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Abstract  

  

The purpose of this study was to describe and analyses educators’ experiences of reflective 

conversations in their teams and part of teams in relation to their work with pupils in need of 

special support. Ten educators representing ten different teams have been interviewed since 

all had experiences of working in teams and working with pupils in need of special support. 

Focus has been on the educators’ experiences of the organisation, the effects of the reflections 

and the need to develop the reflective conversations in their teams and part of teams. The 

result showed that only a few of the educators described an organisation of the reflective 

conversations in their teams that met the conditions recent research point out as a way to use 

reflective conversations as a tool for development. These educators reached a deeper level of 

analysis and critical approach than the other teams which led to an improvement of their work 

with pupils in need of special support. The majority of the educators described reflective 

conversations with parts of their teams that content analysis and critical reflection. These 

reflective conversations led to development of their work with pupils in need of special 

support despite the fact that these reflective conversations showed a lack of organisation. All 

of the educators were aware of the need to improve the reflective conversations to achieve 

development of the educational practice, especially those in their teams. A conclusion was 

that reflective conversations in teams or part of teams can be a tool in the process of 

developed the work with pupils in need of special support provided that the conditions for the 

organisation were met and that there was a systematic reflection on high level.   

 

 

Keywords: pupils in need of special support, special education, reflection, reflective 

conversation, team, school development. 
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1 Inledning  

Vi som författat detta examensarbete är nu i slutskedet av vår utbildning till specialpedagoger. 

Ett begrepp som spunnit som en röd tråd röd tråd genom hela utbildningen är reflektion. Vi 

har uppmanats att reflektera enskilt och gemensamt över vårt eget lärande relaterat till 

specialpedagogiska perspektiv och det specialpedagogiska forskningsfältet. Syftet har varit att 

utveckla, bearbeta och fördjupa de kunskaper vi erövrat. Under vårt reflekterande kom vi 

många gånger fram till att de gemensamma reflektionerna utvecklade oss mest och vi 

konstaterade att detta var något vi saknade när vi arbetade som grundskollärare. Med 

reflektion och elever i behov av särskilt stöd i åtanke påbörjades inläsning av styrdokument 

och tidigare forskning inom dessa områden.  

 

I Högskoleförordningen (1993:100) framgår det att vi efter vår utbildning bland annat ska 

leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att möta behoven hos alla barn och 

elever. Vi ska även visa insikt om betydelse av lagarbete och samverkan med andra 

yrkesgrupper inom skolan. Detta är något som framhålls även i de styrdokument vi har att 

följa. Skollagen (SFS, 2010:800) anger att utbildningen ska ta hänsyn till barns och elevers 

olika behov och förutsättningar samt att utbildningen ska ge stöd för att eleverna utvecklas så 

långt det är möjligt. Detta styrks även i Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2014 a) där det 

beskrivs vad som krävs för att utveckla arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Den 

enskilda skolan behöver hitta former för hur lärare och övrig skolpersonal, på ett systematiskt 

sätt kan samarbeta och överföra information om de åtgärder som sätts in och som eventuellt 

behöver förändras.  

 

Ohlsson (2004) och Stedt (2012) beskriver att de flesta skolor idag organiserar sin vardagliga 

verksamhet i arbetslag som samarbetar under inplanerade möten och mer spontana möten. De 

beskriver att det även kan förekomma möten med delar av arbetslaget i så kallade 

undergrupper. De som ingår i dessa undergrupper kan vara de som arbetar närmast varandra. 

Ahlberg, Klasson och Nordevall (2002:2) framhåller att en av skolans stora utmaningar är att 

möta alla elevers behov och att det kan ses som en kärnpunkt i skolans kvalitetsutveckling. De 

menar att arbetslagen tillsammans måste söka olika lösningar på de utmaningar de ställs inför. 

Ahlberg et al. (2002:2) ser kommunikation som människans viktigaste verktyg och våra 

handlingar och vårt språk är kommunikationens uttrycksformer. I skolans värld pågår 

kommunikationsprocesser av skilda slag och reflekterande samtal är en av dessa. 
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Reflekterande samtal lyfts fram av flera forskare som något som leder till utveckling av den 

egna praktiken (Ahlberg et al. 2002:2; Ohlsson, 2004). Forskare ser de reflekterande samtalen 

som en ständigt återkommande process som innebär att gemensamt kommunicera med 

eftertanke. Utveckling sker förutsatt att de reflekterande samtalen genomförs på ett 

organiserat och systematiskt sätt. En utveckling av den egna praktiken sker (Alexandersson, 

1994; Myndigheten för skolutveckling, 2008). 

 

I styrdokument och tidigare forskning fann vi att skolan måste utveckla arbetsformer för att 

stödja elever i behov av särskilt stöd. Vi fann även att det som är viktigt i arbetet med dessa 

elever är samarbete och att kunna kommunicera genom till exempel reflekterande samtal. 

Våra erfarenheter från tidigare är att vi som grundskollärare kommunicerade i våra arbetslag 

men sällan i syfte att utveckla vårt arbete och samtalen handlade endast till liten del om 

exempelvis elever i behov av särskilt stöd. Detta ledde oss fram till att i ville undersöka vilka 

upplevelser andra pedagoger har av reflekterande samtal och dess organisation. Upplevs 

reflekterande samtal som ett verktyg som bidrar till att utveckla arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd eller vad kan behöva förändras för att samtalen ska bli det?  
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2 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att beskriva och analysera ett antal pedagogers upplevelse av reflekterande samtal 

förda i sina arbetslag och undergrupper i relation till deras arbete med elever i behov av 

särskilt stöd. 

