är människan som har betydelse när 

förändring ska ske. Gruppens, arbetslagets och kollegiets delade mening avgör om 



 12

förändringen integreras och omskapar meningen eller repellerar mot common sense och 

bevarandet av status quo. Danell (2006) menar att det därför är angeläget att hitta former som 

stödjer lärares meningsskapande som äger rum i mötet mellan de progressiva, 

(framåtskridande) och prohibitiva (tillbakahållande) krafterna. 

Lärarens arbete i förändringens centrum 

Folkesson et al. (2004) betraktar läraren som skolutvecklingens nyckelperson och den som 

avgör vad som äger rum i klassrummet Genom förändring av lärarrollen såg man en möjlighet 

att lyckas förändra skolan. I genomförandet av statliga reformer förändrades lärarens uppdrag 

från ensamarbetande till att ansvara för skolans utveckling i samarbete med andra lärare. För 

att markera denna yrkesmässiga förändring beskrivs läraruppdraget i nya begrepp som den 

reflekterande praktikern, den handledande läraren eller läraren som forskare. Enligt Folkesson 

et al., fick läraren minimalt med tid att sätta sig in i den senaste läroplanens (1994) innehåll. 

Författarna menar att skolutveckling och utveckling av pedagogers yrkeskunskap är beroende 

av varandra och att lärarens uppdrag innebär att klyftan mellan teori och praktik bör minska 

(Gustafsson, 2008). I förslag till förnyad lärarutbildning (Utbildningsdepartementet, 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. 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. 

Lärarens 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.  
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Fullan (2000) hänvisar till studier genomförda av bland annat Huberman och Miles (1984) 

som visar att läraren formas av den press som uppstår i klassrummet. Genom de krav som 

finns utvecklar läraren strategier för att agera med omedelbarhet och konkretisering, ha en 

multidimensionell och simultan handlingsberedskap, anpassa sig till ständiga förändringar av 

villkor och oförutsägbarhet samt ställa krav på sig själv att vara personligt engagerad i sina 

elever. Studier gjorda av bland annat Crandall et al., (1982) som visar att dessa så kallade 

klassrumskrav påverkar lärare på olika sätt. Läraren blir till följd av kraven fokuserad på att 

klara sina uppgifter utifrån ett ”dag-för-dag-handlande” och oftast hänvisad till sig själv. 

Danell (2003) beskriver detta som att läraren ofta är utlämnad till självråd, det vill säga de råd 

man själv kan komma på för stunden. Klassrumspressen isolerar läraren vilket får till följd att 

meningsfull interaktion med kollegor uteblir. Den begränsade möjligheten att reflektera 

tillsammans med andra dränerar läraren på energi.  

Rosenholtz (1989) (refererad i Fullan, 2000) har i ett flertal studier intresserat sig för skolans 

förändringströghet. Hon har gjort en klassificering av hur skolorna tar sig an förändring 

utifrån lärares syn på förändringar. Rosenholtz fann tre tydliga mönster av hur lärare och 

skolor hanterar förändring. Rosenholtz benämner dessa mönster med begreppen fastnat, 

mittemellan eller i rörelse. Liknande iakttagelser finns hos andra forskare (Scherp, 2003; 

Danell 2006; Hansson 2007). De tre mönstren är idag förväntade och kända beteende hos 

läraren för att möta och hantera förändring. Rosenholtz (1989) studie visar vidare att i skolor 

där lärarna har en delad och gemensam syn på läroplanens mål är dessa mer benägna att ta in 

nya idéer. I skolor med låg konsensus kring målen hanterade lärarna klassrumsbördan själva 

och, menar Rosenholtz, i en sådan livssituation finns lite utrymme för andras tolkningar eller 

förändringar. Läraren blir istället inställd på att upprätthålla den rådande ordningen, eftersom 

balansen orsakad av klassrumskraven blir omöjliga att upprätthålla. En viktig slutsats som 

Rosenholtz gör är att delad mening är betydelsefull för att en skola och dess lärare ska kunna 

hantera kontinuerlig förändring och förbättra undervisningen. 

 

Wise har i ett flertal studier av (1977, 1988) intresserat sig för effekterna av så kallade 

innovationsförändringar, det vill säga förändringar som introducerats på ett hyperrationellt 

sätt, det vill säga utan processer som visar medvetenhet av betydelsen av mottagarens behov 

att förstå meningen med det nya. Att innovationförändring är tämligen verkningslös vad gäller 

bestående förändring i praktiken bekräftas även i studier kring införandet av IT i skolan 

(Söderlund, 2000). Sarason (1982) betraktar sådana förändringar som konstgjorda försök till 

förändring som bygger på antagandet att de som väljer att ta till sig förändringen kommer att 
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implementera detta hos övriga lärare. Sarasons studier visar att resultatet av 

innovationsförändringar blev två former av icke-förändring: falsk klarhet utan förändring 

praktiken eller smärtsam oklarhet också utan förändring i praktiken. Begreppet falsk klarhet 

innebär att man som lärare formar innovationen in i rådande och kända mönster. Detta är ett 

tillstånd som uppträder när människor tror att de har förändrats men egentligen bara har 

assimilerat det nya helt ytligt. Smärtsam oklarhet uppstår enligt Sarason när oklara 

innovationer introduceras under förhållanden som inte stödjer utveckling av den personliga 

förståelsen (subjektets mening) av förändringen. Sådana förändringar tar vanligtvis inte i 

beräkning lärarens subjektiva verklighet.  

Fullan (2000) ser tre viktiga teman när det gäller den subjektiva betydelsen av förändring. För 

det första är lärarens situation beroende av att bevara den rådande ordningen. För det andra 

finns det i lärarens yrkesvardag lite tid och rum för förändring, vilket innebar att när 

förändring tränger sig på från utsidan blir den ofta avvisad. För det tredje finns en stark 

tendens hos människor att förändra sig så lite som möjligt. Marris (1975) sammanfattar 

människans reaktioner på förändring som ett hot mot det man kan, där förändringen i sig 

utgör själva faran. Därmed blir själva transformationen av den subjektiva aspekten på 

förändringen det som framstår som kärnan i skolutvecklingsprocessen. Detta menar Fullan 

(2000) kan ses som en hjälp att förstå och närma oss själen i skolutvecklingsprocessen när 

objektets verklighet det vill säga själva innovationen ska möta den subjektiva verkligheten 

som är lärarens. Både den enskilde läraren och lärarkollektivet har betydelse för utfallet av en 

införd förändring. Det är enligt Fullan (2000) själva interaktionen som är den primära basen 

för förändring. Förändring innefattar ett lärande som ska resultera i nya handlingar och 

interaktion är den primära basen för socialt lärande. Ny mening, nytt uppförande (handlingar), 

nya förmågor och ny förståelse är beroende av om lärare arbetar som isolerade individer eller 

om de utbyter idéer, får stöd och positiva känslor kring sitt arbete.  

I Rosenholtz studie (1989) som omfattade 78 skolor framträdde två kategorier av skolor 

”learning-enriched”(13 st) och ”learning-impoveriched” (65 st ). I skolor som klassificerats 

som ”learning-enriched” skolor fann man kraftfulla modeller i själva arbetsmiljön som visade 

sig stimulera ”continuous improvement”, det vill säga fortsatt förbättring. Little (1981) 

summerar skolutveckling i en studie som baserar sig på en undersökning gjord i sex skolor. 

Hon menar att skolutveckling uppnås när lärare är engagerade i frekventa, kontinuerliga och 

konkreta samtal om undervisningspraktiken, när lärare och administratörer observerar 

varandra i undervisningssituationen och utvärderar denna tillsammans, lärare och 

administratörer planerar, designar, forskar, utvärderar och förbereder undervisningsmaterial 
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tillsammans och när lärare och administratörer lär av varandra kring undervisningens praktik. 

Little menar att det är genom dessa samtal som lärare bygger upp ett delat språk som är 

anpassat till den komplexa praktik som undervisning utgörs av och därmed få verktyg för att 

kunna urskilja en undervisningspraktik och dess värden från en annan. I Littles studie fann 

man två av sex skolor som uppvisade ovanstående karaktärsdrag där lärarna samtalar för att 

utveckla och konstruera mening kring det som sker i skolans praktik. Scherps studie (2003) 

visar att lärare själva betraktar erfarenheter som den starkaste påverkansfaktorn i utformandet 

av undervisningen. Detta så kallade erfarenhetslärande menar Scherp kan snarare betraktas 

som konserveringsmedel än som en förändringskraft, eftersom människan har en förmåga att 

lägga märke till det man redan kan och förstår.  

Skolutvecklingens olika faser 

De viktigaste faktorerna som påverkar intentionerna i förändringar är enligt Fullan (2000) 

beroende av människans förändring. Genom att ta hänsyn till och planera för detta kan ett 

förändringsarbete bli framgångsrikt. Han ser pedagogisk förändring som en 

erfarenhetsbaserad läroprocess för alla involverade. Fullan delar förenklat in 

förändringsprocessen i fyra steg: initiation (initiering2), implementation (implementering), 

continuation (fortsättning) och outcome (utfall) (Figur 4.1. s. 48.).  

Snart tjugo år av forskning inom området skolutveckling har synliggjort viktig kunskap kring 

implementeringsfasen. Huberman och Miles (1984) har exempelvis sökt att identifiera olika 

variabler i form av teman och nyckelfaktorer för att karaktärisera implementering. De 

upptäckte att ju fler faktorer som stödjer implementationen desto större förändring av 

praktiken. Fullan menar att pedagogisk utveckling huvudsakligen är en dynamisk process som 

involverar variabler som interagerar med varandra utan att ta hänsyn till om det är 

nyckelfaktorer eller teman. Teman och nyckelfaktorer är dock betydelsefulla analysverktyg.  

Continuation (fortsättning) 

När vi kommer till forskning om skolutvecklingsprocessens fortsättning finns inte forskning i 

samma utsträckning. Fullan (2000) menar att även om implementationen är det stora hindret 

när en förändring ska genomföras på praktiknivån, bör processerna i fortsättningen ägnas 

särskild uppmärksamhet och särskilda strategier. Fullan pekar på studier gjorda av bland annat 

Berman och McLaughlin (1977) som visar att förändringsprojekt i skolan som inte 

                                                 
2  Min översättning inom parentes. 
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implementerats effektivt blev utan fortsättning. Även projekt som i studien visade sig ha en 

god implementering saknade ett fortskridande, förutom i en liten minoritet av genomförda 

projekt. Ur studien dras slutsatser om orsaker till avbrotten i processens fortskridande. I första 

hand rör det sig om brist på intresse, brist på långsiktighet och brist på pengar för 

kompetensutveckling och utvecklingsstöd för lärare.  

Fullan (2000) framhåller att fortsättningsprocessen skiljer sig från 

implemensteringsprocessen. Implementationen är beroende av många andra aktörer än de som 

finns inom en skolan medan fortsättandet är en intern uppgift för den enskilda skolans aktörer. 

Fullan menar att det har betydelse för framgången att man både i början och under 

planeringen och under förändringsarbetets gång tänker igenom alla olika faser. En kritisk 

faktor under fortsättningen är enligt Fullan personalomflyttningar. Få förändringsarbeten 

verkar planera för hur man kan tillgodose nytillkomnas fortbildning, utan människor kommer 

och går i det som redan är en skör process. Huberman och Miles (1984) framhåller i Fullan att 

en fortsatt och hållbar förändring är ett mycket kritiskt steg i förändringsprocessen. Även om 

lärarna rent tekniskt behärskar det nya som de upplevt som en förbättring finns inga garantier 

för fortsatt utveckling. Den fortsatta utvecklingen är enligt Huberman och Miles beroende av 

tre viktiga faktorer: 

1. Att förändringen är inbyggd i skolans struktur genom policydokument, budget och 

schema- och tidsplanering. 

2. Att implementationen har genererat tillräckligt många intentionsbärare bland 

administratörer och lärare, som ser som sin uppgift att driva på och stödja 

förändringen vidare. 

3. Att det har etablerats strukturer och procedurer för kontinuerlig assistans och stöd av 

utbildad personal. 

En studie av Corbett, Dawson och Firestone (1984) visade att just tillgången till stöd och 

införlivandet av förändringen i styrdokument och policyhandlingar varierade bland de 

undersökta skolorna. Studien visade också hur möjlighet till fortsatt utveckling var beroende 

av dessa bägge förutsättningar på så sätt att där stöd och förankring saknades, avstannade 

också utvecklingen. Däremot visade inte denna studie att tillgången till utvärdering och 

dokumentation inneburit någon nämnvärd påverkan på det fortsatta utvecklingsarbetet 

eftersom få skolor i den gjorda undersökningen hade genomfört utvärderingar och mätningar 

av effektiviteten.  
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Metod 

I detta avsnitt beskriver jag närmare upplägget av kollegiesamtalen i utvecklingsarbetet samt 

strategier för det fortsatta arbetet. Utifrån studiens syfte diskuterar och motiverar jag den 

metodologiska ansatsen, studiens tillförlitlighet, etiska förhållningssätt samt mitt val av 

datainsamlingsmetod. Därefter följer en presentation av deltagare samt tillvägagångssätt och 

överväganden i datainsamlings- och analysarbetet. Sist i kapitlet beskrivs hur jag organiserar 

och presenterar materialet i resultatredovisningen.  

Utvecklingsarbetets processer  

Utvecklingsarbetet Att skriva sig till läsning startade i samband med höstterminen 2006. I en 

första omgång deltog 23 lärare från sju olika skolor som hade valts ut av projektets styrgrupp 

från ett stort antal ansökningar. Lärarna undervisade under detta år elever i förskoleklass upp 

till årskurs 3. Hela gruppen deltog vid sju tillfällen under läsåret i föreläsningar kring strategin 

Att skriva sig till läsning och litteraturseminarier. Utöver detta fick varje lärare enskild 

handledning i klassrummet av CMiT:s tre IT/mediepedagoger samt handledning i grupp i 

form av kollegiesamtal. Varje IT/mediepedagog ansvarade för en av de tre samtalsgrupperna 

A, B och C som träffades var fjortonde dag i 1,5 timme under implementationssfasen, vilket i 

detta fall var hela läsåret 2006/07. Totalt genomfördes 44 kollegiesamtal under 

implementationen. 

Tabell 1 Projektdeltagare omgång 1 implementering av Att skriva sig till läsning 2006/07 

Skola Årskurs Ant. klasslärare Ant. spec.ped. Samtalsgrupp 
Skola 1 F-1 5 1 

A 
Skola 2 1 1 1 
Skola 3 F-2 4 1 

B 
Skola 4 1 1 1 
Skola 5 1-3 1 1 

C Skola 6 F 2 1 
Skola 7 F 1 2 

 

Grupperna träffades i någon skola eller i CMiT:s lokaler där kollegiesamtalen hölls i ett ostört 

rum. Varje grupp hade en egen handledare vars uppgift var att leda samtalen. Handledaren 

ansvarade för att kollegiesamtalen blev konstruktiva samtal som hjälpte läraren att föra 

processen i vidare (Normell, 2002; Lauvås et al, 1997). CMiT upprättade ett förslag till 

struktur för kollegiesamtalens genomförande. Strukturen syfte var att urskilja samtalets olika 

faser och göra tydligt för alla vem som lyfter frågor, vilka frågor som kan tas upp och hur man 

bestämmer frågeställning. Det är också viktigt att deltagarna tillsammans bestämmer hur 

samtalen ska föras. I samtalssituationen skapade handledaren tillsammans med de kända och 
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överenskomna ramarna, vetskapen om samtalets olika faser samt frågornas innehåll en 

grundläggande trygghet för att utvecklas och gå framåt. Alla i projektet, skrev kontinuerligt 

ner sina tankar i en personlig loggbok. Meningen var att loggboken kunde vara ett underlag 

för det man ville lyfta i kollegiesamtalet. I korthet går ett kollegiesamtal till på följande vis: 

Till varje samtal har två personer i förväg valt ut en fråga eller undran som de sedan lägger 

fram för gruppen. Varje fråga diskuteras i 45 minuter. Handledaren fördelar ordet till var och 

en i tur ordning Man har rätt att avstå om man inget har att säga. Allt som sägs under ett 

kollegiesamtal ska stanna inom gruppen. Tiderna som har avsatts för kollegiesamtalen är 

viktiga att respektera och deltagarna instrueras att meddela om man inte kan komma. Sen 

ankomst stör samtalet om det har påbörjats. Samtalet består av sju olika faser (Hansson, 2007 

s. 13) inledning, presentation, klargörande, lyssnande, reflekterande, summering samt 

avslutning. 

Den 24.5 2007 inbjöds samtliga deltagande lärare i omgång 1 till en avslutningsdag. Under 

denna dag riktades fokus på utvecklingsarbetets fortsatta steg under kommande läsår. 

Projektledaren lyfte olika frågeställningar dels om hur man tänker sig det fortsatta arbetet i 

undervisningen med eleverna och dels om kollegiesamtalens fortsättning. De framtida 

uppgifterna för deltagarna i omgång 1 definierades till tre huvuddelar: 1. Fortsättning på det 

praktiska arbetet i klassrummet, 2. Fortsättning av kollegiesamtalen och 3. Att vara 

mentor/pilot för kollegor. Kring det fortsatta arbetet med kollegiesamtalen och spridning av 

Att skriva sig till läsning samlades lärarna i sina kollegiesamtalsgrupper för diskussion med 

utgångspunkt i följande frågeställningar: Ska ni fortsätta träffas i denna gruppkonstellation? 

Vem leder? Finns möjligheten att bilda nya konstellationer på skolan och ta in nya deltagare? 

Vem leder dessa grupper? Vill någon av er gå vidare och bli handledare? På vilket sätt kan 

och vill ni bidra till att ge "nykomlingar" eller andra intresserade stöd och hjälpa till att sprida 

arbetssättet? Därmed var lärarna inne i utvecklingsarbetets nästa steg, continuation. Den 

21.11 2007 inbjöd projektledaren till en uppföljande träff där frågor kring hur man upplevde 

det fortsatta utvecklingsarbetet diskuterades. 

Kvalitativ ansats 

Denna studie belyser hur lärare uppfattar intentionerna, samt iscensätter och reflekterar kring 

kollegiesamtal som verktyg i utvecklingsarbetets fortsatta steg, continuation. Metodologin är 

beroende av ontologi och epistemologi (Alvesson & Sköldberg, 1994). Det vill säga att den 

syn jag som forskare har på hur världen är beskaffad och min syn på kunskap och dess väsen 

har betydelse för hur jag väljer att gå tillväga i själva forskningsprocessen. I tidigare kapitel 
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har jag beskrivit de teorier om den sociala verkligheten och förändring som jag utgår ifrån när 

jag tolkar och diskuterar resultaten. Här kommer jag att visa och diskutera hur dessa 

utgångspunkter påverkar själva forskningsprocessen. De teorier jag valt utgör också ett titthål 

till mina tankar och min förståelse av verkligheten och kunskap. Som kvalitativ forskare 

intresserar jag mig för och utgår från antagandet att den sociala verkligheten skapas av de 

människor som deltar i denna (Repstad, 1999). Detta konstruerande av verkligheten pågår i en 

ständig process där människors olika intentioner spelar en betydande roll för att hitta 

förklaringar till vilka orsaker som ligger till grund för den sociala verklighetens utformning 

(Gall et al., 1996).  

Studien har en mikrosociologisk inriktning, vilket innebär att fokus ligger på enskilda 

individer, i det här fallet läraren. Mitt val av kvalitativ ansats utgår från studiens syfte och de 

teorier om förändring och lärande som socialt och kulturellt konstruerat (Björndahl, 2005). 

Betydelsen av ordet ”kvalitativ” uppfattar jag i detta fall som kvaliteter, egenskaper eller 

framträdande drag hos ett fenomen. Thurén (2007) menar att en kvantitativ ansats baserat på 

förnuft inte alltid räcker till för att förstå en människas handlingar som grundas på tankar, 

känslor och upplevelser som skiljer sig från ens egna. Hermeneutiken erbjuder en möjlighet 

att tolka och hitta svaret i andra källor till kunskap än det man kan iaktta och logiskt 

analysera. Som hermeneutiskt inspirerad forskare i en studie med kvalitativ ansats använder 

jag mig istället av igenkännandet och empatin för att förstå och trovärdigt kunna beskriva, 

tolka och fördjupa förståelse av lärarnas upplevda verklighet i det fortsatta utvecklingssteget. 

Mitt val av kvalitativ metod grundar sig alltså i vilket metodverktyg som bäst erbjuder 

möjlighet att genomföra en studie av det forskningsobjekt och den fråga jag har valt (Ryen, 

2004). 

För att kunna urskilja aspekter på lärarens agerande vid genomförandet av förändring har jag 

inspirerats av en modell som utvecklats för att ge struktur vid studier av lärares pedagogiska 

tänkande (Kansanen, Tirri, Meri, Kroksfors, Husu & Jyrhämä, 2000). Modellen utgår från 

teorier kring Teachers Pedagogical Thinking ett begrepp som används för att ringa in 

fenomenet lärares tänkande i olika pedagogiska situationer samt betydelsen av att lärare 

reflekterar över sin egen praktik. Teachers Pedagogical Thinking utvecklades enligt 

Rönnerman (1998) som forskningsfält som en reaktion mot det rationella perspektiv som 

styrde forskningen om lärares arbete. Modellen är prövad i bland annat en studie av Danell 

(2003) där jag har hittat inspiration att tillämpa modellen när jag här närmar mig frågan om 

hur lärares olika uppfattningar om kollegiesamtalet i Hansson (2007) påverkar det egna 

handlingsutrymmet i utvecklingsarbetets nästa steg. Kansanen et al. (2000) beskriver tre faser 
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för studier av lärares pedagogiska tänkande där jag har riktat mitt intresse mot action level, 

det vill säga handlingsnivån i vilken lärarens tankar kretsar kring den egna praktiken. 

Lärarens handlingsnivå består enligt Kansanen et al. av tre olika tidsmässiga steg: 

preinteraction, interaction och postinteraction. Preinteraction syftar till vad läraren tänker 

kring intentionerna före handling, interaction hur läraren beskriver sina handlingar och 

postinteraction avser det läraren berättar om sina erfarenheter efter handling. I denna studie 

gäller för preinteraction att jag studerar lärarnas tankar kring intentionerna kring 

kollegiesamtalen. I interaction läggs fokus på handlingar som lärarna berättar har ägt rum i 

det fortsatta utvecklingssteget och i postinteraction hur de tänker kring sina erfarenheter av 

det fortsatta utvecklingsarbetet. Jag har använt modellen som inspiration för att planera, 

samla, analysera och redovisa data. Modellen erbjuder mig en möjlighet att studera ett utsnitt 

av lärares komplexa tänkande och hur detta formar det handlingsutrymme som läraren 

uppfattar som möjligt i det fortsatta steget i utvecklingsarbetet Att skriva sig till läsning.  

Studiens trovärdighet 

Studiens trovärdighet hänger samman med både hur jag beskriver och motiverar mina val av 

metod och tillvägagångssätt och hur jag lyckas beskriva mina utgångspunkter i teorier, genom 

forskningsprocessen och den egna forskarrollen.  

De vetenskapliga sanningarna är provisoriska (Thúren, 2007). Att vetenskapen går framåt får 

konsekvenser som bland annat innebär att vi aldrig kan veta något säkert. Detta kallar Turén 

för den vetenskapliga paradoxen. Utan att ansluta sig till relativismens sätt att hantera 

sanning, där i stort sett allt kan vara en sanning, argumenterar Thurén för rimlighet. De 

perspektiv och teorier man väljer utgår från det man anser vara värdefullt studera. Med andra 

ord är frågan om sanningen en fråga om att vilja hitta lösningar på konkreta problem som 

människor brottas med. För att kunna göra detta kan vetenskapen bidra med att ge en bild av 

verkligheten som handlingsunderlag menar Thurén.  

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 

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 för att kunna distansera sig och upptäcka ny 
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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.  

Att studera det som sker i det praxisnära ses som en viktig aspekt ur 

skolutvecklingssammanhang (Rönnerman, 2004). Under de senaste årtiondena har forskare 

insett att undersökningar som till stor del mäter och kvantifierar inte räcker för att förstå 

skolans och lärares komplexa vardag (Kelly & Lesh, 2000). Även om allt fler beskrivande 

studier har gjorts består de flesta av dessa av forskning om skolan istället för forskning i 

skolan (Gustafsson, 2008). Gustafsson konstaterar att det även inom utbildningspolitiken 

finns en ambition och viljeinriktning för behovet av praxisnära forskning för att på så sätt 

bidra till läraryrkets utveckling. Förhoppningarna är att praxisnära forskning berikar 

forskningens kvalitet och dess betydelse för skolans verksamhet. Denna studie kan ses som ett 

bidrag till den praxisnära forskningen och sådan forskning som Rönnerman (2004) benämner 

aktionsforskning. Rönnerman menar att genomföra studier av detta slag är komplicerat. Om 

man som i detta fall kombinerar forskarrollen med en roll som skolutvecklare ökar 

komplexiteten. Jönsson, (2007) anser att aktionsforskning inom pedagogiken har fått en viss 

skamstämpel inom forskningens värld. Hon finner detta ologiskt och gör jämförelsen med 

forskning inom teknik och medicin, som till största delen utgörs av aktionsforskning. Jönsson 

hävdar även att kraven på forskarens hantverksskicklighet och förmåga att dokumentera ställs 

högre på aktionsforskaren.  

Enligt Kvale (1997) ska de resultat som redovisas kunna granskas utifrån tillvägagångssättet. 

Att studera skolan i ett perspektiv där läraren ses om en aktör som anses besitta kunskap för 

att delta i och påverka skolutveckling ställer även epistemologiska frågor i fokus då den 

praktikbaserade kunskapen utmanar universitetens teoretiska kunskap (Rönnerman, 1998). 

Repstad (1999) betonar att det alltid är problem med att kunna upprätthålla distans och 

opartiskhet i kvalitativa undersökningar och att detta försvåras ytterligare om man dessutom 

är bekant med miljön och de deltagare som ingår i studien. Det är lätt att hamna i 

bedömningar snarare än att beskriva utifrån deltagarnas verklighet. Dessa invändningar är 

dock inte argument för att låta bli utan snarare verktyg i form av tankemässiga varningsskyltar 

som stöd för att hålla det rätta avståndet under forskningsresan. Att välja bort forskning som 

sker på hemmaplan är också att låta bli att dra nytta av fördelen med förhandskunskaper och 

forskarens intresse. Dessa faktorer kan fördjupa analysen och kvalitén på forskningen. Jag 
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uppfattar min roll som forskare i den egna praktiken som komplex och närmar mig därför 

forskaruppdraget med största respekt för den verklighet jag valt att studera. Styrkan ligger i 

närheten till det jag avser att studera och utmaningen är att klara av att distansera sig. Ordet 

distans kommer från ett latinets ”distantia” som betyder avstånd, inom pedagogiken används 

kritisk distans för att beskriva avstånd mellan olika ämnen och grupper (Egidius, 2006). Att 

forska innebär att öva sig i konsten att både komma nära och att kunna ta ett steg ifrån. 

Skiftningen i närhet och distans gör att forskaren kan upptäcka andra saker än som djupt 

involverad och aktivt drivande av utvecklingsfrågor i skolpraktiken (Rönnerman, 2004). Att 

distansera sig innebär att vara medveten om sin egen förförståelse, det vill säga mina 

förutfattade meningar. Thurén (2007) betonar förförståelsens vikt och menar att allt vi ser, 

hör, tänker, tycker bygger på förförståelse. Även vetenskapliga teorier grundar sig på 

förförståelse. Graviz, (1996) pekar i sin avhandling på att forskarens kognitiva kontext, som 

utgörs av förförståelse och erfarenhet, kan utgöra ett hinder men också är en tillgång. För min 

personliga del är intresset för aktionsforskning förbundet med en önskan att utvecklas i en 

riktning mot ökad distans från den praktik jag under många år arbetat aktivt för att utveckla. 

Jag ser även fördjupade kunskaper som viktiga för fortsatt utveckling. Min egen yrkesmässiga 

erfarenhet och mina roller i utvecklingsarbetet och CMiT är därför viktiga att göra 

transparenta. Mina snart trettio år i skolans tjänst som lärare, mediepedagog, utvecklare och 

verksamhetsledare för Centrum, för media och IT i för- och grundskolan, CMiT i kombination 

med mitt övriga liv har format mig och min uppfattning om världen. Denna erfarenhet fanns 

också med när jag i rollen som utvecklare vid CMiT designade, planerade och förankrade 

intentionerna i utvecklingsarbetet Att skriva sig till läsning hos ledningen inom Barn- och 

utbildningsförvaltningen i Piteå kommun. Jag ingår i styrgruppen för utvecklingsarbetet och 

har varit med och beslutat om vilka skolor och lärare som ska delta. Under det första 

projektåret 2006/07 har jag ansvarat för litteraturseminarier och dokumentation vid fem 

tillfällen. I rollen som verksamhetsledare inom CMiT har jag drivit på införandet av 

pedagogisk handledning av kollegiesamtal som ett nytt sätt att stödja lärare och skolledare vid 

införandet av media och IT i praxis. De deltagande lärarna har emellertid inte mött mig som 

handledare av kollegiesamtal utan detta har varit arbetsuppgifter för mina medarbetare, 

CMiT:s IT/mediepedagoger. Under läsåret 2007/2008 och utvecklingsarbetets nästa fas har 

jag inte i min utvecklarroll haft något samarbete med de deltagande lärarna eftersom jag under 

stor del av året inte har arbetat inom CMiT. Genom den tidigare studien (2007) fick jag 

tillfälle att ta ett steg ifrån och upptäckte mönster kring lärares uppfattningar och handledda 

kollegiesamtals effekter under implementationsfasen. Genom dessa upptäckter ändrades min 
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egen förförståelse och förståelse av vad denna form av utvecklingsstöd kan betyda för de nio 

lärare jag intervjuade. 

Etiska överväganden 

Under forskningsprocessen har jag utgått från Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer 

(2002) för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning med avseende på informations-, 

samtyckes- och konfidentialitetskraven. Via e-post har jag skriftligt informerat alla deltagare 

om min planerade studie. I ett första steg har jag via enskild e-post skickat en förfrågan och 

information om syftet med min intervju till de deltagarna. Allt eftersom informanterna har 

gett sitt samtycke till intervjun har jag skapat en enskild digital samtalsyta som endast jag och 

den enskilde deltagaren haft tillträde till. Detta gjorde jag eftersom jag ville att intervjun 

skulle kännas ostörd och lugn, men också ur säkerhetsperspektiv för att så långt som det var 

tekniskt möjligt undvika att andra av misstag kunde få del av vårt samtal. Därefter har jag 

upplyst dem om deras rättigheter och mina skyldigheter enligt de forskningsetiska 

principerna. Jag har också beskrivit hur jag tänkt mig att intervjun skulle gå till och även 

försökt att komma överens om de tidsmässiga ramarna. Inför intervjun har jag skickat 

information om de frågor jag tänkt mig och påmint dem om att de när som helst kan avbryta 

intervjun. Genom mina inlägg har jag styrt samtalen till att handla om det jag avgränsat i 

frågeguiden (se bilaga 1). Jag har bemödat mig om att skapa ett samtal där jag genom att ta 

del av deltagarnas svarsinlägg och ställa uppföljande frågor bidrar till det som berättats utan 

att styra lärarnas uppfattningar. Samtalsguiden har i samtalen fungerat som påminnelser om 

de frågor som jag ville ställa. När jag har upplevt samtalet inom ett frågeområde som avmattat 

har jag först uppmuntrat deltagarna med följdfrågor och sedan när jag bedömt det som mättat 

gått vidare till nästa. Jag har använt mig av utrop, olika smileys, utropstecken och 

uppmaningar i syfte att uppmuntra informanten att berätta mer och utveckla sina tankar. När 

jag inte har förstått har jag följt upp det informanten sagt genom att fråga om och kopierat den 

text jag velat veta mer om.  

I resultatredovisningen har jag avpersonifierat de intervjuade lärarna genom att beskriva 

resultaten utifrån grupperna Motstånd, Tvekan och Acceptans i stället för enstaka personer. 

Trots detta finns en begränsning i konfidentialiteten genom att gruppen är liten och deltagarna 

känner varandra och i vissa fall har samma arbetsplats. Deltagarna har tagit del av resultaten 

och getts möjlighet att lämna sina synpunkter och uttala sin syn på rimligheten i de redovisade 

resultaten. Alla som deltagit i intervjuerna har gett sitt samtycke till att materialet publiceras.  
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Dessa etiska regler som jag bemödat mig att följa är en viktig aspekt av forskningsetiken. 

Men som jag uppfattat det, är den forskningsetiska frågan vidare än själva reglerna. Lifmark 

(2005) lyfter fram ett etiskt perspektiv som han menar alltför sällan diskuteras. Han syftar på 

forskarens vardagsetiska problem i kontakten med de människor vars tankar, ord och 

handlingar blir del av det empiriska materialet. Han belyser i sin artikel hur olika forskare 

hanterar forskningsetiska dilemman som uppstår i skolans värld. Hans intresse rör sig kring 

hur forskaren synliggör sina egna etiska överväganden, i förhållande till forskarsamhället, 

informanter och övriga berörda och vad som prioriterats. En skolforskare med medveten etisk 

hållning ser han som central för den praxisnära forskningens framtid och det gäller för 

forskaren att minimera riskerna för att enskilda och grupper känner sig kränkta.  

Det perspektiv som forskaren väljer är ytterligare en etisk fråga som jag strävat efter att 

betrakta. När det gäller perspektivval i forskning inom sociala verksamheter, det vill säga 

forskning kring det mellanmänskliga som i denna studie, är detta perspektivval förknippat 

med en rad etiska överväganden. Om man som forskare önskar en förändring i skolan och 

studerar lärarens agerande utan att beröra läraruppdragets komplexitet medför detta 

utelämnade etiska komplikationer. Berg (2003) menar att det därför är grundläggande att 

lärares arbete bör studeras utifrån de institutionella ramar och den dolda skolkultur som omger 

skolan och formar villkoren för lärarens uppdrag med att genomföra intentionerna. 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. Denna rätt innebär att jag som forskare 

bör vara medveten om de maktförhållande som råder i mötet mellan mig och den jag 

intervjuar (Kvale, 1997).  

Enligt Odén (2004) är teorier och ideologier forskarens verktyg för att ur olika perspektiv 

skildra och fånga kunskap kring olika aspekter av verkligheten. Det perspektiv man väljer 

resulterar i sin tur i specifika frågor, metoder och slutsatser. Som forskare ska man vara 

medveten om att man alltid väljer perspektiv och att teorin som perspektiv fungerar som ett 

raster genom hela forskningsprocessen. Olika raster ger upphov till olika kunskap. Utifrån 

syftet och studieobjektets natur blir därför behovet av medvetna perspektiv-, teori- och 

metodval viktiga att synliggöra ur ett etiskt perspektiv.  