 

Frågeställningar 

 Hur upplever pedagogerna sin organisation av de reflekterande samtalen när det gäller 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd? 

 Vilka effekter upplever pedagogerna att de reflekterande samtalen ger när det gäller 

deras arbete med elever i behov av särskilt stöd? 

 Upplever pedagogerna att deras reflekterande samtal kring elever i behov av särskilt 

stöd behöver utvecklas och i så fall hur? 
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3 Bakgrund och begreppsförklaringar 

Avsnittet inleds med en kort historisk överblick av specialpedagogik och elever i behov av 

särskilt stöd samt en redogörelse för begreppen. Detta följs av en översikt av intentionerna i 

grundskolans styrdokument i relation till skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd. 

Därefter följer en kort redogörelse av forskares syn på skolutveckling, kopplat till samarbete i 

arbetslag. Avsnittet avslutas med en redogörelse för begreppen reflektion och reflekterande 

samtal. 

3.1 Specialpedagogik och elever i behov av särskilt stöd  

Trots tanken om en skola för alla har det alltid funnits barn som av olika anledningar inte 

passat in i skolans värld, som varit i behov av stöd av något slag (Ahlberg, 1999:08; Persson, 

2013). Ahlberg och Persson talar om ett traditionellt sätt att möta elevers olikheter och det är 

med den specialpedagogiska metodiken. Specialpedagogik ser de som ett kunskapsområde 

med rötterna i den pedagogiska disciplinen men med en specifik uppgift. Den uppgiften 

innebär att stötta pedagogiken där variationen av elevernas olikheter medför att den vanliga 

pedagogiken inte räcker till.  

I en rapport från Skolverket (2005) beskrivs att begreppsanvändningen kring särskilt stöd har 

ändrats sedan början av 1990-talet. I Barnstugeutredningen från 1968 användes begreppet 

elever med behov av särskilt stöd och 1991 byttes det ut till elever i behov av särskilt stöd och 

denna ändring skrevs in i skollagen 1999. Med ordbytet ville lagen markera att en elevs 

eventuella problem inte alltid beror på egenskaper hos eleven som orden med behov av stöd 

kunde tolkas som. Ordbytet sågs som ett språkligt medel för att förtydliga att i behov av 

särskilt stöd kan vara tillfälligt, övergående eller under olika omständigheter. Begreppet i 

behov av särskilt stöd gjorde att fokus flyttades till verksamhetens förmåga att anpassa sig till 

barns olikheter och deras förutsättningar (Skolverket, 2005).   

Ahlberg (1999:08) och Persson (2013) beskriver att specialpedagogiken historiskt sett 

uppstod som ett svar på att den vanliga skolan inte passade för alla grupper av barn. Forskarna 

nämner exempelvis de speciella skolor som skapades på 1960-talet för blinda och döva barn 

och speciella arrangemang som ordnades för barn som ansågs ha svårt att följa 

undervisningstakten. På 1970- talet framhölls vikten av att specialpedagogisk metodik 

genomsyrade skolans hela verksamhet och på 1980- talet skrevs det i läroplanen att 

specialundervisningens viktigaste mål var att motverka att elever får svårigheter i skolan. 
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Under 1990- talet blev skolan i högre grad en kommunal angelägenhet med stor frihet att 

utforma utbildningen inom de ramar som riksdag och regering fastställde. I dåvarande 

läroplan skrevs att hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov och att skolan 

har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att nå målen (Ahlberg, 

1999:08; Persson, 2013). I dagens styrdokument återfinns samma skrivning och även 

bestämmelser för hur arbetet kring elever i behov av särskilt stöd ska bedrivas. I förarbetet till 

gällande skollag finns regeringens motiveringar till det som finns skrivet i lagtext och i 

dagens läroplan och de nämner även begreppet i behov av särskilt stöd. 

3.2 Styrdokument och elever i behov av särskilt stöd 

I Skollagen (SFS, 2010:800) liksom i Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) 

föreskrivs att alla barn och elever, utifrån sina egna förutsättningar, ska ges den ledning och 

stimulans som de behöver i sitt lärande. Dessa styrdokument föreskriver även att alla som 

arbetar på skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och samarbeta 

för att göra skolan till en god miljö för lärande och utveckling. 

I regeringens förslag till ny skollag (Regeringens proposition, 2009/10:165) framgår det att 

begreppet “i behov av särskilt stöd” inte kan definieras i lagtexten men att det ligger på 

skolans ansvar att se om det finns behov och även vilket behov som finns. Propositionen 

förklarar även regeringens riktlinjer som tydligt säger att skolans arbete ska utgå från elevens 

behov, styrkor och svårigheter samt en analys av vilka hinder och möjligheter som finns i 

elevens omgivning. Fokus ska ligga på elevens hela skolmiljö och inte på den enskilda 

elevens svårigheter. Vidare framkommer det i propositionen att arbetet med elever i behov av 

stöd ska ses som något som rör hela den pedagogiska verksamheten och detta kräver 

samarbete och en kontinuerlig dialog. 

Detta styrks även i Skolverkets allmänna råd kring skolans arbete med särskilt stöd 

(Skolverket, 2014 a) där de talar om stödinsatser på organisations, - grupp-och individnivå. 

De ger rådet att skolan utvecklar rutiner för arbetet med stödinsatser där en rutin innebär att 

all skolpersonal kontinuerligt för dialog. I Skolverkets allmänna råd kring systematiskt 

kvalitetsarbete (Skolverket, 2012) talar de om vikten av att tillsammans följa upp och 

utvärdera arbetssätt och metoder i syfte att förbättra utbildningen genom till exempel 

personalens gemensamma och dokumenterade reflektioner samt värderingar av verksamheten. 