Intervjuerna 

Ryen (2004) varnar för att metodologin inte får reduceras till en fråga om teknik utan att det 

är det man vill ta reda på som bestämmer metodvalet. För att lyfta kunskap ur lärarnas 
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erfarenheter av kollegiesamtalen har jag valt e-postintervju som metod. Under den tid som 

Internet har utvecklats har en förändring i förståelsen av dess innebörd ägt rum från 

”informationsteknologi” till ”interaktionsteknologi” (Svenningsson, Lövheim & Bergquist, 

2003). Författarna menar att Internets genombrott i vardagslivet har fört med sig ett nytt sätt 

att se på världen och att gemene man idag funderar över filosofiska begrepp som innebörden 

av verklighet och identitet. Denna kulturella reflexivitet (Giddens, 1991: 19f) kan förklaras 

utifrån att Internet har blivit ett tydligt exempel på att verkligheten är socialt konstruerad och 

inte något som handlar om att avgöra om verkligheten är sann eller falsk. Ryen (2004) menar 

att den tid som är utmärks av att vi lever i ett ”intervjusamhälle” och att den tekniska 

utvecklingen gradvis upplöser beroendet av det personliga mötet.  

Det har enligt Svenningsson, Lövheim & Bergquist inte ännu utvecklats några specifika 

metoder för kvalitativa studier på Internet utan forskaren är hänvisad till de metodologiska 

verktyg som redan finns. Frågan är om det går att använda samma forskningsmetoder på 

samma sätt som i de nya digitala miljöerna. Svenningson et al. anser att Internet har skapat ett 

behov inom forskningen att utveckla nya metoder. I mitt val av datainsamlingsmetod finns ett 

innovativt tänkande med att pröva och utveckla intervju via Internet genom så kallad e-

postintervju (Ryen, 2004) för att svara på frågorna i syftet. Jag använder e-postintervjun i ett 

kvalitativt forskningssammanhang för att få tillgång till människors tankar. Kvale (1997) ser 

intervjun som ett samtal och betonar att varje intervju är lika unik som den kunskap som 

uppstår. Kunskapen är beroende av samtalets karaktär, berättandet och lyssnandet, språket, 

meningens kontextbundenhet och relationen mellan mig och den jag intervjuar.  

Valet grundar sig dels i eget intresse utifrån min erfarenhet av Internet för pedagogisk 

utveckling och dels i nyfikenhet och en vilja att utveckla nya metoder. Ytterligare ett skäl var 

att hitta former som möjliggör studiens genomförande utifrån de rums-, tids- och 

arbetsmässiga ramar som stått mig till buds under forskningsprocessen. Ryen (2004) anser att 

Internet har gett forskaren en ny och annorlunda möjlighet att samla in data. Genom e-

postintervjun kan jag dra nytta av de tre aspekter (Svenningsson, Lövheim & Bergquist, 2003) 

som utmärker datormedierad kommunikation. Det handlar enligt författarna om minskat 

avstånd i tid och rum, kroppslöshet och språkliga aspekter. Intervjuer som görs i asynkrona 

samtal, det vill säga samtal som är oberoende av tid och rum har vissa fördelar i att 

meddelande kan skrivas och läsas i den takt som forskaren och den intervjuade väljer. 

Kroppslösheten innebär även nackdelar, men kan också enligt författarna innebära förbättring 

av kvalitén i forskningen. I vissa fall är människor som intervjuas på nätet mer ärliga än vad 

de skulle vara i en intervju där man fysiskt sitter i samman rum. Den så kallad on-
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lineforskningen ställer krav på forskaren och deltagarna vilket jag som forskare bör vara 

medveten om. Ryen (2004) redogör för problematiska aspekter kring frågor om tillgång, 

användarvänlighet, människors varierande förmåga att kommunicera och uttrycka sig i skrift, 

tillit och engagemang, e-postprogrammets och skärmbildens betydelse samt säkerhet och 

forskningsetik som jag tagit hänsyn till.  

 

Urval och datainsamling 

I valet av deltagare (Ryen, 2004) i intervjuerna har jag utgått ifrån de huvudteman av lärarnas 

uppfattningar som framkom i min tidigare studie (Hansson, 2007). För att motivera mitt val 

finner jag det lämpligt att här kortfattat redogöra för de tre huvudgrupperna, med avseende på 

funna kategorier. 

Tabell 2 Huvudgrupper och kategorier av  lärarnas uppfattningar om kollegiesamtalen ur Hansson (2007 s. 17) 

Huvudgrupp Motstånd Tvekan Acceptans I Acceptans II 

Antal lärare  1 2 6 6 

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 
 

 

Utifrån de nio deltagande lärarnas syn på kollegiesamtalen framträdde tre tydliga mönster 

Motstånd, Tvekan och Acceptans. Av totalt nio intervjuade lärarna fanns en i gruppen 

motstånd, två i tvekan och sex i grupperna Acceptans I och Acceptans II. Acceptans II uppstod 

efter ytterligare en analys av intervjuerna i Acceptans I. Kategorierna a-d utgår i de tre första 

huvudgrupperna från utsagor i intervjuerna där lärarna gett uttryck för sina uppfattningar om 

att delta i kollegiesamtal som helhet, men också vad de tyckte om kollegiesamtalens struktur, 

den kollegiesamtalsgrupp man deltagit i och slutligen hur de såg på handledarrollen. I ett 

andra analyssteg, framträder inom den fjärde huvudgruppen ytterligare kategorier e-f som 

utgår från utsagor där lärarna har beskrivit hur kollegiesamtalen inneburit personlig 

utveckling, gruppens utveckling och processuell utveckling.  

 

Jag avgränsar studien till att under vårterminen 2008 intervjua samma lärare som i tidigare 

studie. All kommunikation mellan mig och deltagarna har från första kontakt till avslutandet 

av intervjun skett med hjälp av First Class som är det kommunikationsverktyg som både jag 

och deltagarna har tillgång till och är bekanta med sedan tidigare. Att 

kommunikationsplattformen är tillgänglig via webben var ytterligare ett skäl som jag ansåg 

viktigt. På så sätt var varken jag eller deltagarna begränsade av att 
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kommunikationsprogramvaran endast fanns tillgänglig på en lokal dator. Allt som behövdes 

var vilken dator som helst med tillgång till Internet. I genomförandet har jag arbetat på 

följande sätt. 

Steg 1: Kontakt via e-post.  

Jag skickade det första e-postbrevet med förfrågan till de nio lärarna i början av mars, i vilket 

jag förklarade mitt syfte. I början av april hade åtta av nio deltagare gett sitt samtycke. Via 

historiken, en teknisk funktion i programmet, kunde jag se att den nionde läraren inte hade 

läst mitt brev. Efter noggrant övervägande och i samråd med min handledare beslutade jag att 

inte försöka ta kontakt på annat sätt, eftersom en grundläggande förutsättning för att kunna 

genomföra e-postintervjuer är att deltagarna har viss vana och brukar tekniken. Jag ansåg det 

möjligt att genomföra studien med de åtta lärare som gett sitt samtycke. Det främsta skälet var 

att alla tre huvudgrupperna motstånd, tvekan och acceptans fanns representerade bland dem 

som redan samtyckt. Fördelningen av deltagare i e-postintervjuerna blev en lärare i motstånd, 

två i tvekan och fem i acceptans. 

Steg 2: Det digitala samtalsrummet.  

För varje deltagare upprättade jag en separat digital konferens, det vill säga ett digitalt 

samtalsrum i vilket endast deltagaren och jag hade tillträde. För min del innebar detta att jag 

genomförde åtta parallella digitala samtal. Denna parallellitet bedömde jag som en fördel 

eftersom jag kunde nyttja möjligheten att fråga om sådant som kommit fram i de olika 

samtalen. Ytterligare motiv till att upprätta de olika samtalsrummen var dels de etiska som jag 

redogjort för och dels att skapa bättre överblick över varje enskilt samtals fortskridande. 

Genom de digitala samtalsrummen kunde jag undvika att mina och deltagarnas e-

postmeddelanden blandades med övrig e-post, vilket skulle ha gjort det svårt att få överblick 

över det växande materialet. Vid några tillfällen skedde detta ändå av misstag vilket jag löste 

genom att kopiera brevets innehåll och posta det till det avsedda samtalsrummet. Om 

misstaget upprepades gjorde jag en skriftlig instruktion där jag med bilder och text instruerade 

deltagaren om tillvägagångssättet. Jag stod även själv för några feladresseringar och mitt 

meddelande hamnade i deltagarens e-postlåda något som ledde till en påminnelse om 

tillvägagångssättet från deltagarens sida. Min ambition var att varje dag kontrollera om 

deltagarna postat något inlägg. Av praktiska skäl visade sig detta inte vara möjligt under ett 

par dagar då jag befann mig på en plats med begränsad tillgång till Internet.  

Steg 3: De digitala samtalen 

Jag förberedde mig inför starten av intervjuerna genom att upprätta en samtalsguide (bil. 1) 

som består av både öppna och riktade frågor. I utformandet av frågorna har jag utgått ifrån 
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studiens syfte och de teorier jag studerat. Jag inledde intervjuerna med en information om 

genomförandet, syftet och etiska frågor. Deltagarna har fått mina frågor en i sänder. Jag valde 

att avstå från att skicka alla frågor på en gång för att på så sätt uppmuntra till en så samtalslik 

intervjusituation som möjligt. I e-postintervjuerna har jag varit den som styrt samtalen till att 

handla om det jag avgränsat i frågeguiden. Jag har bemödat mig att skapa ett samtal där jag 

uppmanat deltagarna att skriva sina svar utifrån det de spontant kommer att tänka på för att 

undvika att styra deras uppfattningar. Frågorna i samtalsguiden har i samtalen fungerat som 

hållpunkter i samtalet. I samtalet har jag uppmuntrat deltagaren med följdfrågor, smileys, och 

korta hälsningar med uppmaningar om att berätta mer. När jag inte har förstått har jag följt 

upp det informanten sagt genom att fråga om och upprepa det deltagaren sagt i sitt mejl. För 

att deltagarna inte ska tappa tråden då jag ställt följdfrågor har jag kopierat med deras svar i 

samma mejl som min följdfråga. Då jag har upplevde ett frågeområde som mättat har jag 

meddelat jag detta i ett mejl och förberett deltagaren på att jag inom kort återkommer med 

nästa fråga. Jag uppfattade det som nödvändigt att göra en ”paus” för att ge deltagaren och 

mig själv tid att förbereda oss inför nästa fråga. När de öppna frågorna klarats av läste jag 

noggrant igenom det som sagts i tidigare inlägg. I de fall jag fann det nödvändigt att 

komplettera ställde jag uppföljande och mer riktade frågor.  

Tabell 3 Överblick av samtalen i de digitala samtalsrummen  

Samtalsrum 1 2 3 4 5 6 7 8 

Startdatum 3 mars 3 mars 13 mars 19 mars 25 mars 19 mars 31 mars 7 april 

Slutdatum 14 maj 13 maj 12 maj 12 maj 12 maj 6 maj 13 maj 12 maj 

Antal dagar 73 72 61 55 48 49 44 36 

Antal inlägg 30 28 23 13 19 20 14 27 

Antal sidor 20 19 18 11 17 14 35 21 

 

Av tabell 3 kan utläsas att tiden och intensiteten i antal inlägg, det vill säga mina och 

deltagarnas skickade e-postmeddelande, har varierat. Den tidsmässigt längsta intervjun pågick 

under 73 dagar och den kortaste i 36 dagar. Antal inlägg, har varierat i antal mellan de olika 

samtalen från som mest 30 till som minst 13. Längden i deltagarnas svar har också varierat. 

Siffrorna i kolumnen ”Antal sidor” ger en bild av omfattningen av den text som skapats i de 

olika samtalen. 

Analysmetod 

I forskningsprocessen har jag arbetat abduktivt (Alvesson & Sköldberg, 1994) där jag växlat 

mellan empirin och de teorier och tidigare forskning som jag läst. Kvale (1997) beskriver 
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hermeneutiken som relevant för intervjuforskning dels genom att den belyser den dialog som 

har skapat de intervjutexter som ska studeras och dels genom att den synliggör den process 

där intervjutexterna ska tolkas. Hermeneutiken erbjuder forskaren verktyg att gradvis och 

systematiskt närma sig en texts innebörd. Repstad (1999) menar att ett forskningsprojekt inte 

är en ”kedja av separata länkar” (s. 106) utan en process där de olika delarna griper in i 

varandra. Fältarbete, analys och tolkning är en cirkulär rörelse snarare än en linjär där de olika 

delarna löser av varandra. I en hermeneutisk tradition ses cirkulariteten som en fruktbar cirkel 

som för varje varv ger en allt djupare förståelse av meningen. I det kvalitativa analysarbetet 

sker kodning och analys som en sammanflätad arbets- och tankeprocess enligt Svenning 

(2003) som kan urskiljas i tre steg som av Neuman (1994) kallas: öppen kodning, axiell 

kodning och selektiv kodning. Syftet är att forskaren på så sätt stegvis kan skärpa analysen 

genom successiv proximation. Kvale (1997) beskriver analysen som sex steg som startar 

redan under intervjun när informanten berättar och reflekterar över det som berättats, när 

forskaren reagerar på det som berättats och sänder tillbaka. Sedan tolkar forskaren den 

utskrivna intervjun och strukturerar, klarlägger och bearbetar data genom 

meningskoncentrering. Under meningsanalysen finns olika verktyg. Kvale (1997) beskriver 

meningskategorisering som ett sätt att analysera intervjumaterial genom kodning i kategorier. 

Genom att använda sig av kategorier kan man som i detta fall reducera en stor textmängd till 

några tabeller och/eller figurer. Kategorierna kan vara förutbestämda eller växa fram från det 

insamlade intervjumaterialet, hämtas från teorier, från vardagsspråk eller intervjupersonerna 

själva. Analysarbetet av e-postintervjuerna har skett i sex steg i vilka jag haft en abduktiv 

ansats (Alvesson & Sköldberg, 1994) då jag sett det meningsfullt att växla mellan å ena sidan 

teorier och forskningsresultat och  å andra sidan empiri för att kunna hitta mönster och för att 

fördjupa min förståelse. 

 
I första steget har jag har via datorn läst igenom samtliga intervjuer allt eftersom och gjort 

noteringar kring sådant som sagts, men också tider mellan min fråga och deltagarens svar, 

användning av olika symboler för känslouttryck, personliga kommentarer och tidpunkt för 

inläggen. När intervjuerna var klara har jag digitalt samlat alla inlägg i kronologisk ordning 

och skapat ett digitalt dokument för varje intervju som jag sedan skrivit ut på papper. 

Textmängden omfattade 155 sidor datorskriven text.  

I andra steget har jag läst igenom de åtta intervjuerna var för sig för att skaffa mig en 

överblick av materialet. Under denna öppna kodning har jag gjort ytterligare noteringar 

utifrån saker jag kommit att tänka på.  
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I tredje steget använde jag den processanalytiska modellen (Kansanen et al., 2000). Utifrån 

denna organiserades innehållet i intervjuerna i tre olika tidsmässiga steg utifrån lärares 

handlingsnivå och tankar kring den egna praktiken. Preinteraction syftar till vad läraren 

tänker före handling, interaction hur läraren beskriver sina handlingar och postinteraction 

avser det läraren berättar om sitt tänkande efter handling. I tabell IV redovisas de mönster 

som framträdde i analysen av deltagarnas intervjuer i form av teman och kategorier. 

Tabell 4 Teman och kategorier utifrån lärarnas tankar före, under och erfarenheter av handling i fortsatt 
utvecklingsarbete 

Tema I-III I. Preinteraction II. Interaction III. Postinteraction 

Kategorier a-j a. Känsla 
b. Nytta 
c. Betydelse 

d. Undervisning 
e. Samarbete 
f. Styrning och ledning 
 

g. Omständigheter 
h. Framtiden 
i. Strategier 
j. Visioner 

 

De funna kategorierna a-c utgår i Tema I från utsagor i intervjuerna där lärarna gett uttryck 

för sina känslor om att delta i kollegiesamtal, vilken nytta man upplevde sig ha av dem och 

vilken betydelse man anser att kollegiesamtalen har. I Tema II finner vi kategorier d-f där 

lärarna beskriver sina handlingar i undervisningen, i samarbetet med kollegor och hur 

utvecklingsarbetet styrs och leds i utvecklingsarbetets nästa steg. Tema III utgörs av lärarnas 

yttranden kring sina tankar efter de utförda handlingarna. Inom detta tema finner vi 

kategorierna g-j som beskriver lärarnas tankar kring vilka omständigheter som de kopplar till 

sina handlingar, lärarnas tankar om kollegiesamtalen i framtiden, deras uttalade strategier och 

bakomliggande visioner.  

I fjärde steget har materialet strukturerats ytterligare enligt tidigare processanalytisk modell 

(Hansson, 2007) utifrån lärarnas uppfattning om kollegiesamtalen. Huvudgrupperna 

Motstånd, Tvekan och Acceptans tillfördes för att klarlägga variationer inom varje kategori. I 

detta moment har jag strukit det som jag inte betraktat som intressant utifrån studiens syfte 

och frågeställningar (Svenning, 2003).  

I femte steget skrev jag resultattexten. Jag har tagit bort deltagarnas namn och utgått från 

huvudgrupperna när det sagda har presenterats under respektive kategori. I texten lyfter jag 

fram kategorierna i förgrunden och huvudgrupperna som ett stöd för att strukturera innehållet 

i lärarnas yttranden. Datamängden inom varje kategori och inom huvudgrupperna varierar till 

följd av datamaterialets innehåll. I resultatredovisningen ger jag först en sammanfattning av 

respektive tema och kategorierna enligt tabell 4. I slutet av respektive kategori sammanfattar 

jag mina analytiska kommentarer och tankar utifrån resultatet. Sist i resultatredovisningen gör 
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jag en sammanfattande analys kring resultaten utifrån preinteraction, interaction och 

postinteraction.  
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Resultat 

Nedan presenteras resultaten av de analyserade e-postintervjuerna utifrån de kategorier jag 

funnit genom att fokusera tre faser, preinteraction, interaction och postinteraction av lärares 

action level, det vill säga lärares beskrivning av handlingsnivån med utgångspunkt i tankar 

före, under och efter handling. Kategorierna i de tre fasernas olika fokus på 

förändringsprocessen redovisas utifrån lärarnas olika uppfattningar av kollegiesamtalen som 

utgörs av tre huvudgrupper Motstånd, Tvekan och Acceptans. I slutet av varje kategori 

kommenterar jag utifrån kvalitativa skillnader och likheter de resultat som jag redovisat. 