De krav och riktlinjer som finns i styrdokumenten stämmer väl med Högskoleförordningens 

(1993:100) beskrivning av vilka förmågor och vilken kunskap som krävs för att självständigt 
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arbeta som specialpedagog. Dessa förmågor och kunskaper innebär bland annat att genom 

insikter i betydelsen av lagarbete leda utveckling av det pedagogiska arbetet för att kunna 

möta alla barn och elevers behov. 

3.3 Skolutveckling, samarbete och arbetslag  

Begreppet skolutveckling används i många sammanhang och med olika innebörder men 

gemensamt tycks vara att det avser en kvalitetsförbättring av verksamheten (Scherp & Scherp, 

2007). Författarna diskuterar att skolutveckling i första hand syftar till att skapa så goda 

lärmiljöer som möjligt för eleverna och att medvetna och kunskapsbaserade förändringar 

införlivas i den enskilda skolans skolkultur. Förändringar behöver bli en naturlig del i 

organisationen av vardagsrutinerna. Gerrbo (2012) ger en definition av vad de innebär att 

organisera något. “Att organisera någonting innebär ett rationellt ordnande och inrättande av 

något ändamålsenligt, i syfte att öka effektiviteten på det som ska göras” (Forsell & Ivarsson 

Westerberg i Gerrbo, 2012, s 39). Detta organiserande är beroende av den skolkultur som 

råder. 

Blossing (2003) beskriver att varje skola har inneboende traditioner, regler, arbetsfördelning 

och organisatorisk struktur och det bildar en kultur som påverkar en skolas arbete och 

utveckling. Författaren nämner olika skolkulturer, individualistiska, särbo, påtvingad 

kollegiala och samarbetande kulturen. Den samarbetande skolkultur anses som den mest 

önskvärda för att utveckla verksamheten. En anledning till detta är att skolans personal 

vidareutvecklar varandras pedagogiska verksamhet genom bland annat en högre förekomst av 

samtal än i de andra kulturerna (Blossing, 2003).  

Blossing (2008) uppmärksammar att samarbete var något som statsmakterna i Sverige 

försökte införa i slutet på 70- talet då de föreskrev att pedagogernas arbete skulle ske i 

arbetslag. Den grundläggande tanken med att organisera arbetslivet i skolan i lag var att en 

mindre grupp kunde skapa samarbetsförhållanden som skulle bidra till en utveckling av 

skolan. Föreskriften möttes av skepsis från många pedagoger eftersom normen var att 

pedagogerna arbetade privat och isolerat från sina kollegor. Riktlinjerna att organisera skolor i 

arbetslag skrevs in i läroplanen 1980 (Blossing, 2008). Idag utgör arbetslag den 

organisatoriska form som är vanligast förekommande i skolans verksamhet (Ohlsson, 2004; 

Stedt, 2013).  
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En definition av begreppet arbetslag lyfts fram som uttrycker att ett arbetslag kan ses som en 

gruppering människor som samverkar för ett gemensamt mål. Forskarna uppmärksammar 

även att samarbete sker med delar av arbetslaget i så kallade undergrupper. Dessa 

undergrupper skapas av pedagogerna själva och de bestämmer vem eller vilka de ska 

samarbeta med och ofta är det med någon som arbetar med samma elevergrupper eller i 

klassrummet intill.  

3.4 Reflektion och reflekterande samtal 

Reflektion är ett begrepp som vuxit sig stark inom lärarforskningen framförallt under 1990- 

talet då skolan blev en målstyrd verksamhet (Alexandersson, 2007; Blossing, 2003). Det 

konstaterades då att lärare varken muntligt eller skriftligt kommunicerade professionellt med 

varandra i syfte att sätta arbetssätt i relation till innehåll och mål. Politiskt skapades en 

ambition att lärarkåren skulle utveckla det egna vetandet och kunnandet och begreppet 

reflektion kom att utgöra ett centralt inslag inom utbildningsområdet. Parallellt med detta 

etablerades en omfattande forskning som uppmärksamma innebörden och betydelsen av 

lärares reflektion och lärares möjligheter att reflektera över sin yrkesverksamhet 

(Alexandersson, 2007; Blossing, 2008). 

Alexandersson (1994) uppmärksammar en centralgestalt inom reflektionsområdet, filosofen 

John Dewey (1859-1952) som för snart 100 år sedan talade om reflektion som en ständigt 

återkommande kunskapsprocess och en pedagogisk verksamhet. Deweys kännetecken för 

reflektion som Alexandersson lyfter fram är kreativitet, kritiskt ifrågasättande, nyskapande 

och omtolkning av tidigare föreställningar. Det som driver reflektionsprocessen framåt är 

behovet av att hantera komplexa och svårbegripliga situationer (Dewey, i Alexandersson, 

1994). Myndigheten för Skolutveckling (2008) talar om reflektion i vardagligt tal som 

synonymt med att fundera, grunna och tänka. Vetenskapligt definieras det “(…)som en 

målinriktad tankeverksamhet som genomförs med någon form av systematik som inte är 

tillfällig utan pågår under en viss tid. Dess syfte är att skapa struktur, att distansera sig från 

gamla tankemönster och utveckla nya” (s 23).  

Dessa definitioner återfinns i forskares beskrivning av reflekterande samtal Ahlberg, Klasson 

och Nordevall (2002:02) och Ohlsson (2004). Författarna beskriver att reflekterande samtal 

kan ses som ett sätt att tillsammans, systematiskt, kommunicera med eftertanke. Gemensam 

reflektion innebär ett kommunikativt möte där människor samtalar på ett sätt där de aktivt går 
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in i varandras sätt att skapa mening. De talar om två eller flera individer som genom 

reflekterande samtal försöker samarbeta i syfte att utveckla den egna praktiken.  

4 Tidigare forskning  

I detta avsnitt belyses tidigare forskning med relevans för studien och avsnittet inleds med en 

översikt av vad det innebär att möta elever i behov av särskilt stöd. Detta följs av en översikt 

av reflekterande samtal i arbetslag. Sedan följer en utförlig redogörelse av tidigare forskning 

kring rutiner för och innehåll i reflekterande samtal samt de effekter av reflekterande samtal 

som tidigare forskning visar. Avsnittet avslutas med en beskrivning av reflekterande samtals 

möjligheter att vara ett verktyg för utveckling.  

 

4.1 Att möta elever i behov av särskilt stöd  

Ahlberg (2001) poängterar att det inte finns något entydigt svar eller några generella lösningar 

på hur arbetet ska bedrivas för att kunna möta alla elevers behov på bästa sätt. Det finns 

många aspekter att ta hänsyn till och Ahlberg beskriver vissa huvudfåror som kommit att 

betonas mer i försöken att höja kvaliteten på skolans arbete med dessa elever. Huvudfårorna 

handlar om samarbete i arbetslag, utvärdering, forskningsanknytning och slutligen reflektion i 

en lärande skola. Dessa huvudfåror vävs samman och ingår gemensamt i arbetet att utveckla 

lärares kritiska förhållningssätt till det egna arbetet. I grunden handlar det om att kunna möta 

olikheter och försöka finna en balans mellan skolans krav och elevernas förmåga. Författaren 

lyfter fram att det är viktigt att se arbetet med att möta alla elevers behov som något som hela 

arbetslaget och hela skolan är involverade i och inte som en uppgift för den enskilda läraren 

eller specialpedagogen. Samtal i arbetslaget kring arbetet med elever i behov av särskilt stöd 

kan vara ett första steg i att försöka komma tillrätta med problem som uppkommer. 

 

Även Persson (2013) ser det på samma sätt och uttrycker: “Behov av särskilt stöd är ett i 

grunden pedagogiskt problem och bör därför lösas av pedagoger och specialpedagoger 

tillsammans” (s. 151). Han ser att en rimlig lösning kan vara att det skapas förutsättningar för 

pedagogerna att tillsammans med sitt arbetslag klara av den naturliga variationen i olikheter 

som finns i skolans värld. Arbetslagen behöver då kunna analysera komplexa samband och se 

orsaker bakom elevers svårigheter. Partanen (2012) uppmärksammar att mycket av 

pedagogernas handlande styrs av här- och- nu situationer som pedagogerna kan uppleva som 

övermäktiga. Arbetslaget kan då utgöra ett stöd för den enskilda läraren.  
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“Ett övergripande syfte med att använda arbetslaget som stöd för den 

enskilda läraren kring elever i behov av särskilt stöd bör vara att erbjuda 

läraren ett kollegialt “bollplank” som kan leda till att utveckla sina 

kunskaper och kompetens, ta del av erfarenheter och kunna få idéer om hur 

man kan möta eleven, anpassa det pedagogiska arbetet” (Partanen, 2012, s. 

84.)  

 

4.2 Arbetslag och reflekterande samtal  

Scherp och Scherp (2007) beskriver skolutveckling som ett resultat av många samverkande 

faktorer där samtal kring erfarenheter anses som en viktig faktor då samtal genererar lärdomar 

om vad som krävs för att bidra till elevers lärande och utveckling. Samtalet stärker i sin tur 

samarbetet som är ytterligare en viktig faktor för skolutveckling. Detta beskriver även Poom- 

Valickis och Mathews (2013) som uttrycker att det mest väsentliga är reflektionsprocessen 

tillsammans med andra och de framhåller att reflektion är en nyckel till utveckling och 

förbättring av undervisningen. Skolverket (2014 b) belyser, i en sammanfattning av en studie 

gjord i Skottland, att många lärare tenderar att betrakta reflektion som en intern angelägenhet, 

det vill säga som en avgränsad och isolerad process som endast angår den enskilde läraren och 

inte hela lärarkollektivet. Detta ser forskarna från Skottland som en nackdel för utvecklingen 

av verksamheten. Som Ahlberg (2001) uttryckte det är den pedagogiska verksamheten 

alldeles för komplex att greppa på egen hand, det är tillsammans med andra kolleger som 

pedagogerna kan skapa en skola som är anpassad för alla elevers olikheter.  

 

Stedt (2013) skriver i sin avhandling om hur medarbetare formar villkor för samarbete och 

hur medarbetarna ser varandra som en resurs har betydelse för deras möjligheter att utbyta 

erfarenheter och kompetenser. Hon poängterar att det har betydelse om lärarna uppfattar sig 

själva som en del av en organisatorisk helhet, ett team, eller inte. Stedt och även Ohlsson 

(2004) ser samarbete som en drivande kraft i en organisation där de som arbetar ska lära av 

varandra och utveckla verksamheten. Gemensam reflektion möjliggör granskning och 

omprövning av erfarenheter i relation till förekommande arbetsuppgifter. Författarna påtalar 

att samarbete kan ske i arbetslag eller i undergrupper. 
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4.3 Verktyg för utveckling  

Ahlberg, Klasson och Nordevall (2002: 2) identifierar i sin studie att det är bra att ha tillgång 

till olika tankeperspektiv när verksamheten kring elever i behov av särskilt stöd behöver 

förbättras. Dessa tankeperspektiv utvecklas genom reflekterande samtal som därmed kan vara 

ett verktyg som leder till att elever i svårigheter får det stöd som de enligt skolans 

styrdokument har rätt till. Även Alexandersson (2007), Emsheimer (2005) och Ohlsson 

(2004) ser fördelar med att använda gemensamma reflektioner som ett verktyg för att värdera 

och uppfatta sin verksamhet. Att se de reflekterande samtalen som ett verktyg leder till att 

förståelsen av de egna erfarenheterna lyfts till en högre nivå som kan användas i arbetet i 

komplexa situationer. Förmågan att reflektera går att träna upp genom att regelbundet 

reflektera med andra. Forskarna betonar att det handlar om att börja i vardagsarbetet och med 

samtalet som redskap tydliggöra det dagliga arbetet för att nå ökad medvetenhet.  