I. Preinteraction 

Här redovisas hur lärarna i intervjuerna berättar hur de tänker kring sitt deltagande i 

kollegiesamtalen inom utvecklingsarbetet Att skriva sig till läsning. Resultaten redovisas i 

kategorierna a-c: Känsla, Nytta och Betydelse. Kategorierna har upprättats utifrån funna 

mönster i lärarnas yttranden i e-postintervjuerna. Inom ramen för kategorierna markeras de 

intervjuade lärarnas olika upplevelser av kollegiesamtalen genom huvudgrupperna Motstånd, 

Tvekan och Acceptans.  

 

Känsla 

Av intervjuerna kan utläsas att läraren i gruppen Motstånd betraktar sitt deltagande i 

kollegiesamtalen som en negativ erfarenhet. Läraren beskriver kollegiesamtalen som 

”jobbiga” och samtalets struktur och form som ”påfrestande” eller ”konstlad”. Att sitta i ring 

och prata i tur och ordning tyckte man var hämmande för kreativiteten. Det kändes onaturligt, 

menade lärarna i intervjun, när man inte hade möjlighet att ”få reagera direkt på vad andra 

sa”. Innehållsmässigt uppfattar man kollegiesamtalen som något som ”bara fick handla om Att 

skriva sig till läsning”.  

I huvudgruppen Tvekan ger de två lärarna i intervjuerna uttryck för en delvis negativ känsla 

för kollegiesamtalet. En av lärarna ser samtalets form som ett hinder för spontanitet och ”en 

lättsam stämning”. Hon föredrar samtal som känna lättsamma även om de är seriösa till sitt 

innehåll. Att bara kunna prata när någon annat ger en ordet upplevdes för läraren som 

”pressande”. En av lärarna i gruppen Tvekan har ändrat uppfattning från att känna sig 

tveksam till kollegiesamtalen till att idag betrakta samtalen som något värdefullt och positivt. 

Läraren menar att den tveksamhet som hon kände under tiden som hon deltog i 

kollegiesamtalen hade ersatts av positiv känsla och att hon såg kollegiesamtalen som en hjälp 
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att få tid till att träffas och prata praktiska förehavanden i klassrummet och pedagogik i 

allmänhet. Denna känsla uppstod först terminen efter det att kollegiesamtalen avslutats och 

när hon upptäckte skillnaden mellan kollegiesamtalen och arbetslagets andra samtal:  

Jag tycker att vi har ett arbetslag som pratar mycket och vi pratade fortfarande praktisk 

pedagogik spontant i "planeringsrummet". Men samtalsgruppen hade blivit mindre och en 

del väljer att göra annat. Samtalen kom spontant och blev mer som vanliga samtal. I 

kollegiesamtalen ges det ju mycket tid till att lyssna på andra kring en fråga som man 

själv lyft. I vanligt samtal så har man oftast en annan gång och jag försvarar mina tankar 

på ett annat sätt. Samtalet ligger på en annan nivå med samtalsledarare och speciell tid för 

samtal. 

Lärarna i gruppen Acceptans förmedlar i intervjuerna positiva känslor kring kollegiesamtalen. 

De tycker att samtalen var givande och den positiva känslan grundar sig i den möjlighet 

samtalen erbjöd att dela erfarenheter med andra lärare för att kunna klara av förändringen i 

undervisningen, vilket följande citat visar: 

Jag ser fortfarande på kollegiesamtalen som något positiv och utvecklande både för mig 

själv och för min verksamhet. Det var berikande och givande med kunskapen som kom 

både från kollegorna men också från mig själv i och med att jag satte ord på mina tankar. 

Kollegiesamtalen var väl använd tid som gav reflektion med kvalitet. Och som jag ser 

som en förutsättning för ett lyckat införande av metoden. Jag tänker på kollegiesamtalen 

som en motor som höll arbetet i klassrummet levande. 

Några i gruppen Acceptans säger i intervjuerna att kollegiesamtalen var en motvikt till jäkt 

och stress i vardagen. En plats där man som lärare kunde stanna upp och hämta andan. 

Lärarna i Acceptans uppskattade också samtalsformen som man ansåg gav en känsla av 

trygghet och frihet. Formen på samtalet gjorde att man inte hade känslan av att behöva ta 

ställning till och värdera det man ville säga. Alla och allas frågor respekterades och 

uppmärksammades oberoende av ”hur enkla dom än var”. Ur intervjuerna framgår att lärarna 

i gruppen Acceptans såg fram emot träffarna med en positiv känsla av förväntan och att man 

saknar dem i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

 

Kommentar  

När lärarna tänker tillbaka på sina känslor för kollegiesamtalen framträder tydliga 

skillnaderna mellan gruppen Motstånd och Acceptans. I gruppen Motstånd förklaras de 

negativa känslorna av att läraren tyckte att kollegiesamtalen hade tagit av deras tid, vilket 

orsakade press och stress i arbetet. Läraren sätter en mental parentes om sina upplevelser och 
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kan nu under utvecklingsarbetets nästa steg fokusera på det som uppfattas som meningsfulla 

spontana samtal med dem man arbetar med i klassrummet och själva undervisningen. Lärarna 

i gruppen Acceptans uppfattar kollegiesamtalen som något som gav dem tid. Känslan grundar 

sig i att de menade att de genom kollegiesamtalen fick kraft att förändra och hålla ut i det 

fortsatta förändringsarbetet. Det finns också skillnader mellan alla tre grupperna i hur man 

känner inför själva formen på de handledda samtalen. Läraren i gruppen Motstånd liksom en 

av lärarna i Tvekan uppfattar kollegiesamtalets form som ett hinder att tänka fritt och 

hämmande för kreativiteten medan gruppen Acceptans menar att samtalets struktur och form 

var betydelsefull för att man skulle känna sig trygg och få utrymme för att tänka fritt. 

Intressant att notera är den tankeförskjutning som framträder i gruppen Tvekan. Sedan 

kollegiesamtalen upphört har en lärares känslor kring samtalen förändrats. Detta förklarar 

läraren bero på att hon genom sina erfarenheter av kollegiesamtalen i efterhand upptäckt deras 

värde för att utveckla undervisningen. 

 

Nytta  

I gruppen Motstånd framkom i e-postintervjuerna att kollegiesamtalen inte var till någon nytta 

vid införandet av Att skriva sig till läsning. Kollegiesamtalen tog mer än gav någon energi 

menade läraren. Anledning till detta var den stress hon kände då hon åkte iväg till annan skola 

och träffade lärare som hon inte samarbetade med i vardagen. Gruppen uppfattades som stor 

och att delta i större grupper, menade läraren är ett ineffektivt nyttjande av tiden. Läraren 

ansåg också att kollegiesamtalens form hindrade gruppen att kunna lära känna varandra.  

Lärarna i gruppen Tvekan upplever delvis att de haft nytta av kollegiesamtalen, men även att 

de känts som ett hinder eftersom man kände sig pressad. Detta grundade sig i lärarens 

upplevelser av att vara i en grupp ”där många hade lätt att uttrycka sig muntligt” och att 

läraren själv inte kände att hon fann orden lika lätt. Läraren beskriver i intervjun att hon kände 

sig tvingad att tänka ut ”något lika tänkvärt som kollegorna” medan hon väntade på sin tur. 

De tankar och funderingar som lyftes fram i samtalen fanns fortfarande kvar och var något 

som läraren betraktade som värdefulla och användbara i det fortsatta arbetet. Den tveksamma 

hållningen till kollegiesamtalens nytta beror också på att gruppen till en början fastnat i frågor 

”om praktiska göranden”. Men i slutet av terminen flyttade gruppen fokus i samtalen och 

övergick till att ”prata pedagogik kopplad till forskning”. Läraren menar att då man får dryfta 

sådana tankar med andra lärare blir man säkrare i sina uppfattningar och vågar se möjligheter. 

I lyckade kollegiesamtal riktas tankarna mot nya mål och ”en och annan förändring i arbetet i 

klassen”. 
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Lärarna i gruppen Acceptans beskriver i intervjuerna den nytta man upplever att 

kollegiesamtalen gett för att kunna driva utveckling vidare. Det handlar om att man genom 

kollegiesamtalen fått mod att hålla i förändring, hitta nya infallsvinklar, förhindra att man gav 

upp och att utvecklas som lärare och människa. Lärarna menar att de under förra året mötte 

motgångar som hade med arbetet på datorerna att göra och att de i kollegiesamtalet fick hjälp 

eller uppmuntran att inte ge upp hela arbetet. Ur intervjuerna kan utläsas att en del lärare 

skulle ha gett upp och slutat jobba med datorerna om de varit ensamma. För gruppen 

Acceptans innebar kollegiesamtalen ”mycket gott” i förändringen av verksamheten. En lärare 

i gruppen menar att även om kollegiesamtalen gav många idéer i det praktiska arbetet tror hon 

inte att allt kan förklaras utifrån att hon deltog i kollegiesamtal utan att man måste betrakta 

hela utvecklingsarbetet och dess processer som bidragande. En annan lärare beskriver 

kollegiesamtalen som en enda lång fortbildning som återkom med regelbundenhet där lärarna 

lärde av varandra, ”höll ångan uppe” och fick hjälp att hålla fast vid det nya arbetssättet. På så 

sätt stod kollegiesamtalen både som garant för långsiktighet och trygghet i förändringsarbetet. 

I en av intervjuerna berättar läraren att samtalen vid flera tillfällen hade varit en direkt hjälp 

med att hålla i och se meningen med strategin att eleverna samarbetar vid datorn i 

textskapandet. Läraren berättar i ett av sina inlägg till mig om en sådan situation: 

Jag var gruvligt less på att bråka med barnen och få dem att samarbeta två och två. De var 

inte så intresserade av någon fler än dem själv. Jag gick med mitt bekymmer till 

samtalsgruppen och hoppades att de skulle säga att jag skulle strunta i att samarbeta och 

låta barnen jobba en och en. De kände igen problemet från sina egna grupper men någon 

uppmaning att ge upp blev det inte utan i stället diskuterade de fördelarna med att 

samarbeta och de funderade kring varför det inte gick så bra. Jag tog till mig rådet att vara 

uppmärksam på vilka uppgifter jag ger så att båda parterna kan vara aktiva i samarbetet. 

Hade det inte varit för stöttningen av gruppen i den här frågan så hade jag gett upp 

arbetsformen samarbete 

Samtliga lärare i gruppen menar att de till följd av kollegiesamtalen utvecklats som personer 

och därmed också som lärare. Man beskriver att man upptäckt betydelsen av att lyssna. 

Lärarna menar att man i dag och som en följd av kollegiesamtalen är bättre lyssnare än innan 

man deltagit i kollegiesamtalsgruppen. Den ökade förmågan att lyssna hade även inneburit 

”ögonöppnare” som medfört ökade möjligheter att se på den egna verksamheten utifrån 

andras perspektiv. Lärarna menade att de blivit mer medvetna, analyserande och reflekterande 

kring undervisningen. En lärare beskriver detta som att hon genom kollegiesamtalen fått 

tillgång till en större ”verktygslåda” att välja ur när hon stöter på problem eller utmaningar i 
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undervisningen. Läraren säger att hon hade blivit tryggare i sin yrkesroll. I gruppen Acceptans 

ser lärarna kollegiesamtalen som en form av övning i samarbete där man är tvungen att lyssna 

på varandra och ta in varandras olika uppfattningar och förståelse. Lärarna menar att genom 

att delta i kollegiesamtal lär man känna varandra på ett djupare sätt än i ”vanliga 

personalrumssamtal”: En lärare beskriver sitt deltagande kollegiesamtalen som ett växande 

eftersom hon där fått ”tillfälle att sätta ord på mina tankar”. 

 

Kommentar 

I frågan om vilka nytta lärarna anser att kollegiesamtalen har gjort finns skillnader i hur de tre 

huvudgruppernas beskriver detta. I gruppen Motstånd har kollegiesamtalen inte gjort någon 

nytta utan istället varit ett hinder för läraren att genomföra förändringen. I Tvekan blockerades 

delvis nyttan av samtalen för en av lärarna som kände sig mindervärdig i förhållande till 

övriga lärare i gruppen. I gruppen Acceptans framträder nyttan tydligast genom att läraren 

blivit mer medveten och uppmärksam på lyssnandet och att hon kunnat ta den andres 

perspektiv som betydelsefullt i samtalet. De anser att kollegiesamtalen varit till nytta för dem 

genom att de fått stöd att tänka och lära nytt och därigenom fått kraft och mod att hålla i 

förändringen.  

 

Betydelse 

Av intervjuerna framgår att kollegiesamtalen för lärarens i gruppen Motstånd inte längre har 

någon betydelse. Lärarna tänker inte på kollegiesamtalen idag. Det samarbete och utbyte som 

fanns i samtalsgruppen har inte fortsatt även om detta skulle ha varit fullt möjligt eftersom de 

flesta som ingick i gruppen finns på samma skola. I gruppen Motstånd ges uttryck för 

uppfattningen att samtal med andra är ”högst väsentligt när läraren bland annat ska förändra 

undervisningen”. Men för att samtal av detta slag ska ha någon betydelse menar man att 

samtal med ens närmaste kollegor är de bästa och mest konstruktiva. Kollegiesamtalen ser 

man inte heller som betydelsefulla för själva införandet av datorn i den tidiga skriv- och 

läsundervisningen utan införandet gick lätt efter utbildningar och handledningar som gav stöd 

kring hantering av tekniken.  

I gruppen Tvekan beskrev de två lärarna kollegiesamtalen som betydelsefulla eftersom man 

”fick så många bra förslag till det vardagliga arbetet med ASL”. En lärare berättade att 

gruppen många gånger hjälpte en att se på en aktivitet eller ett problem på nytt sätt genom att 

komma med förslag på praktiska tips. Som exempel på betydelsefulla tips nämner läraren hur 
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och i vilken ordning man ska göra olika moment i undervisningen, orsaker till problem i 

elevernas pararbete vid datorn och tips för att hålla elevernas intresse uppe. 

Bägge lärarna i gruppen Tvekan menar även att kollegiesamtal är ett betydelsefullt stöd när 

man som lärare ska förändra sin undervisning. Samtalen har varit en hjälp för lärarna i 

gruppen att se meningen med undervisningsstrategierna i Att skriva sig till läsning. Läraren 

beskriver detta som att hon har ” tagit ett steg framåt och lärt sig lita på att barnen genom att 

samarbeta vid datorn lär sig läsa och skriva”. Att det inte var läraren som lärde barnen var 

tankar som läraren inte tänkt innan projektet.  

I gruppen Acceptans uppfattar lärarna kollegiesamtalens betydelse som ett verktyg att 

fördjupa sin förståelse av Att skriva sig till läsning och förändra den egna undervisningen. De 

framhåller även kollegiesamtalet som lärares gemensamma verktyg för att kunna driva och 

genomföra förändring av skolan. Lärarna menar att ju fler infallsvinklar man får höra desto 

större blir möjligheten att kunna fördjupa den egna förståelsen. Man upplever sig som säkrare 

när man i kollegiesamtalen kan spegla den egna förståelsen i teorier kring lärande något som 

lärarna in intervjuerna menar gör det möjligt ”att förstå meningen med Att skriva sig till 

läsning”. I stort sett alla i gruppen uppfattade kollegiesamtalen som ett betydelsefullt stöd för 

att utveckla den egna undervisningen både under implementationen och under det fortsatta 

arbetet. En lärare berättar i intervjun, hur kollegiesamtalen upphävde känslan av den ensamhet 

hon känt på den egna skolan och hur hon därigenom fått stöd att utveckla undervisningen i en 

för henne önskad riktning istället för att anpassa sig till kollegornas ”mer traditionella sätt att 

bedriva undervisning”. En av lärarna berättar i intervjun hur hon kommit att tänka på andra 

samtal hon deltagit i och gjort jämförelser mellan dessa och kollegiesamtalen: 

I ett vanligt samtal, som flödar fram och tillbaka kan man fastna någon annanstans än 

som var tänkt från början. Det händer inte i kollegiesamtalet på samma sätt, på grund av 

dess tydliga struktur. Man kan inte kallprata och prata trädgård och recept utan det är 

riktiga samtal om yrkesrollen och de är ganska sällsynta. I ett "vanligt" samtal lyssnar jag 

kanske inte färdigt, jag är så inställd på att försvara mina synpunkter så jag inte kanske 

reflekterar på samma sätt. I kollegiesamtalen så lyssnar jag på allas synpunkter utan att 

själv kommentera, naturligtvis tänker jag något men med större eftertanke. Jag tror att det 

finns en potential i kollegiesamtalets struktur för att komma vidare i många andra 

skolutvecklingsområden.  
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Kommentar  

Resultatet visar att det finns skillnader i den betydelse lärarna i de tre huvudgrupperna 

uppfattar att kollegiesamtalen har haft i förra läsårets arbete med att förändra och ta in datorn i 

undervisningen. I Motstånd har lärarnas erfarenheter av kollegiesamtalen inte haft någon 

betydelse utan snarare varit ett hinder genom att det upptagit allt för stor del av lärarens tid. I 

gruppen Tvekan betraktar man det betydelsefullt att genom kollegiesamtalen kunna ”ge 

varandra tips” men även rent allmänt som en hjälp vid lärarens förändring av undervisningen. 

Inom gruppen Acceptans, framträder tre olika uppfattningar om vilken betydelse man anser att 

kollegiesamtalen har haft. För det första att man fått tips hur man ska göra i undervisningen, 

för det andra ser man betydelsen av kollegiesamtalen som medel att fördjupa den egna 

förståelsen av Att skriva sig till läsning och för det tredje uppfattar man kollegiesamtalen som 

ett verktyg för att skapa en gemensam och delad syn på målen och syftet med den förändring 

som ska göras.  

II. Interaction 

Här redovisas vad lärarna beskriver i e-postintervjuerna vad de gjort i utvecklingsarbetets 

fortsatta steg. Resultatet redovisas utifrån kategorierna d-f: Undervisning, Samarbete och 

Styrning och ledning. Under kategorierna redovisas de olika uppfattningar som finns i 

huvudgrupperna Motstånd, Tvekan och Acceptans. I slutet av varje kategori kommenterar jag 

skillnader och likheter. 

 

Undervisning 

Läraren i huvudgruppen Motstånd beskriver det fortsatta utvecklingsarbetet som aktiviteter i 

”det egna klassrummet och med de egna elevernas arbete”. Läraren berättar att eleverna 

använder datorn för att producera texter av olika slag. Eleverna arbetar också med 

bokstavsträning på datorn för att de ska träna upp förmågan att hitta bokstäverna. Elevernas 

arbete vid datorerna sker i stor utsträckning parvis. Läraren berättar att eleverna både arbetar 

med att skriva med hjälp av datorerna och tränar sig på att forma bokstäverna för hand. 

Läraren har under detta år sett ett behov av att återinföra handskrift. Ur intervjun citeras: 

Jag har bestämt mig för att åter börja med bokstavsinlärning nästa år. Alltså skriva 

bokstäver, för det är under all kritik idag och som du vet är det inte lätt att lära om. 

Dessutom har barnen under de år jag jobbat traditionellt med bokstäver aldrig tyckt att det 

har varit tråkigt.  
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Läraren berättar att hennes elever numer skriver sagorna för hand. Att det har blivit så beror 

på att hon uppfattat det som att eleverna trivs bättre och att de blir mer kreativa när de skriver 

med pennan. 

Även lärare i gruppen Tvekan berättar att deras elever fortsätter att använda datorerna. En 

lärare säger att det var ingen större skillnad på undervisningen jämfört med projekttiden. Att 

använda datorn som verktyg är väldigt självklart för både läraren och eleverna. När eleverna 

använder datorn sitter de oftast i par eller i grupp men ibland också själva. En annan lärare 

berättar att de nytillkomna eleverna i årskurs 1 har arbetat på liknande sätt som förra årets 

ettor, dock har årets ettor inte använt datorerna i lika hög utsträckning. Anledningen till detta 

menar läraren var att hon i år hade fler elever, vilket gör det svårare att få tiden att räcka till 

och som i första hand drabbat eleverna i årskurs 2 som hon uppfattar ”har fått skriva alldeles 

för lite”.  

Samtliga intervjuade lärare i gruppen Acceptans berättar i intervjuerna hur de har arbetat 

vidare med Att skriva sig till läsning. Lärarna anser att de anpassar sitt arbete med barnen 

efter de förutsättningar och möjligheter de har idag, vilket för de flesta lärare innebär att de är 

ensamma i det fortsatta arbetet i klassrummet medan några planerar och pratar om arbetet 

med sin närmaste kollega. Lärarna beskriver hur de arbetar med att ta emot och introducera 

nytillkomna elever i arbetssättet. Lärare i årskurs 1 säger att de har fått förändra sin 

undervisning då elever som förra året arbetat med att skriva sig till läsning redan hade ”knäckt 

läskoden”. Jämfört med fjolåret upplevde lärarna det positivt att både lärare och elever var 

mycket bättre förberedda för arbetet. Lärarna i gruppen Acceptans berättar att man på 

”naturligt sätt” fått lösa problem som uppstått då eleverna hellre velat skriva för hand. 

Lärarna berättar att de ”har utvecklat och experimenterat inom ramen för den egna 

undervisningen” genom att utvidga datorns användningsområden, integrerat andra medier, 

tillexempel projektor och digitalkamera. Verktygen används för att upprätthålla kontakt med 

andra klasser och skolor. En lärare noterar att detta tidigare skulle ha varit helt otänkbart, 

”som att bestiga Mount Everest”, men genom den trygghet kring tekniken som hon känner 

idag känns det helt naturligt. Ytterligare en lärare i gruppen berättar hur hon har försökt 

överföra kollegiesamtalen till verksamheten med barnen. Läraren ser samtalets form som 

användbar för att lösa problem eller om man vill diskutera något med barnen. En annan lärare 

berättar om elevernas lustfyllda skrivande och elevernas framsteg som hon lagt märke till i det 

dagliga arbetet i klassrummet. Lärarna i gruppen Acceptans betraktar datorn som en naturlig 

del av skolvardagen. Om barnen skall skriva något, till exempel en artikel eller en saga så går 

de automatiskt till datorn och startar den för att skriva och skriver sedan ut sin egen text. 
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Samarbetet mellan eleverna i textskapandet fortsätter lärarna med att uppmuntra, vilket 

motiveras med: 

Vi satsar stort på att skriva tillsammans för det ger så mycket mer kvalitet i elevernas 

texter. De bollar ord och formuleringar och stavning med varandra och datorn och de 

hjälper varandra. Även i andra ämnen märks det att de respekterar den andras åsikt och 

faktiskt tror att någon annan kan ha något att komma med. 

 

Kommentar 

I alla tre huvudgrupper beskriver lärarna hur de arbetat med undervisningen i 

utvecklingsarbetets fortsatta steg. I de olika grupperna finns skillnader i hur detta arbete 

bedrivs. I gruppen Motstånd anpassar läraren undervisningen mot hur hon arbetade tidigare. 

Läraren berättar att hennes elever återgått till att skriva med pennan i vissa fall och att hon 

inför kommande år tänker sig att arbeta med bokstavsträningen på sitt vanliga sätt, det vill 

säga utan dator. En av lärarna i gruppen Tvekan berättar att hennes elever under detta läsår har 

använt datorerna mindre än tidigare. Lärarens motiv till detta är att kompensera det 

tidsmässiga bortfall som drabbade matematikundervisningen under förra läsåret. I den 

undervisning som bedrivs av den andra läraren i Tvekan samt lärarna i gruppen Acceptans 

vidareutvecklar man arbetssättet och vad eleverna kan använda datorn till. Lärarna har 

erbjudit eleverna fler verktyg för skriv- och läsutveckling i form av kamera, digitalkamera. 

Man lägger stor vikt vid att eleverna ska producera och publicera sina egen texter och pröva 

olika former för att utveckla sitt berättande. Tekniken utgör inte något hinder utan ses som ett 

naturligt och dagligt använt verktyg.  Lärarna har också använt sig av kollegiesamtalet i 

undervisningen som ett sätt att arbeta med problemlösning.  

 

Samarbete 

Av intervjuerna framgår att läraren i gruppen Motstånd inte har några särskilda samtal kring 

den fortsatta utvecklingen av Att skriva sig till läsning. En lärare berättar att hennes 

kollegiesamtalsgrupp inför avslutningen hade bestämt att träffas ”någon gång för att diskutera 

arbetet med Tragetonmetoden i klassen”. Men detta hade inte blivit av. Det samarbetet som 

finns sker i första hand med den närmaste kollegan och/eller i det egna arbetslaget. 

Samarbetet består av gemensam planering, att genomföra det man planerat och utvärdera allt 

eftersom. Några tankar på att införa kollegiesamtal har inte funnits och är inget som man 

tänker sig att pröva i framtiden. 
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Lärare i gruppen Tvekan berättar att de handledda kollegiesamtalen ”dog” ut i och med att 

implementationen avslutades under förra läsåret. Idag berättat lärarna i gruppen Tvekan att de 

har återgått till att delta i de samtal som funnits på skolan sedan tidigare. En lärare beskriver 

dessa som ”seriösa men utan den strikta formen”. På en skola träffas de lärare som har 

möjlighet varannan vecka. I dessa samlingar fylls innehållet av det som är på gång och 

aktuellt för tillfället. Läraren säger att ingen av träffarna har handlat om hur man gemensamt 

vill driva utvecklingen vidare kring Att skriva sig till läsning. Träffarnas innehåll är att lärarna 

”tittar på de nya mål som kommit för åk 3 i matematik” genom att jämföra med de gamla. 

Läraren har sedan länge varit med och jobbat med de individuella utvecklingsplanerna. Man 

arbetar genom att läsa artiklar och bestämmelser för att sedan komma fram till hur de ska se 

ut. Att ta hand om och introducera nya lärare som inte var insatta i Att skriva sig till läsning är 

en annan form av samarbete som har förekommit. Detta samarbete med den nya läraren har 

resulterat i att den nya läraren inspirerats att ”gå kursen nästa år”. 

Inom gruppen Acceptans beskriver lärarna olika former av samtal och samarbeten som de 

deltar i. Dessa samtal saknar, enligt de intervjuade lärarna, koppling till det fortsatta arbetet 

med Att skriva sig till läsning. I de flesta fall deltar läraren i samtal och samarbeten kring 

frågor som redan finns etablerade på den egna skolan. Lärarna betraktar träffarna som 

nödvändiga för att skolan ska kunna gå vidare i den utveckling som man är ålagd. För andra 

lärare i gruppen Acceptans består samarbetet kring utvecklingsarbetets nästa steg av de 

arbetskamrater som man är schemalagd med. Utöver detta finns inte något samarbete med 

övriga kollegor som arbetar med Att skriva sig till läsning. En av de intervjuade lärarna har 

under detta läsår deltagit som pilot i ett annat utvecklingsarbete och genom detta kommit att 

ingå i en ny kollegiesamtalsgrupp. Engagemanget i detta nya utvecklingsarbete har fört med 

sig att läraren inte haft tid att arbeta för fortsatt utveckling kring Att skriva sig till läsning. 

Övriga lärare i gruppen Acceptans deltar inte i någon form av kollegiesamtal i något 

sammanhang och säger att det inte heller var något man tänkt på som en aktivitet i det 

fortsatta utvecklingsarbetet:  

Jag har nog inte tänkt på kollegiesamtal så när vi har slutat projektet. Jag har inte ens 

funderat på att prata med rektorn om kollegiesamtal som vi använde oss av under 

projektet. 

En annan lärare berättar att skolans rektor tagit upp frågan om att använda kollegiesamtal för 

att sprida arbetet med Att skriva sig till läsning men att kollegorna inte verkade intresserade. 

Lärarna i gruppen Acceptans säger att de saknar möjligheten att träffas i kollegiesamtalsform.  
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De lärare som inte har någon annan lärare att samarbeta med beskriver en känsla av tomhet 

och uttrycker en önskan att ingå i ett nära samarbete med andra lärare på skolan för att 

stimuleras till fortsatt utveckling. Lärarna i gruppen uppvisar olika inställningar till att själv ta 

på sig ansvaret att leda en kollegiesamtalsgrupp. För hälften är detta otänkbart, medan de 

övriga är positivt inställda. Två av lärarna arbetar idag med handledning av kollegiesamtal på 

andra skolor och i andra utvecklingsarbeten. Sammanfattningsvis så beskriver lärarna i 

intervjuerna att de i utvecklingsarbetets nästa steg nästan uteslutande är hänvisade till sig 

själva och arbetet med eleverna utan att därför vara ifrågasatta av sina kollegor. Det finns helt 

enkelt ingen tid eller ork: 

Jag har inget direkt samarbete med någon av mina kollegor i Trageton eftersom vi är 

olika årskurser. Vi har heller ingen tid för samplanering. Alla är upptagna med sitt. Det 

finns däremot en positiv inställning i kollegiet och vi vill genomföra förändringen på 

"lågstadiet". På mellan är intresset svalt i 3 av 4 grupper. 

Samarbete? Det kan vi inte ens stava till... "Jag har inte tid" vet vi däremot precis hur man 

skriver... 

Den intervjuade läraren tycker att situationen är irriterande när man i kollegiet drar åt olika 

håll, men väljer att hantera situationen genom att ”fälla ned skygglapparna och dra åt sitt 

håll”.  

 

Kommentar 

När de intervjuade lärarna beskriver vilka former för samarbete som de ingår i, visar 

resultaten att förhållandena är lika för de tre grupperna. Ingen av de intervjuade lärarna deltar 

i några kollegiesamtal kring det fortsatta utvecklingsarbetet med Att skriva sig till läsning. I 

mötet med skolan och övriga kollegor följer alla tre huvudgrupperna likartade mönster med 

avseende på former för samarbete. De samtals- och samarbetsformer man befunnit sig i innan 

utvecklingsarbetet är de man ingår i. I dessa samtal har frågan om utvecklingsarbetets 

fortsättning och spridning inte varit uppe till diskussion enligt de intervjuade lärarna. Lärarna 

menar att frågor av andra slag lägger beslag på den gemensamma tiden och agendan sätts 

många gånger av yttre aktörer och i ett här- och nu-tänkande. I gruppen Tvekan finns en 

skillnad i att läraren introducerat en nytillkommen lärare i arbetssättet.  
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Styrning och ledning 

Av intervjuerna framgår att läraren i gruppen Motstånd ser rektors roll i utvecklingsarbetet 

som den som ”tillåter mig få toner till skrivaren när den är slut”. Läraren har inte lyft sina 

tankar kring Att skriva sig till läsning till rektor för att få feedback utan anser att ”den 

feedback jag får från arbetskamrater, elever och föräldrar” är tillräcklig. Trots detta menar 

läraren att det ”känns konstigt att en person som inte vet något om mitt arbete är den som ska 

lönesätta mig”. I gruppen Tvekan berättar en lärare i intervjun att ”vår allra senaste tillfälliga 

rektor som vi har nu har lyckats få alla lärare att ställa sig på förflyttningslistan”. Läraren 

menar att detta inneburit att hon och kollegorna ”har pratat mycket med varann, och vi ligger 

lågt, inväntar vad som händer till hösten. Känns nästan som vi aldrig har varit så 

enade....märkligt”. 

I gruppen Acceptans berättar en av lärarna att ”rektor är positiv till arbetet” och hon ”alltid har 

möjlighet att prata och rådfråga sin rektor om det finns behov”. Att ta upp frågan om det 

fortsatta utvecklingsarbetet med rektor känner hon sig osäker inför. Osäkerheten grundar sig i 

att hon inte känner sig säker på vad ett sådant samtal skulle innehålla och inte direkt har något 

behov. Läraren menar att det som är viktigt för henne är sådant som rör hennes elever och 

sådan information får hon från kollegorna. Överlag uppfattar de intervjuade lärarna att rektor 

tydligt visar och stöttar arbetet med Att skriva sig till läsning. När det gäller frågan om 

kollegiesamtal och rektors roll i igångsättandet av sådana menar en av lärarna att hon 

betraktar detta som sin ”uppgift att göra rektor medveten om kollegiesamtalens existens och 

vad det kan ge för arbetslaget”. En annan lärare berättar att hon har pratat med sin rektor som 

också senare tagit upp frågan med skolans övriga lärare som dock visat ”ett svalt intresse”. 

Läraren tycker att rektor är både insatt och intresserad av det man håller på med. Rektor är 

också aktivt med i klassrummet, ”peppar andra lärare” och berättar om klassen på 

föräldramöten för bland annat höstens sexåringar. Ytterligare en lärare beskriver hur hon ser 

på rektors betydelse för det fortsatta utvecklingsarbetet i intervjun:  

Rektor säger att han har ambitionen att utrusta hela skolan inom en femårsperiod och han 

vill att vi ska avsätta tid nästa år för kollegiesamtal. Sen lämnas mycket till oss. Rektor 

ska sammankalla oss som har erfarenhet av kollegiesamtal och fråga hur vi ska kunna 

genomföra det. Rektors stöd behövs och tid behövs och motiverade medarbetare för att 

detta ska fortsätta att utvecklas. 
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Kommentar 

I alla tre grupperna visar resultaten att det är oklar styrning och ledning om och hur man ska 

ta sig an det gemensamt fortsatta utvecklingsarbetet på den egna skolan. I gruppen Motstånd 

beskrivs rektors roll som perifer i utvecklingsarbetet och man har heller ingen förhoppning att 

rektor ska agera på något annat sätt. Läraren menar att var och en har nog av sitt. I gruppen 

Tvekan har byte av rektor stoppat upp skolans utveckling i stort och gjort att man känner 

osäkerhet kring vad som ska gälla för både skolan i stort och för utvecklingsarbetet Att skriva 

sig till läsning. Inom guppen Acceptans finns skillnader i hur man beskriver styrning och 

ledning i utvecklingsarbetets fortsatta steg. Ett par av lärarna berättar hur de tillsammans med 

sina rektorer har inlett arbetet med att skapa ett gemensamt tänkande kring Att skriva sig till 

läsning. Detta hade inte än inneburit några direkta framsteg hos de övriga lärarna i visad vilja 

för att exempelvis delta i en kollegiesamtalsgrupp. De övriga lärarna säger att de vet att rektor 

har en positiv syn på kollegiesamtalen och utvecklingsarbetet i stort, men i det som berättas 

saknas beskrivning av hur rektor leder och styr utifrån sin positiva inställning  

III. Postinteraction 

Nedan följer resultat som redovisar hur de intervjuade lärarna tänker om de handlingar som de 

beskriver sig ha utfört i utvecklingsarbetets nästa steg. Resultaten redovisas med 

utgångspunkt i kategorierna g-j Omständigheter, Framtiden, Utvecklingsstrategier och 

Visioner. I kategorierna g-i finns uttalanden från alla tre huvudgrupperna. I kategori j finns 

endast yttranden från gruppen Acceptans. Kategorin upprättades efter ytterligare en analys 

utifrån materialets innehåll. Kategorierna redovisas liksom i tidigare teman utifrån grupperna 

motstånd, tvekan och acceptans.  