 

Ahlberg et al. (2002:02), Brusling och Strömqvist (2007) och även Poom- Valickis och 

Mathews (2013) menar att reflektionsprocessen blir ett verktyg för utveckling då de som 

arbetar tillsammans får möjlighet att ta del av varandras erfarenheter och analysera och 

därigenom utvecklas den pedagogiska praktiken. Forskarna talar om kritisk reflektion av den 

egna praktiken där metoder prövas och utvärderas gentemot de effekter som uppnås i 

verksamheten.  

 

4.3.1 Rutiner och innehåll  

För att skapa möjligheter för en skola att utvecklas med reflekterande samtal som verktyg 

krävs att skolan förbättrar organisationen kring dessa. Många av de reflekterande samtal i 

arbetslag som nationell och internationell forskning beskriver sker oplanerat och utan 

dokumentation (Myndigheten för skolutveckling, 2008; Kennedy 2008; Poom- Valickis & 

Mathews 2013; Scherp & Scherp, 2007). Brist på tid uppges som ett skäl till varför det är 

svårt att få igång samtal mellan kollegor samt att det saknas rutiner för att träffas och 

reflektera tillsammans. De reflekterande samtal som forskning beskriver handlar till stor del 

om gemensamma aktiviteter. Forskarna kan även se att pedagoger talar om upplevelser de 

varit med om och i viss begränsad omfattning förekommer samtal utifrån vardagsarbetet. 

Slutsatser, lärdomar, koppling till uppdraget, koppling till forskning och andras erfarenheter 

är sällsynt liksom uppföljning och utvärdering av arbetsformer och alternativa arbetssätt. 

“Flera studier tyder på att lärare är missnöjda med vad som behandlas på mötena. De önskar 
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att de kunde få prata om pedagogiskt arbete och grundläggande värdering (t.ex. Ahlstrand 

1995, Blossing 2000) i större utsträckning än de faktiskt gör” (Ohlsson, 2004, s. 83).  

 

Annan nationell och internationell forskning beskriver reflekterande samtal med tydliga 

rutiner som äger rum i arbetslag och även med delar av arbetslag, i undergrupper (Ahlberg, 

Klasson & Nordevall; 2002:2; Ohlsson, 2004; Postholm; 2007, Stedt, 2013). Dessa forskare 

beskriver reflekterande samtal i arbetslag som sker på bestämda, regelbudet återkommande 

tider och som har en given agenda som utgår från vardagspraktiken. De reflekterande 

samtalen dokumenteras och de har en samtalsstruktur som gör att alla får komma till tals eller 

leds av någon. De samtalsämnen som förekommer i dessa reflekterande samtal handlar till 

stor del om att deltagarna delar med sig av tips och erfarenheter kring hur de planerar och 

genomför sin undervisning. De handlar även om praktiska problem som dyker upp kring 

material, resurser och lokaler. I ett fåtal av de reflekterande samtalen förekommer kopplingar 

till styrdokument och vetenskaplig litteratur. Ohlsson (2004) och Stedt (2013) 

uppmärksammar att lärare tenderade att i samtal om elever undvika samtal som inrymmer hur 

och varför de själva agerar som de gör. Detta kan bero på att det saknas trygghet och en 

öppenhet mellan individerna i arbetslaget. 

   

Ahlberg et al. (2002:2) och Postholm kom fram till att pedagogerna till viss del reflekterade 

över lektionens innehåll samt vad eleverna har lärt sig och även över problem kring vissa 

elever som har svårt att tillgodogöra sig undervisningen. Samtalen har en riktning mot 

problematisering och perspektivseende på individ -grupp- och organisationsnivå med 

intentionen att förstå olika skeenden, utvärdera, söka och prova nya vägar för att komma 

tillrätta med problematiska situationer i vardagsarbetet.  

 

Undergruppernas reflekterande samtal som beskrivs är ibland planerade och schemalagda och 

ibland spontana när tillfälle ges. Dessa samtal är inte organiserade på samma sätt som 

arbetslagens då det sällan förekommer dokumentation, en given agenda eller någon som leder 

samtalet. Samtalen i undergrupperna handlar till stor del om enskilda elever och upplevda 

dilemman i undervisningssituationer och även om vad som behöver förändras (Ahlberg et al. 

2002:2; Ohlsson, 2004; Postholm, 2007; Stedt, 2013).  
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4.3.2 Fördjupad reflektion 

Skolverket (2014 b) publicerade en sammanfattning av en studie gjord i Skottland där det 

framkommer att det i reflekterande samtal saknas ett analytiskt djup och ett kritiskt 

förhållningssätt som leder till en förändring. Studien i Skottland visar att de som deltar i 

reflektionerna sällan kommer till någon högre nivå än till att beskriva ett händelseförlopp och 

därmed avstannar utvecklingsarbetet. En fördjupad reflektion kan medföra nya idéer, 

förståelse, nya handlingsmönster och en erfarenhetsbas för förändringsarbete. Detta är något 

som även Ahlberg et al. (2002:2) samt Myndigheten för skolutveckling (2008) 

uppmärksammar. De talar om vikten av att fördjupa samtalen och de poängterar att 

problemformuleringar, värderingar av egna insatser och omprövning av den egna praktiken 

måste vara ryggraden i arbetslagens gemensamma arbete. När lärare undviker att se på sig 

själv med kritiska ögon hamnar fokus på elevens uppförande medan lärarens agerande i 

situationen inte problematiseras.  