 

Omständigheter 

”Det är så mycket annat på skolan som ska planeras, diskuteras och så vidare” säger läraren i 

gruppen Motstånd ”så jag tror att de möten som inte känns tvingande avstår man från”. 

Läraren beskriver arbetsmiljön som turbulent med rektorsbyten och oklara 

organisationsförändringar som orsak till att man som lärare tvingas dra tillbaka sitt 

engagemang för gemensamma utvecklingstankar. Läraren menar att hon ”inte utifrån rådande 

omständigheter kan se att rektor idag skulle ha haft någon som helst betydelse för det som 

sker i utvecklingen av Att skriva sig till läsning”. Läraren förklarar sitt ställningstagande 

genom att berätta om sitt engagemang i ett tidigare gemensamt utvecklingsarbete och hur 

dåvarande rektor betonat ”att vi som personal skulle komma fram till lösningar och det fick ta 



 45

den tid som behövdes”. Rektor ”ordnade så vi fick tillfällen att diskutera i lugn och ro”. 

Läraren menar att när ingen riktigt vet vad som ska hända så är det inte ”lönt att försöka driva 

utveckling” utan hon väljer att fokusera på den egna undervisningen och den närmaste 

kollegan.  

I gruppen Tvekan förklarar en av lärarna anledningen till att eleverna arbetat mindre med att 

skriva med datorn med att hon känt sig tvungen att prioritera ”matten” och därför har tiden 

inte räckt till. Att man inte kommit igång med några kollegiesamtal förklaras med att man 

dels inte riktigt förstod vilket stöd detta hade utgjort men också att man inte riktigt visste hur 

man skulle gå vidare. Läraren säger i intervjun att det hade känts tungt utan CMiT:s 

handledning. Läraren menar att när man är mitt uppe i ett förändringsarbete så ser man kanske 

inte allt "stöd" runt omkring. Det tas för givet. Man orkar inte ”höja blicken”. I efterhand har 

läraren fått distans till vad som hände. Med stöd av loggboken kunde hon tänka efter och göra 

reflektioner utifrån ett annat perspektiv. När tiden att utbyta idéer mellan varandra i 

kollegiesamtalen försvann, upplevde läraren sig ensam och hänvisad till att ” bolla idéer med 

sig själv”. Läraren säger i intervjun att arbetsmiljön varit sådan att det inte funnits möjligheter 

att bedriva någon gemensam aktivitet i form av kollegiesamtal trots att hon numer kommit att 

uppskatta det: 

Ett flertal lärare på vår skola har anmält att de vill byta arbetsplats. Då ligger 

skolutvecklingsengagemanget på sparlåga.  

Några av lärarna i gruppen Acceptans säger att man inte tänkt tanken på ”kollegiesamtal i 

framtiden” eftersom det är fullt upp med annat och att en förutsättning för kollegiesamtal är 

att någon utifrån sköter handledarskapet. Man upplever att tiden är så begränsad och att 

arbetskamraterna tycker att man är alldeles för styrda på den arbetsförlagda tiden. Många 

känner sig stressade och tycker att tiden inte räcker till vilket gör läraren tveksam till att 

föreslå att ta tid för kollegiesamtal. Läraren menar att detta i första hand inte är kollegornas fel 

utan att ”det är lika mycket mitt fel som inte uttrycker en önskan”. Läraren säger i intervjun 

att det är svårt att hitta ett fredat rum på skolan. Dessutom har man under många år haft stora 

gemensamma träffar som lägger beslag på den möjliga tiden. Läraren känner det som att 

utvecklingen till följd av dessa träffar har gått i stå.  Ytterligare en annan lärare i gruppen 

Acceptans ser anledningen till att man inte har kollegiesamtal på den egna skolan som delvis 

kopplat till sitt eget agerande eftersom hon inte har tid att driva frågan. Ytterligare 

omständighet som ”dålig grogrund för fortsatt förändringsarbete” är kollegors ”svala intresse, 

vikarier, pensionsavgångar och nästanpension”. 
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Den lärare som leder kollegiesamtal med lärare från andra skolor beskriver vilka 

omständigheter som bidragit till hennes val. Hon ser det som en utmaning att leda en egen 

grupp och att detta inte kommit igång på den egna skolan ser hon bero på tidsbrist och att hon 

inte vet hur initiativet skulle uppfattas av kollegorna: 

Kanske att jag inte har tagit tag i det ordenligt. Jag har haft tankar på det men vet inte om 

någon kanske tycker att man gör sig märkvärdig om man föreslår något sånt. Rektor 

skulle säkert tycka att det var bra men andra vet jag inte.  

 

Kommentar 

Resultatet kring kategorin Omständigheter visar likheter i lärarnas beskrivningar av vad det 

beror på att man inte drivit frågan om kollegiesamtal vidare på den egna skolan. I samtliga 

grupper framträder omständigheter som dels beror på yttre faktorer och dels faktorer som 

lärarna kopplar till sig själva när de förklarar varför det blev som det blev. De yttre 

omständigheterna som hindrat det fortsatta utvecklingsarbetet sägs vara frågor och uppgifter 

som lärarna ålagts av någon aktör utanför skolan. Som yttre omständighet framstår även 

lärares arbetsmiljö som fylld av oklarheter, stress och organisationsförändringar. Inre 

omständigheter utgörs av de hinder som läraren själv skapar i sina tankar om sig själv och 

skolan. Här skiljer sig omständigheterna åt mellan de olika grupperna på så sätt att i gruppen 

Acceptans är en inre omständighet rädsla för hur kollegorna skulle uppfatta att man tog 

initiativ till att föreslå kollegiesamtal som ett sätt för att föra utvecklingen vidare. I gruppen 

Tvekan har tiden använts till att förändra sitt tänkande om kollegiesamtal och i Motstånd har 

läraren gett upp att driva gemensamma utvecklingsfrågor eftersom man inte betraktar det som 

möjligt utifrån den tid man har till förfogande.  

 

Framtiden  

I denna kategori redovisas de intervjuade lärarnas syn och önskningar inför framtiden och 

deras behov för att driva utveckling vidare. Resultaten visar att samtliga huvudgrupper 

Motstånd, Tvekan och Acceptans ser samtal och diskussioner med kollegor som något 

önskvärt. För att detta ska vara möjligt måste man, menar lärarna, avsätta tid och rum för det 

gemensamma uppdraget. I gruppen Motstånd skriver läraren i sitt brev att hon önskade att 

man kunde sätta sig ner och prata ostört ”då skulle vi planera för att genomföra allt vad vi 

sitter och säger att vi vill göra. Vi skulle utveckla vår verksamhet. Det är så mycket vi 

kommer på att vi skulle vilja pröva, men inte hinner tänka igenom nog för att testa det. Det 
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skulle vara mycket stimulerande att kunna utveckla verksamheten kontinuerligt. Idag tar det 

väldigt lång tid mellan tanke och handling och då går mycket av energin till spillo.” 

I gruppen Tvekan läggs önskemålen kring framtiden på att utöka antal samlingar där alla 

lärare deltar samtidigt eftersom förändringar av skolans organisation och olika ”promemorior 

som kommer” innebär att behovet av att träffas ökar. Kollegiesamtal anser man borde beredas 

tid för någon gång per termin och nyttjas för diskussion i skolutvecklingsprocessen. Läraren 

”tror att man ska behålla samtalsledaren, den strikta formen och möjlighet att träffas från olika 

skolor”. Till att börja med deltar frivilliga för att väcka intresse och därefter utöka efter 

efterfrågan. I framtiden tror läraren att alla deltar i en kollegiesamtalsgrupp.  

I gruppen Acceptans framgår av intervjuerna att lärarna oroar sig för neddragna resurser inför 

nästa läsår. Det betyder att de som blir kvar få ta på sig fler uppgifter. Att i ett sådant läge 

föreslå kollegiesamtal ser inte läraren som vara möjligt. En annan lärare berättar att hon tänkt 

på att föreslå kollegiesamtal på sin skola. En annan tänker sig kollegiesamtal kanske var 

fjortonde dag, som i projektet. Och ytterligare en lärare ”hoppas att man har kollegiesamtal på 

skolan i fasta samtalsgrupper”. Vid en skola har fler lärare prövat att delta i kollegiesamtal 

och upptäckt vinster med det. I och med detta anser den intervjuade läraren att det finns en 

”liten grogrund för att fortsätta på skolan när alla externa projekt med kollegiesamtal har 

passerat”. På ytterligare en av skolorna finns det enligt den intervjuade läraren ett spirande 

intresse bland kollegorna att starta kollegiesamtalsgrupper: 

Vi är många som haft goda erfarenheter och känner att det skulle kunna ge bra samtal för 

utveckling. Det känns ju jättebra. Vi tränar oss på att kunna hålla i samtal på skolan. Vi 

har bara pratat lite löst om att försöka få ihop en liten projektgrupp på skolan. De som har 

varit med skulle kunna vara lite mentorer till de andra. Det är inga stora planer.  

En av de intervjuade lärarna beskriver sina tankar kring detta på följande sätt: 

Det känns bra att få pröva på att leda en samtalsgrupp i kollegiesamtal även om det nu är 

en påbörjad grupp. Jag har själv tidigare kunnat tänka mig att leda kollegiesamtal på 

skolan där jag jobbar, men detta har inte blivit av. Men nu får jag ju chansen att träna så 

jag kan införa dem på skolan. 

 

Kommentar 

Lärarna i gruppen Motstånd och Tvekan menar att samtal är viktiga för skolans utveckling. I 

framtiden vill de genomföra samtal och samarbete med de närmaste kollegorna och på det sätt 

som de redan har etablerat. I Motstånd innebär detta samtal kring praktiska göromål i den 
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egna praktiken. I Tvekan ser man helst att man utökar antalet träffar för hela kollegiet 

eftersom det är så många frågor som kräver detta. Ingen av dessa lärare nämner hur man 

tänker sig den fortsatta utvecklingen av Att skriva sig till läsning i framtiden. I gruppen 

Acceptans hittar vi skillnader i att ett par lärare har olika tankar kring det fortsatta 

utvecklingsarbetet. I framtiden vill man att det ska pågå kollegiesamtal på deras skolor. Man 

tänker sig att detta skulle kunna komma igång bland lärare som frivilligt väljer detta. Andra i 

gruppen Acceptans har likt Motstånd och Tvekan inte tänkt på någon fortsättning av 

kollegiesamtal utan betraktar det som avslutat i och med att projektet Att skriva sig till läsning 

har avslutats för deras del. 

 

Utvecklingsstrategier 

Läraren i gruppen Motstånd beskriver i intervjuerna hur man i kollegiet hanterar olika 

intentioner och utvecklingsfrågor genom att prata i arbetslaget. Det upplever man som 

”enkelt, snabbt, effektivt, tryggt och tillräckligt i denna stressiga tid då det aldrig tycks ta slut 

på möten om allt mellan himmel och jord”. En utomstående handledare ”som sitter med och 

styr” säger sig läraren inte se något behov av för att hantera dessa samtal. Rektor anser man 

vara en möjlig och välkommen deltagare i arbetslagets samtal även om läraren aldrig ”har 

känt att rektorer önskat eller försökt ha inflytande över eller funderat kring hur det är i 

klassrummet eller arbetet med eleverna”. Trots att läraren välkommen rektors deltagande i 

utveckling på detta sätt betraktas det som orealistiskt och menar att ”alla har nog med sitt”. 

När det gäller den fortsatta utvecklingen av Att skriva sig till läsning i klassrumsarbetet med 

eleverna tänker sig läraren att delvis återgå till tidigare strategier och börja med 

bokstavsinlärning nästa år med förklaringen att ”det är inte lätt att lära om” och att barnen 

tycker bokstavsträning är roligt. Läraren berättar att eleverna själva har valt att skriva sagor 

för hand, men här kommer läraren att försöka inspirera eleverna till att skriva sagor på datorn 

igen: 

Jag vill helst att de skriver sina sagor på datorn därför att de blir mer lättlästa för dem 

själva och andra. Vilket gör att de får ett mindre motstånd för att skriva på dator i andra 

sammanhang. 

En lärare i gruppen Tvekan berättar att man har tagit bort all bokstavsinlärning därför att 

eleverna oftast väljer bort att skriva ordböcker. Läraren förklarar den förändring man gjort 

med att man plockat bort ett för eleven onödigt hinder och ställer sig frågan ”om jag kan jag 

läsa, varför då skriva ordlistan och bokstaven M?”. Läraren har även fått tankar på förändring 
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av matematikundervisningen utifrån arbetet med Att skriva sig till läsning. Inför kommande 

förändringar ser läraren den egna kunskapen om elevers olika utvecklingsstadier, sin 

lärarkunskap i form av ”min tysta kunskap som jag samlat genom åren och insikten att ”kunna 

ställa frågor så att jag triggar eleverna till att bli nyfikna på mer” som strategiskt vägledande. 

I gruppen Acceptans beskriver de intervjuade lärarna sina tankar kring Att skriva sig till 

läsning. Samtliga lärare tänker sig att fortsätta med datorn i den tidiga skriv- och 

läsundervisningen. En av de intervjuade lärarna säger att hon kommer att fortsätta med ASL 

eftersom det har gett så mycket . När det kommer till kollegiesamtalen har få av lärarna några 

idéer eller strategier för hur detta kan integreras i skolan. Kollegiesamtal ser lärarna som ett 

verktyg som skapat inspiration att fortsätta arbetet med barnen. Några lärare uttrycker en vilja 

att starta kollegiesamtal och samarbete med övriga kollegor på den egna skolan men väljer att 

”fälla ned skygglapparna och dra åt sitt håll” då kollegorna inte visat intresse. Lärare säger att 

hon inte orkar driva frågan om kollegiesamtal. På hennes skola prioriterar man inte tid för 

kollegiesamtal idag och läraren anser att om det ska bli en givande grupp måste alla prioritera 

det. Detta upplevs som orsak till att det inte har blivit av. En av lärare beskriver i intervjun hur 

hon agerat för att få till stånd kollegiesamtal. Ur intervjun citeras: 

Som jag skrev tidigare så har jag börjat att föra det på tal om vi ska ha  kollegiesamtal till 

hösten i arbetslaget som ska jobba med ASL, både som stöttning och hjälp. Jag kan bara 

se fördelar när man har samtalen och framförallt att de för arbetet vidare och utvecklar 

det. Alla ser naturligtvis inte bara positivt på dessa samtal men vi som tror på dem måste 

ju saluföra dem och visa den utveckling som vi gör när vi deltar i dem.  

 

Kommentar 

I de tre gruppernas utvecklingsstrategier finns likheter mellan grupperna i att man i första 

hand fokuserar på den egna undervisningen. Innehållsmässigt skiljer sig dessa strategier 

mellan å ena sidan Motstånd och Tvekan å andra sidan Acceptans. I de två förstnämnda 

grupperna finns yttranden som visar att man tänker sig att anpassa undervisningen till tidigare 

rådande ordning. I gruppen Acceptans är man öppen för att behålla det nya och utveckla 

undervisningen vidare. När det gäller lärarnas strategier kring det gemensamma arbetet med 

fortsatt utveckling finns skillnader mellan grupperna. I Motstånd och Tvekan tänker man 

hantera det fortsatta utvecklingsarbetet inom det egna arbetslaget utan vare sig någon 

handledning eller utan rektors styrning/ledning. I gruppen Acceptans finns skillnader i 

lärarnas strategier för utvecklingsarbetets fortsättning och kollegiesamtalets roll i detta. Några 
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lärare i gruppen Acceptans saknar uttalade strategier för kollegiesamtalen och ser dem som 

överstökade, medan andra ser det som sitt ansvar att agera för och kommunicera till övriga 

och rektor den nytta man uppfattar att kollegiesamtalen gör. 

 

Visioner 

I gruppen Acceptans finner man i lärarnas yttranden exempel på visioner kring 

kollegiesamtalets roll i koppling till skolans utveckling och vilka problem man anser detta 

skulle kunna lösa:  

När det gäller skolans utveckling så finns det ju precis som på ett flertal skolor klara 

gränser mellan förskoleklass och skolan och jag tror att kollegiesamtalen kan leda till en 

uppluckring av dessa gränser hos oss.  

En lärare ser kollegiesamtalen som en möjlighet för att utveckla och förbättra öppenheten och 

lyssnandet i kollegiet: 

Jag tror att de alla kommer att känna att kollegiesamtalet hjälper både skolan och dem 

själva i slutändan. Delar av mina medarbetare säger precis vad de tycker, medan andra är 

så rädda för att trampa någon på tårna, att de hellre kollar av lite i smyg efter mötena vad 

de tycker. Jag med flera tycker att detta med att i smyg fråga runt känns obehagligt. En 

öppen diskussion är skönt, för att det jag tyckt innan mötet kan ändras just för att jag får 

höra andras, bättre, tankar.  

Läraren tror att det skulle kunna bli "högt i tak" och att kollegiesamtalen skulle kunna 

"bygga" en skola av god gemenskap med respekt för varandra, tillåtande diskussioner och 

forskning. En skola där skolutveckling ständigt skulle fortgå. 

 

Kommentar: I gruppen Acceptans kan man hos några lärare se en djupare förståelse av 

kollegiesamtalets betydelse och hur man genom denna utvecklat tänkbara visioner för 

kollegiesamtalets plats i skolan. Lärarna vidgar genom sina erfarenheter av att delta i 

kollegiesamtal den idémässiga referensramen för kollegiesamtalet funktion och användning. 

En analytisk fråga blir då hur lärarens visioner ges företräde i den rådande samtalspraktiken. I 

gruppen Motstånd och Tvekan uttalas inga visioner kring kollegiesamtal. 

Sammanfattning av resultaten 

I en sammanfattning av resultaten kan vi se att det finns ett tapp mellan preaction och 

interaction i gruppen Acceptans. Trots den positiva känslan och upplevd nytta av 
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kollegiesamtalen för att klara av förändringen av att införa Att skriva sig till läsning i 

undervisningen har ingen av lärarna i gruppen agerat för intentionerna om kollegiesamtal på 

den egna skolan. I gruppen Tvekan finner vi också en obalans mellan de två första faserna fast 

mindre än i gruppen Acceptans. I Tvekan visar sig också en förflyttning mot en mer positiv 

uppfattning av kollegiesamtalen. I gruppen Motstånd finns en balans mellan de tre faserna av 

handlingsnivån. Läraren som ogillar kollegiesamtalen, lägger fokus på sin undervisning och 

uppger att hon inte heller har tänkt på kollegiesamtalen sedan de avslutades. 
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Diskussion 

Som tidigare redogjorts för tar denna studies syfte sin utgångspunkt i de processer som äger 

rum i det fortsatta steget i utvecklingsarbetet Att skriva sig till läsning. För att kunna beskriva 

och förstå vad som sker i denna fortsatta process har jag studerat lärarens tankar och 

handlingar i tre tidsmässiga hållpunkter. I studien har jag sökt svar på följande 

frågeställningar. 

1. Hur uppfattar lärarna kollegiesamtalen och utvecklingsarbetet idag? 

2. Hur handlar läraren för att omsätta intentionerna i utvecklingsarbetets nästa steg?  

3. Hur påverkar erfarenheter av dessa handlingar det fortsatta utvecklingsarbetet?  

I uppsatsens avslutande del kommer jag att diskutera de metoder jag använt mig av, det vill 

säga hur jag gått till väga i själva datainsamlingsarbetet och hur jag gjort då jag har arbetat 

med att tolka och förstå den insamlade datan. I resultatanalysen diskuterar jag sedan hur 

processen i det fortsatta utvecklingsarbetet kan förstås utifrån de tre hållpunkterna i hur 

läraren uppfattar (preinteraction), handlar (interaction) och tänker (postinteraction). I 

socialkonstruktionistisk terminologi handlar detta om hur lärarna konstruerar intentionerna 

Genom att växelvis belysa denna studies specifika resultat utifrån socialkonstruktionistisk 

teori samt teorier kring förändring och skolutveckling är det min avsikt att öka förståelsen. I 

diskussionen kopplar jag på så vis det lilla, det vill säga samtalet och själva språket, till det 

som sker i det stora, det vill säga förändring och skolutveckling i stort. I resultatredovisningen 

inleder jag med att diskutera relationerna mellan preinteraction, interaction och 

postinteraction för att sedan diskutera var och en för sig. I slutdiskussionen tar jag upp hur 

resultaten kan vara en hjälp att förändra utformningen av fortsatta utvecklingsstrategier för att 

bättre stödja lärares gemensamma arbete för skolans utveckling.  

Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats är enligt Ryen (2004) lämplig när man vill förklara och förstå något på 

djupet vilket jag menar det har varit i detta fall när jag genom e-postintervjun har försökt att 

närma mig hur lärare uppfattar och tänker kring intentionerna i utvecklingsarbetet. Kunskaper 

om mänskliga och sociala företeelser är svåra att fånga i exakta siffror som kan förklara och 

förstå människan och kontextens betydelse. Den kvalitativa ansatsen ger forskaren andra 

verktyg som är anpassade för att studera människan och det sammanhang hon befinner sig i. 

Valet av kvalitativ studie grundar sig även i att jag studerat på individnivå, det vill säga på 
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mikronivå för att förklara och förstå processen i det fortsatta utvecklingsarbetet. Den 

kvalitativa metoden tycker jag har varit ett lämpligt val för att få svar på de frågor jag ställt. 

Den mikrosociologiska forskningen har varit viktig för att utveckla själva forskningsintervjun. 

I studien har jag utifrån mina egna kunskaper och andras publicerade erfarenheter utvecklat 

och prövat former för hur intervjuer med lärare kan genomföras med hjälp av dator och 

Internet. Både i mitt val av kvalitativ ansats och i val av datainsamlingsmetod visar jag att 

forskaren är ett viktigt instrument i det metodiska tillvägagångssättet. Detta innebär också en 

risk att man försöker styra och påverka resultatet. Jag har inledningsvis berättat om mina 

roller och uppdrag i utvecklingsarbetet Att skriva sig till läsning samt mina erfarenheter av att 

under snart trettio år som lärare, mediepedagog, utvecklare och verksamhetsledare utveckla 

media och IT i skolan. Det har inneburit svårigheter att kunna distansera sig från sin egen 

erfarenhet och förförståelse. Givetvis har jag under årens lopp resonerat och gjort en mängd 

antaganden kring varför förändring kring IT och media och skolan verkar gå så långsamt och 

varför lärare inte verkar ta till sig den nya tekniken. Silverman, (2001) menar att 

forskningsfältet som studeras är impregnerat med forskarens antaganden och att det finns en 

fara för att börja tänka som lärare eller medieutvecklare och låta dessa röster komma till 

uttryck istället för de intervjuade deltagarnas. Frågan som jag ställde inledningsvis om man 

därför skulle avstå från forskning, har jag besvarat genom att trots allt genomföra denna 

studie. Närheten rymmer också möjligheter att forskaren kan tillföra kunskaper när det som 

studerats ska tolkas och förstås. Som forskare har man också ett ansvar gentemot de 

yrkesverksamma att sätta det pedagogiska arbetets komplexa natur i ett sammanhang 

(Lundahl, 2005). God kännedom om skolan inifrån och utifrån betraktar jag trots 

svårigheterna som ett gott verktyg i min forskningsprocess. För att balansera förförståelsen 

och behålla den kritiska distansen har jag strävat efter att skapa transparens i noggranna 

beskrivningar av överväganden och tillvägagångssätt, användningen av för studien centrala 

begrepp samt teorier som utgår från mina egna värderingar. Jag lämnar därmed åt läsaren att 

utifrån detta bedöma resultatens trovärdighet. 

För att samla data har jag använt mig av intervju via Internet genom ett digitalt 

kommunikationsverktyg, First Class. E-postintervju som datainsamlingsmetod ser jag både 

för och nackdelar med. Ryen (2004) uppmärksammar att även om tekniken är ny så innebär 

den både metodiska möjligheter och hinder:  

Samtidigt är Internet ett medium som ställer både forskare och utforskad inför andra och 

nya utmaningar. Internet fritar inte forskaren från att förhålla sig till de utmaningar som 

uppstår under forskningsprocessen (s. 218).  
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E-postintervjun skiljer sig från en muntlig intervju, bland annat genom att all kommunikation 

måste formuleras i ord. Det hänger både på forskaren och på deltagaren att skapa samtalet i 

form av en skriven text. Denna text skapas gemensamt i intervjun under en förhållandevis 

lång tid. Intervjutexten består inte bara av vad som uttrycks i ord utan också hur man skriver. 

Innehållet är beroende av hur omfattande och hur ofta man skriver samt hur man uttrycker 

känslor och på vilket sätt man formulerar sig eller avstår från att formulera sig. Eftersom man 

deltar i de olika samtalen under lång tid är det viktigt att man också är uppmärksam på att 

förändrade mönster i kommunikationen kan kopplas till vad som sagts. Det uppstår osäkerhet 

om man under en lång period haft en hög frekvens i samtalet och detta plötsligt byts. 

Förändringar i mönster bör uppmärksammas i samtalet annars kan deltagaren dra sig tillbaka 

och intervjun går förlorad. Att använda sig av hälsningar och personliga frågor för att skapa 

en trygg atmosfär i intervjun är ett viktigt inslag som är avgörande för den närhet man lyckas 

skapa. Eftersom det muntliga språket vanligtvis är bärare av hur de intervjuade uppfattar 

världen kan det innebära ett hinder att skriftligt formulera denna förståelse vilket kan vara en 

källa till fel. För att kontrollera min uppfattning av det sagda har jag frågat kring det specifika 

yttrandet och genom att kopiera med det i mitt inlägg tillsammans med min uppfattning och 

en fråga om jag uppfattat rätt. Att skapa trygghet enbart genom text utan gester, mimik och 

kroppshållning kan ibland kännas begränsande. Trots det erbjuder texten andra möjligheter 

som inte ersätter men kan kompensera detta. I vissa fall innebar olika känslouttryck och 

personliga kommentarer att deltagarna vågade öppna sig mer än i de muntligt genomförda 

intervjuerna i tidigare studie (Hansson, 2007) i andra fall blev inläggen kortfattade 

knapphändiga svar på den direkta frågan. Sammanfattningsvis anser jag att fördelarna med e-

postintervjun överväger nackdelarna. Den största nackdelen var att det drog ut på tiden under 

själva intervjun som dock övervägdes av att analysarbetet gick betydligt snabbare än i 

intervjuer som spelas in.  

I studiens avgränsning har jag valt att studera tre faktorer i en process och i detta syfte 

intervjuade jag åtta lärare under en utdragen tidrymd. Detta medförde att jag fick ett stort 

material av rådata att analysera. Genom att intervjun redan var nedskriven undvek jag ett 

tidsmässigt krävande arbete med transkription av inspelad data till text och de möjliga 

feltolkningar som kan uppstå i själva transkriptionen. Genom detta kom jag snabbare på 

djupet i analysarbetet. Här ser jag också den utsträckta tiden där jag under ett par veckors tid 

kunde förhålla mig till det sagda och nyttja möjligheten att ställa nya frågor allt eftersom min 

förståelse djupnade. Deltagarnas upplevelser av att delta i e-postintervjuerna var positiva man 

menar att de var värdefullt att kunna reflektera kring sitt arbete på detta sätt. Därmed inte sagt 
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att e-postintervjun fritar forskaren från att förhålla sig till de svårigheter som uppstår under 

och efter forskningsintervjun som gäller vid andra traditionella intervjuer. I analysarbetet har 

jag använt mig av ett verktyg som tillåter mig som forskare att studera lärarens tankar och 

handlingar utifrån tidsmässiga perspektiv. Detta verktyg har fungerat väl för att kunna skilja 

ut delar i komplex process och därmed hjälpt mig att skärpa blicken och djupna i förståelse av 

det fenomen jag valt att studera. Dock är det viktigt att påpeka att en process är beroende av 

fler faktorer än de som valts ut och beskrivits i denna studie. 

I urvalet av de lärare som jag har studerat var utgångspunkten att fånga variationer av 

kvaliteter av lärarnas beskrivningar av den fortsatta processen. Därför har jag använt 

beskrivningen av den enskilde läraren i en övergripande och känd bild av hur lärare förväntas 

agera mot införandet av förändringar i form av motstånd, tvekan och acceptans (Hansson, 

2007) 

Mitt val att välja lärarens perspektiv utgår från att läraren beskrivs som den viktigaste 

förändringsagenten (Fullan, 2000) och många gånger hamnar i fokus när diskussion kring 

frågan om IT i skolan förs och man ska förklara skolans förändringströghet. Att välja 

lärarperspektivet är att tillföra kunskaper som ökar förståelsen för komplexiteten som kan 

bidra till att sprida ljus på varför införandet av IT som en fråga om tillgång till teknik bidragit 

till att fördröja utvecklingen snarare än att påskynda. Jag anser att det är viktigt att välja 

lärarperspektivet för att möjliggöra skolans utveckling inom detta område. 

Varför är då processen av utvecklingsarbetet Att skriva sig till läsning med dator viktig att 

studera? Ett av skolans huvuduppdrag är att eleverna lär sig läsa och skriva. I en rad rapporter 

uppmärksammas vi på att svenska elevers läs och skrivförmåga snarare försämrats än 

förbättrats. Samtidigt är datorn för eleverna ett verktyg som de under fritiden använder sig av 

för att kommunicera med. Frågan om elevernas intresse och fritidslärande kan förbättra läs- 

och skrivförmågan är i sig ett tungt vägande skäl för att lära mer om förändringsprocessens 

nästa steg. När det gäller datorns roll i en framtida skola tas också tydliga initiativ idag både 

inom EU och även på den nationella arenan. I utredning av ny lärarutbildning betonar staten i 

ett tilläggsuppdrag (Utbildningsdepartementet, 2008) att särskild hänsyn skall tas till EU:s 

direktiv om digital kompetens (Borell Fontelles & Enestam, 2006) vid utformandet av den 

nya lärarutbildningen.  

Resultatanalys 

Resultaten visar att mellan preinteraction och interaction råder i gruppen acceptans en 

påfallande reducerande relation. Det vill säga att relationen mellan lärarens positiva tankar om 
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kollegiesamtalen i det fortsatta utvecklingsarbetet uttrycker mer än vad läraren omsätter i 

praktisk handling. I grupperna Motstånd och Tvekan råder ett mer balanserat förhållande 

mellan tanke och handling. En förklaring till detta kan vara att betrakta detta som en del av 

generell skolutvecklingsproblematik där intentionerna inte får genomslag på 

realiseringsarenan. I en rapport från genomförandet av ITiS av Chahib och Tebelius (2004) 

ställer sig författarna kritiska till de långsiktiga effekterna av statens största satsning på 

införandet av IT i skolan. Kritiken grundar sig i resultaten som visar att syftet med ITiS 

uppfattats som otydligt av en stor del av deltagarna. 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 lärare, elever, skolledare och föräldrar tillfrågats om den 

upplevda effekten av IT i undervisningen. I studien konstateras att den kompetensutveckling 

som lärarna fått del av varken gjort dem säkrare på IT-området eller gjort dem till IT-

användare. 

 

Det är på sin plats att fundera över varför läraren och då särskilt lärarna i gruppen Acceptans 

reducerar intentionerna kring kollegiesamtalen när de handlar i utvecklingsarbetets fortsatta 

steg. Det processanalytiska verktyget som tar sin utgångspunkt i hur tre kända förväntade 

mönster i hur lärare agerar gentemot intentioner har fungerat som bakgrund. I resultattexten 

möter läsaren dem som de tre grupperna Motstånd, Tvekan och Acceptans. Av resultatet 

framgår att lärarens handlingar är inställda på den egna undervisningen och upprätthållande 

av rådande ordning och därför väljer att inte uppfatta intentionerna om kollegiesamtal som led 

för att sprida strategierna om Att skriva sig till läsning bland sina kollegor. Denna förklaring 

om lärarens strävan att upprätthålla rådande ordning kan endast betrakta som en möjlig 

förklaring till varför den reducerade relationen uppstår. Det är troligt att skillnaden i balans 

mellan hur man tänker om kollegiesamtal och hur man handlar uppstår som en följd av 

skolans generella problem med att omsätta förändringar i praktiken.  

Resultaten pekar däremot på ett balanserat förhållande i relationen mellan interaction och 

postinteraction. Det vill säga att de handlingar som läraren utfört och de erfarenheter som 

läraren beskriver ligger mer i linje med varandra. Detta förhållande visar sig vara 

handlingsinriktat och mellan dessa två faser i processen finns liten återkoppling till 

utvecklingsarbetets målsättningar i form av kollegiesamtal. Det kan tyda på att det som äger 

rum i det fortsatta utvecklingsarbetet är beroende av vad som uppfattas som aktuellt och 

viktigt i den skola man arbetar. Det som sker i de olika klassrummen är det som ger stabilitet 
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och allt som kan äventyra denna motas bort av läraren. Detta leder till att även lärare i 

gruppen Acceptans inte bidrar till att sprida och omsätta intentionerna om kollegiesamtal i 

handling i utvecklingsarbetets nästa steg. En tänkbar förklaring till detta kan vara av att 

läraren har andra erfarenheter och kunskaper om skolan som inte tagits hänsyn till i 

utvecklingsarbetets design. Berger och Luckman (1979) förklarar detta utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt där integrationen av en institutionell ordning bara är något 

som kan förstås utifrån den kunskap som dess medlemmar har. Om så är fallet är det på sin 

plats att närmare undersöka vilka kunskaper läraren utvecklar inom skolan som institution 

som gör att de inte handlar utifrån utvecklingsarbetets intentioner om kollegiesamtal trots att 

man säger sig uppskatta och värdesätta dem. I försök att hitta svar på den frågan fortsätter jag 

tolkningen utifrån studiens tre teman: preaction, interaction och postinteraction. 

 

Preaction 

I den första frågan i syftet framgår att avsikten är att studera hur lärarna idag uppfattar 

kollegiesamtalen som de deltog i under implementationsfasen av utvecklingsarbetet Att skriva 

sig till läsning. När e-postintervjuerna startade hade lärarna befunnit sig i utvecklingsarbetets 

fortsatta fas, continuation, i en och en halv termin och vid slutet av datainsamlingen återstod 

en månad till läsårsslut. I resultaten framträder skillnader mellan de olika gruppernas känslor 

för, och upplevd nytta och betydelse av kollegiesamtalen. Trots olikheterna är 

handlingstänkandet gemensamt för alla grupper. I själva verket styr detta lärarna när de ska 

konstruera intentionerna med kollegiesamtal i det fortsatta utvecklingsarbetet. Lärarna 

begränsar intentionerna till att koncentrera sig på att få den egna undervisningen att fungera.  