 

Alexandersson (1994) talar om systematisk reflektion på olika nivåer där reflektion på lägre 

nivå berör vad som utförts eller ska utföras och reflektion på högra nivå innebär ett mer 

abstrakt och begreppsligt tänkande och meningsskapande. Systematisk reflektion i fyra nivåer 

finns utförligt beskriven i avsnitt 5 Teoretiska utgångspunkter s. 16 då de använts som 

analysverktyg i denna studie. Flera forskare lyfter de didaktiska frågorna vad, hur och varför 

som viktiga frågeställningar att reflektera över för att nå en hög nivå av reflektion och föra 

samtalet framåt. (Alexandersson, 1994; Ahlberg et al. 2002:2; Ohlsson, 2004; Postholm, 

2007). Postholm (2007) uttrycker att reflektioner kring "knowing-why", veta varför något ska 

utföras behövs för att utveckling ska ske och inte bara reflektion kring "knowing-how", veta 

hur arbetet ska utföras.  Författaren betonar att det är viktigt att reflektera under tiden det 

dagliga arbetet utförs men även att reflektera över egna och andras erfarenheter före 

utförandet. “Reflections before action on prior experiences will prepare teachers for future 

actions" (Postholm, 2007, p 1727).  

 

I arbetet med elever i behov av särskilt stöd framhålls de didaktiska frågorna som centrala 

(Ahlberg et al. 2002:2; Ohlsson, 2004). Genom dessa frågor kan arbetslaget komma 

underfund med vad det är de ser och vad det är för grundläggande problem. Författarna ser att 

de reflekterande samtalen kan utveckla arbetet med elever i behov av särskilt stöd förutsatt att 

individ- grupp- och organisationsnivå tas i beaktan samtidigt. Författarna förordar ett innehåll 
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i de reflekterande samtalen som handlar om elevens förutsättningar, kunskaper och behov, 

undervisningens innehåll och organisering samt skolans organisation och kultur. Om detta 

innehåll sedan relateras till dokumenterad kunskap och till yrkesutövningen kan det leda till 

större förståelse och hållbara långsiktiga lösningar. De didaktiska frågorna utmanar läraren att 

pröva nya vägar och kvaliteten i insatserna med elever i behov av särskilt stöd bedöms 

därmed genom analys och värdering (Ahlberg et al. 2002:2, Ohlsson, 2004). 

 

4.3.3  Effekter 

Myndigheten för skolutveckling (2008) ger i sitt stödmaterial exempel på rutiner som de ser 

som förbättringsstrategier och de beskriver även vilka effekter dessa rutiner kan ge. 

Prioriterad tid är det första som måste finnas för att möjliggöra reflekterande samtal. Någon 

som leder samtalet ger effekten att samtalet förs vidare, att ordet fördelas mellan deltagarna 

och att deltagarna håller sig till samtalsämnet. En annan rutin är dokumentation som kan ge 

effekten att tydligheten kring den egna praktiken ökar och dokumentationen kan då ligga som 

grund för värdering och omprövning. Reflekterande samtal kan leda till att pedagogerna 

förstår sin vardag.  

 

“Reflektionen, dialogen och de lärande samtalen är betydelsefulla verktyg i 

vår verksamhet. Tillsammans kan vi begripa, förstå lite mer och därigenom 

utveckla vårt handlande. Vi är ständiga ”forskare” på vår vardag. För detta 

krävs ett klimat av lust, nyfikenhet, trygghet och glädje. Detta klimat 

medverkar vi alla till” (Myndigheten för skolutvecklingen, s. 25). 

 

Även Poom- Valickis och Mathews (2013) ser dessa rutiner och betonar det personliga 

engagemanget som något viktigt för att reflekterande samtal ska leda till utveckling. De 

menar att det måste finnas en vilja hos de inblandade att gemensamt reflektera och även en 

vilja att lära av dessa reflektioner. Tidigare forskning visar på en annan effekter av de 

reflekterande samtalen och det handlar om att arbetslagen får ett mer öppet klimat än tidigare, 

de får modet att berätta om sina egna tillkortakommanden (Postholm, 2007; Scherp & Scherp, 

2007). Alexandersson (1994) beskriver ovanstående rutiner som villkor som behöver vara 

uppfyllda för att utvecklings ska ske. Villkoren han beskriver är tid, dokumentation, någon 

som styr upp samtalet, tydligt samtalsämne samt en vilja att samarbeta. Villkoren för 
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utveckling finns utförligt beskrivet i avsnitt 5 Teoretiska utgångspunkter s. 15 då dessa villkor 

används som analysverktyg i denna studie.  

 

En effekt som Ohlsson (2004) och Stedt (2013) uppmärksammar är att skolor som organiserar 

gemensamt lagarbete, med hela eller delar av arbetslaget, oftare tar initiativ till gemensam 

reflektion över vad de ska arbete med och varför. Genom samarbete blir arbetslaget och 

undergrupperna ett forum för spridning av idéer, problemlösning och erfarenhetsbyte och 

även ett andningshål där deltagarna ger varandra stöd i arbete med komplexa situationer. 