Ur ett skolutvecklingssammanhang kan detta förklaras utifrån teorier om förändring och 

människans behov av att se meningen med en förändring. Fullan (2000) menar att individens 

förändring är starkt förknippad med meningsskapande och lärande. Förändringens 

omvandlingspunkt sker inom individen vilket skulle kunna innebära att en god förändring är 

beroende av människan värderingar, implementationen och konsekvensen av förändringen: 

Finally, while this may seem obvious, to say that meaning matters is to say that people 

matter - change works or doesn´t work on the basis of individual and collective responses 

to it. Shared meaning, “shared cognition” or “interactive professionalism”, as I have 

called it, goes a long way in making significant change a reality. (s. 46) 
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Om mening inte kan skapas uppstår fenomenet falsk klarhet (Goodland, Klein et al., 1970) där 

läraren tror sig ha förändrat sina strategier, men i själva verket fortsätter som tidigare. Ett 

tillstånd som kan beskrivas som att när man inte vet att man inte vet så tror man att man vet.  

Betraktar man resultaten ur lärarens handlingsinriktade tänkande mot att få undervisningen att 

fungera får intentionen om kollegiesamtalen en underordnande betydelse, trots de positiva 

upplevelserna hos lärarna i Acceptans. I ljuset av en socialkonstruktionistisk teori kan lärarens 

fokus på att få undervisningen att fungera innebära att läraren bortser från och därmed inte 

medverkar till att kollegiesamtalen omsätts i praktisk handling. En förklaring av dessa 

aspekter är att även om man ser meningen med kollegiesamtal passar inte själva 

utvecklingsarbetets intentioner in i lärarens handlingsorienterade synsätt på dennes uppdrag 

av att upprätthålla balans i den egna vardagen och undervisningen. Detta innebär att det blir 

den vardagliga verkligheten som avgör vilka intentioner som lärarna tar till sig. Berger och 

Luckman (1979) förklarar detta med att människans medvetande alltid är intentionellt riktat 

mot objekt i vardagslivet: 

Bland mångfalden av verkligheter finns det en som framträder som verklighet ’par 

exellence’. Det är vardagslivets verklighet. Dess privilegierade ställning ger den rätt till 

beteckningen den ’dominerande verkligheten’(s. 32-33).  

Detta får till följd att även om lärarna ser positiva möjligheter i kollegiesamtalen så sitter de 

fast i de roller de tilldelats i den institutionella ordningen. Enligt Berger och Luckman är det 

detta bevarande av den sociala världen som avgör vad den enskilde i sin roll kan göra och 

vem av rollerna som förväntas agera i den dominerade verkligheten. Med utgångspunkt i 

Berger och Luckmans teorier ser jag det som möjligt att anta att kollegiesamtalen framstår 

som mer eller mindre meningsfullt för lärarna beroende av de erfarenheter och kunskaper de 

får genom den roll och i den ordning som råder i den egna skolans institution. 

Med utgångspunkt i Fullan (2000) framstår det som viktigt, för att kunna undvika att 

förändring fastnar i lärarens upprätthållande av status quo, att utgå från de verkliga 

förhållandena för deltagarna i en förändringsprocess och ställa dessa i proportion till 

förändringens möjlighet att genomföra. En intention som kollegiesamtalet som riktar sig till 

lärares gemensamma uppdrag att utveckla skolan passar inte in i den verklighet där läraren 

uppfattar sin verklighet som enbart bestående av den egna undervisningen. I resultatet ser vi 

hur läraren formulerar sitt avvisande genom att beklaga och önska att man kunde ”hitta tid 

och rum” för kollegiesamtalet. 
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Interaction 

Studiens andra fråga handlar om att undersöka lärarens uppfattningar om hur kollegiesamtalen 

och det fortsatta utvecklingsarbetet omsätts i praktisk handling. Av resultaten fram går att i 

alla grupper Motstånd, Tvekan eller Acceptans riktas handlingarna mot den egna 

undervisningen och med fokus på elevernas arbete med att lära sig att skriva och läsa med 

datorerna. När lärarens strategier kring skriv- och läsundervisningen beskrivs framstår i 

grupperna Motstånd och Tvekan en gradvis anpassning till lärarens tidigare sätt att bedriva 

undervisning. Även inom gruppen Acceptans anpassas arbetsformerna utifrån vad läraren 

anser vara möjligt. Det vill säga att när läraren stöter på problem löser man dem på ett 

”naturligt sätt” och lärarna menar att både de och eleverna känner sig tryggare och därmed 

också experimenterar med olika arbetsmetoder. Detta tillstånd från en inledande osäkerhet till 

en upplevelse av trygghet kan enligt Fullan (2000) tyda på en viss progression i 

internaliseringen av det nya. Först genom att pröva något i praktiken kan man veta om det 

fungerar. Problemet är att de första försöken ofta känns ansträngda och trevande och 

egentligen inte heller kan betraktas som en rättvis test av idén. Därför, menar Fullan, är det 

nödvändigt att läraren får socialt stöd i det första försöket av genomförandet som är att 

betrakta som en del av progressionen. 

Danells forskningsresultat (2003) visar att undervisningens utformning och arbetsformen 

framstår som lärarens främsta verktyg. Genom dessa kan läraren genom kontroll och struktur 

legitimera och känna sig trygg med vad och hur man kan göra för att få verksamheten att 

fungera. Med andra ord enligt Danells studie kan resultatet i denna studie tyda på att det som 

läraren uppfattar som en genomförd förändring och som läraren känner sig trygg med inte 

innebär en förändring utan endast en modifiering av arbetsformen. Enligt Bergman och 

Luckman (1979) är arbetsformen att likna vid ett socialt kunskapsförråd som består av olika 

typifieringsscheman som krävs för att utföra rutinerna i vardagslivet. Som exempel på det kan 

vi se hur lärarna beskriver i vilken utsträckning eleverna får arbeta vid datorerna och hur man 

infört nya kompletterande tekniska verktyg. Läraren använder också olika arbetsformer för att 

öka eller minska elevernas arbete vid datorn.  

 

Av resultaten framgår att lärarna inte deltar i några särskilda samtal med sina kollegor kring 

det fortsatta arbetet med Att skriva sig till läsning. De samtal som läraren deltar i är samtal 

som redan innan fanns på skolan och med andra frågor på dagordningen. Några lärare i 

gruppen Acceptans deltar i kollegiesamtal utanför den egna skolan men uttrycker frustration 

över den ensamhet man känner i det fortsatta utvecklingsarbetet på den egna skolan. I Fullan 
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(2000) finns teorier som betonar nödvändigheten i utvecklingsarbete att byta ut lärarens 

isolering och ensamarbete mot samarbete: 

Teacher need to participate in skill-training workshops, but they also need to have one-to-

one and group opportunities to receive and give help and more simply to converse of the 

meaning of change. (s. 132) 

Ur socialkonstuktionistiskt perspektiv ses samtalet som viktigt för att skapa den sociala 

verkligheten där lärare tillsammans kan förhandla om meningen. På samma sätt som samtalet 

utgör den sociala verklighetens yttersta ”kapillär” är dess funktion både förändrande och 

bevarande. Att resultatet visar att det fortsatta utvecklingsarbetet inte berörs i skolornas samtal 

ser jag som ytterligare ett uttryck för att läraren först och främst är inställd på att få den egna 

undervisningen att fungera. Liknande resultat visas i en studie av Danell (2003).  

Resultaten visar att lärarna känner sig osäkra på vad som förväntas av dem i 

utvecklingsarbetets nästa steg och att de inte agerat för att ta reda på detta. Lärarna betraktar i 

varierande grad rektor som utanför utvecklingsarbetet. I ett fall har rektor agerat genom att 

föreslå kollegiesamtal men gett vika då lärarna inte verkade visa intresse. Fullan menar att 

rektors roll är att leda förändring och stödja lärarna att utveckla: “… if the principal does not 

lead changes in the culture of the school, or if he or she leaves it to others, it normally will not 

get done” (s. 168). 

Även rektor hålls tillbaka av den rådande ordningen vilket kan innebära att rektor blir en av 

de som verkar för stabilitet snarare än för förändring. Ur ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv kan också lärarens fokus på undervisning förklara den roll som rektor ges av 

lärarna. Det som finns utanför den främsta sociala verkligheten som läraren konstruerar 

uppfattas inte som viktigt.  

 

Postinteraction 

Den tredje frågan undersöker vilka erfarenheter som läraren uppmärksammar i 

utvecklingsarbetets fortsatta steg. Det vill säga när läraren tänker tillbaka och konstruerar 

arbetet med Att skriva sig till läsning på den egna skolan under det gångna läsåret beskriver 

läraren de omständigheter som hindrat den fortsatta utvecklingen. Komplexiteten och till viss 

del oförutsägbarheten inom skolvardagen ses som en förklaring av att läraren inte väljer att 

driva intentionerna om kollegiesamtal vidare. När oklarhet råder drar man ner på 

utvecklingsambitionerna. I några fall framstår arbetsmiljön som otrygg och lärarnas motstånd 

mot yttre hot för lärarna närmare varandra och sluter dem samman för att bevara den rådande 
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ordningen. Utöver självrådet (Danell, 2003) blir samtalet med den närmaste kollegan det som 

läraren använder sig av för att komma vidare. Det visar sig att intentionerna i 

utvecklingsarbetets forstsatta steg fått stå tillbaka för annat. Inte för att läraren vill så utan för 

att den sociala verkligheten inte erbjuder vare sig tid eller plats för samtalet i skolans praxis. 

Lärarnas erfarenheter visar att frågan om kollegiesamtal och fortsättningen av Att skriva sig 

till läsning inte formulerats i de språkliga praktiker som lärarna deltar inom den egna skolan. 

Delvis kan förklaringen av problemet med att intentionerna om kollegiesamtal inte realiserats 

förklaras med att den sociala verkligheten formas av dess medlemmars uppfattning om 

verkligheten. I den socialkonstruktionistiska teorin är själva språket det främsta redskapet för 

att konstruera den vardagliga verkligheten. I gruppen Acceptans framgår av resultatet att det 

som inte finns i den sociala verkligheten på den egna skolan existerar i andra språkliga och 

sociala sammanhang där mening skapas och omskapas i interaction mellan lärare kring 

kollegiesamtalens betydelse för skolans utveckling. Dessa erfarenheter formuleras i de 

visioner som ett par lärarna ger uttryck kring kollegiesamtalen. Berger och Luckman (1979) 

menar att förändringen är beroende av metoder som kan flytta på den föreställning om 

verkligheten som en individ redan har internaliserat och som förhindrar nya internaliseringar. 

Resultaten kan tolkas som att lärarna i gruppen Acceptans balanserar mellan dessa olika 

språkliggjorda verkligheter.  

Sammanfattningsvis tyder resultatet på att lärarna tolkar och omformar intentionerna i 

utvecklingsarbetet utifrån de förhållanden som råder i praktiken. De intentioner som verkar 

svåra att passa in i vissa fall förkastats och består i andra fall som språkliga rester som vistas i 

ett slags språkligt mellanläge utanför den institutionella samtalsrepertoaren där lärares 

erfarenheter samlas.  

 

Avslutande kommentar 

Studien har gjorts i ett aktionsforskande syfte vilket innebär att de resultat som framkommit 

kan utgöra grund för fortsatt utveckling. Frågan är då om och hur man kan dra nytta av den 

kunskap som framkommit genom lärarnas erfarenheter av utvecklingsarbetets fortsatta steg? 

Resultaten har visat att kollegiesamtalen haft lite genomslag i det fortsatta arbetet men också 

paradoxalt nog att de har uppfattats som viktiga inslag i förändringsprocessen. I ett framtida 

och lokalt skolutvecklingssammanhang kan studien ge ett kunskapstillskott för designen av 

implementationsprocessen så att den tar hänsyn till lärarens roll i det fortsatta 

utvecklingsarbetet. Resultaten pekar på att implementationen bör ge lärarna utrymme att 
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samtala om såväl undervisning som om meningen med samtalen. Resultaten visar på rektors 

betydelse för det fortsatta steget och den ytterligare behöver tydliggöras och planeras för på 

ett annat sätt än vad som här har varit fallet. En viktig fas i aktionsforskningen är också att 

hantera återkoppling av gjorda studier. I detta fall ser jag det som en av CMiT:s viktiga 

uppgifter att skapa sammanhang där kunskap om skolans vardagsverklighet kan fylla på 

lärares erfarenhetsbaserade kunskapsförråd med verktyg att ta sig an den fortsatta 

utvecklingen kring IT i skolan. 

Till sist väcker studien nya frågor om vad som är lärarens professionskunskap. I dag förs 

debatt kring innebörden av läraryrkets professionalisering som kopplas till krav på 

lärarlegitimation. Samtidigt markerar högskoleminister Lars Leijonborg att Sveriges lärare 

ska bli bättre på informationsteknik och lyfter fram IT-kompetens som ett prioriterat område 

när lärarutbildningen görs om. Frågan är om man här uppmärksammar vilka förändringar i 

villkoren för lärares lärande som behövs för att lärarna framgångsrikt ska genomföra dessa 

intentioner? Fullan (2007) menar att professionell utveckling av lärarens yrke måste se till 

läraren ur ett helhetsperspektiv och kopplat till hur vi lär oss i den verklighet som råder och 

att lärandet villkoras utifrån att läraren lär sig att göra det som uppfattas som rätt i det 

sammanhang man verkar. Utifrån resultaten av denna studie ser jag det som viktigt att 

synliggöra lärarens yrke som bestående av undervisning, fostran och det gemensamma 

utvecklingsuppdraget. De olika delarna av yrket är beroende av olika kompetenser. Studien 

har visat att det kollegiala yrkessamtalet skulle kunna ingå i lärarens yrkesmässiga 

verktygslåda och bidra till att skapa tid och rum för det gemensamma utvecklingsuppdraget. 

För lärarutbildningen innebär detta att de blivande lärarna görs medvetna om samtalets 

betydelse inte bara i undervisningen utan också i det arbete som sker bakom kulisserna mellan 

de vuxna i skolan. 

 

I den här studien har lärares betydelse för skolans utveckling varit i centrum. Resultaten har 

visat hur skolans institutionella ordning verkar tillbakahållande och visar att det finns ett 

behov att veta mer om hur samtalet och de språkliga strategierna verkar för att hålla 

intentionerna tillbaka. Vi har också sett att kollegiesamtalen i sig har startat en progression, 

som avstannat i mötet med den egna skolan. I en framtida forskning vore det intressant att 

studera de språkliga strategierna inom kollegiesamtalen. Om det förhåller sig så att världen är 

skapad av språket istället för att språket är en bild av världen finns mycket att göra i detta 

sammanhang för forskare som intresserar sig för förändringsprocesser i skolans värld. 

Avsaknad av sådan forskning innebär att förenklade beskrivningar och förklaringar ges 
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företräde. Men det är också viktigt ur ett maktperspektiv att forskning intresserar sig för 

lärarrollen med tanke på antagandet att om något inte uttrycks i ord så finns det inte.  

Inom den skolnära forskningen återstår mycket att göra som kan bidra till utveckling av 

skolan och nyansera bilden av lärarens egentliga handlingsutrymme. I framtiden ser jag det 

intressant och angeläget att veta mer om lärares samtal där intentioner kommer till uttryck och 

blir till handling. Hur ser dessa samtal ut och hur skiljer de sig åt från det vi kunnat se här? 

Hur skapas i språket den positiva synen som gör att man antar och driver intentionerna 

vidare? Vilka språkliga beståndsdelar ord och satser gör att intentioner genomförs och vilka 

stoppar genomförandet? Hur ser den sociala processens fotosyntes ut? Hur kan man underlätta 

och göra utveckling möjlig för lärare i gruppen Acceptans som befinner sig i ett tillstånd av 

smärtsam klarhet, där de ser meningen med kollegiesamtal, men avstår från att ge uttryck för 

detta utifrån en känsla av att det inte är mödan värt? 
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Bilaga 1  

Frågeguide Magisteruppsats ht 2008 

I. Induktiv ansats. 

A. Samtal kring lärarnas erfarenheter under projektåret 2007-08 

1. Berätta hur du tänker kring kollegiesamtalen idag?  
 

B. Samtal kring nutid och handling  

2. Berätta hur du arbetar med kollegiesamtal idag? Har det utvecklats, förändrats? Vilka 
effekter av kollegiesamtalen kan du se idag? Vad betyder de för ditt arbete? 

3. Berätta om hur du arbetar med Att skriva sig till läsning idag? Hur driver ni 
förändringsprocessen vidare? Hur ser samarbetet ut med kollegor? Rektor? 

 

C. Samtal kring framtid 

4. Om du fick sia om framtiden, vad tror du då om kollegiesamtalen? Berätta om hur du 
tänker om kollegiesamtal i framtiden?  

 

II. Deduktiv ansats.  

5. Vilka förändringseffekter i din uppfattning om dig som lärare kan du koppla till dina 
erfarenheter av kollegiesamtalen? (Professionell utveckling, förändring och förlust, 
osäkerhet och ambivalens, meningsskapande) 

 

6. Vilka effekter har kollegiesamtalen på samarbetet med andra lärare? (Delad mening) 
 

7. Vilka effekter har kollegiesamtalen för förändring av undervisningen när det gäller 
införandet av datorn i skriv- och läsundervisningen (Dimension 1: Användning av nya 
material) 

 

8. Hur ser du på kollegiesamtalet som stöd för dig när du ska förändra/förbättra dina 
undervisningsstrategier? (Dimension 2: Förändring av strategier och aktiviteter i 
undervisningen) 

 

9. Hur uppfattar du kollegiesamtalens förändringspotential avseende möjligheten för dig 
att koppla dina ställningstaganden i praktiken till teorier om hur barn lär sig skriva och 
läsa? Har din uppfattning förändrats om du jämför med hur du tänkte innan du deltog i 
ALS-projektet och hur du tänker idag? (Dimension 3 förändring av pedagogiskt 
ställningstagande och teorier) 