“Forskning visar att arbetslagen i skolan tenderar att i huvudsak få en social funktion som ter 

sig i uttryck bl.a. i att lärarna söker trygghet och avlastning, de använder varandra och 

samtalet i laget som en ventil för att släppa ut besvikelse, frustation och oro” (Granström, i 

Ohlsson, 2004, s. 57).  

 

I arbetet med elever i behov av särskilt stöd ser Ahlberg et al. (2002:2) att gemensamma 

reflektioner ger näring åt samarbetet och vidgar förståelsen för hur den specialpedagogiska 

verksamheten bedrivs vilket gagnar eleverna, deras behov och utvecklingsmöjligheter 

Alexandersson (2007) och Ohlsson (2004) pekar på att det är viktigt att innehållet som lyfts 

upp till reflektion är angeläget för pedagogerna. Det leder till ett engagemang som är en 

avgörande komponent för att nå utveckling. Kennedy (2008) poängterar att vad lärare 

reflekterar över påverkar kvaliteten på undervisningen, att fokusera på mål och vad som 

behöver förändras kan leda till en högre kvalitet. I sin studie kommer hon fram till att det 

sällan äger rum någon förändring i planeringen trots att lektionen inte fungerar särskilt bra. 

Detta kan bero på att det i många fall saknas möjligheter att samla sina tankar tillsammans 

med andra för att kunna konfrontera ett problem på ett djupare sätt. Yero (2002) uttrycker att 

varje lärares processer och tolkningar är unika och bara de kan avgöra vilka förändringar som 

kan behövas. Därför är det viktigt att lärarna reflekterar över sitt eget tänkande och beteende. 

Yero poängterar att lärare måste vidga sitt fokus bortom läroplaner, undervisningsmetoder 

och bedömning och genom detta kommer de få ett mer komplett perspektiv och utveckling 

sker. 
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5 Teoretiska utgångspunkter 

Avsnittet inleds med en kort redogörelse av den teoretiska ramen sociokulturellt perspektiv 

(Säljö, 2000) som denna studie vilar på. Vidare beskrivs villkor för utveckling och 

systematisk reflektion i fyra nivåer (Alexandersson, 1994) som använts som analysverktyg i 

denna studie.   

 

5.1 Sociokulturellt perspektiv     

Säljö (2000) beskriver det sociokulturella perspektivet och betonar att människan har ett 

utmärkande drag: förmåga att ta vara på erfarenheter och använda dessa i framtida 

sammanhang. Lärande och utveckling är sociokulturellt producerad i interaktion med andra. I 

ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling är kommunikativa processer centrala. 

Säljö argumenterar för att utveckling handlar om att kunskap lever i samspel mellan 

människor och sedan blir en del av den enskilde individen och hans eller hennes tänkande och 

handlande. Därefter kommer kunskapen tillbaka i nya kommunikativa sammanhang och 

språket ses som det medierande redskapet för utveckling. 

 

5.2 Villkor och systematisk reflektion  

Alexandersson (1994) betonar betydelsen av reflekterande samtal för att utveckla 

undervisningspraktiken men att det krävs att vissa villkor är uppfyllda samt reflektion på en 

hög nivå för att reflektionen ska leda till utveckling. 

 

5.2.1 Villkor för utveckling 

Skolans strategier och organisation utgör de yttre villkor som måste gälla för att de 

reflekterande samtalen ska leda till en reell förändring av det egna handlandet och därmed en 

utveckling av verksamheten. Alexandersson (1994) beskriver fem villkor för utveckling. 

 

 Villkor 1. Regelbundet återkommande tillfällen för reflektion behövs för att kunna öka 

och fördjupa förståelsen kring det som sker. 

 

 Villkor 2. Dokumentation ger en språklig formulering i skrift av de kunskaper som 

framkommit i de reflekterande samtalen vilket synliggör kunskaperna bättre. 
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 Villkor 3. Det är en fördel om någon styr upp samtalet och gör de praktiska 

erfarenheterna till föremål för reflektion, då utvecklas dialogen. 

 

 Villkor 4. Det ska tydligt framgå vad lärarna ska reflektera kring och även hur. Viktiga 

frågeställningar att reflektera över är de didaktiska frågorna vad, hur och varför för att 

fördjupa reflektionen. 

 

 Villkor 5. Det ska finnas en vilja att samarbeta med en öppenhet inför varandra.   

 

5.2.2 Systematisk reflektion i fyra nivåer 

I en beskrivning av pedagogers reflektion kan Alexandersson urskilja fyra nivåer av 

systematisk reflektion. Dessa reflektionsnivåer går ofta in i varandra under ett reflekterande 

samtal. 

 Nivå 1 handlar om en grundläggande reflektionsnivå, ett vardagligt tänkande och ett 

vardagligt handlande som utgörs av inrotade vanemönster. Här sker reflektionen i 

stunden och uppmärksammas sällan av individen.  

 

 Nivå 2 handlar om att pedagogerna sätter ord på sina erfarenheter och värderar sina 

handlingar, räknar upp händelser, berättar historier och formulerar tumregler och 

praktiska principer.  

 

På de två första nivåerna är risken störst att de egna handlingarna och den egna praktiken inte 

granskas och ifrågasätts. Detta beror på att pedagogerna i de två första nivåerna ofta söker 

efter snabba svar och lösningar på pedagogiska utmaningar istället för att kritiskt reflektera 

över de egna erfarenheterna. Om pedagogernas egna antaganden inte utmanas blir 

reflektionen lätt ytlig.   

 

 Nivå 3 är mer komplex och uppmärksammar relationen mellan principer för planering, 

genomförande och uppföljning av undervisningen. En mer systematisk reflektion sker, 

sammanhängande kring såväl egna som andras erfarenheter. Syftet är att utveckla en 

mer teoretisk förståelse för och kritiskt insikt om den egna praktiken. Konsekvenserna 

av de egna handlingarna värderas och den egna professionella kunskapen 

problematiseras och ifrågasätts.         
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 Nivå 4 handlar om ett metatänkande, det vill säga pedagogerna uppmärksammar vad 

de reflekterar över i det egna arbetet och hur de reflekterar över det egna arbetet. Det 

blir ett mer djupgående tänkande och de ifrågasätter sina egna antaganden och ser 

helheter och samband istället för delar och isolerade företeelser  

 

6 Metod 

I detta avsnitt presenteras val av metod och tillvägagångssätt som använts för att besvara 

frågeställningarna i syftet. Procedur, urval och bearbetning beskrivs samt vetenskapsrådets 

etiska principer. Ett avsnitt ägnas åt studiens trovärdighet. 

 

6.1 Kvalitativ forskning 

Då en studie ska genomföras ställs personen som ska genomföra den inför frågan om det ska 

vara en kvantitativ eller kvalitativ undersökning Trost (2010). Syftet med studien avgör vilken 

slags metod undersökningen ska ha. Trost (2010) beskriver att om syftet är att ta reda på hur 

många, hur ofta eller hur vanligt något är ska en kvantitativ inriktning intas. En kvalitativ 

inriktning ska intas om syftet med studien är att förstå upplevelser och resonemang.  Det är ett 

sätt att få fram komplexa, innehållsrika svar som genom att kategoriseras kan visa på mönster, 

åsikter och skeenden (s. 25). Trost framhåller: “Om studien har för avsikt att undersöka att 

förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller att särskilja eller urskilja varierande 

handlingsmönster, så är den kvalitativa studien att föredra” (s. 32).  

 

Kvale och Brinkman (2009) beskriver: ”En kvalitativ inställning innebär att man lägger fokus 

på de kulturella, vardagliga och situerade aspekterna av människors tänkande, lärande, 

vetande, handlade (...)” (s 28). Även Backman (2008) framhåller att: “Det kvalitativa synsättet 

eller “filosofin” riktar intresset mera mot individen. I stället för att fråga hur en objektiv 

verklighet ser ut ställer man frågan hur individen tolkar och formar en (sin) verklighet” (s.54). 

”Kvalitativ forskning kan ge oss övertygande beskrivningar av den kvalitativa mänskliga 

världen och den kvalitativa intervjun kan förse oss med välgrundade kunskap om vår 

samtalsverklighet” (Kvale och Brinkmann, 2009, s.63). Denna studie syftar till att undersöka 

människors sätt att resonera kring sina upplevelser och detta gjorde att en kvalitativ 
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inställning till forskning kändes given. Data till denna studie samlades in genom kvalitativa 

strukturerade intervjuer.  

 

6.1.1 Strukturerad intervju 

Trost (2010) beskriver att den kvalitativa intervjumetoden innebär att intervjuaren ser 

verkligheten som den intervjuade ser den och sedan tolkar det som framkommer utifrån valda 

teoretiska perspektiv (s 33). Vidare beskriver författaren att intervjun går ut på att bland annat 

försöka förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter den intervjuade har 

och hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut. 

 

Valet föll på en intervjumetod som Trost benämner som den strukturerade intervjumetoden. 

Trost beskriver att den strukturerade intervjun utförs enligt en intervjuguide som fokuserar på 

vissa teman och som kan innehålla förslag på öppna frågor. “(...) intervjun är strukturerad, 

dvs. handlar om ett område och inte flera (...) frågorna är öppna dvs. utan svarsalternativ" 

(Trost, 2010, s.42).  Den beskrivning av den strukturerade intervjun som Trost gav sågs som 

en användbar metod då den stämmer väl överens med syftet med denna studie som var att ta 

reda på pedagogernas upplevelse av ett bestämt ämne.   

 

6.2 Urval 

Urvalet bestod av tio informanter, fem grundskollärare och fem specialpedagoger. Det är att 

föredra att antalet intervjuer begränsades till ett litet antal för att materialet inte ska bli 

ohanterligt och svårt att överblicka (Trost, 2010). Begränsningen av antalet intervjuer till tio 

stycken gav ett hanterligt material. Materialet gav en helhetsbild och visade samtidigt detaljer.  

 

För att få en försäkran om att de data som framkommer är av varierat slag är det bra att ha ett 

urval som är heterogent inom en given homogen ram (Trost, (2010). “Urvalet ska helst vara 

heterogent inom den givna homogeniteten” (Trost, 2010, s. 137). I denna studie utgjordes den 

heterogena ramen av två olika kommuner, åtta olika skolor och pedagoger som representerade 

tio olika arbetslag. Den heterogena ramen utgjordes även av två olika professioner. Att välja 

olika skolor och olika arbetslag gjordes med tanken att få en bredd och variation i materialet. 

Bredden och variationen förstärktes även då urvalet bestod av informanter med två olika 

professioner. Den homogena ramen utgjordes av informanter med pedagogisk utbildning. En 

homogen ram utgjordes även av att samtliga var organiserade i arbetslag och hade erfarenhet 
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av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd, vilket var utgångspunkter i studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

Vid resultatredovisningen tilldelades varje informant en bokstav. Nedan i tabellen presenteras 

den bokstav informanterna tilldelats samt deras profession. 

  

Tilldelad bokstav Profession 

A Grundskollärare 

B Specialpedagog 

C Grundskollärare 

D Specialpedagog 

E Specialpedagog 

F Specialpedagog 

G Specialpedagog 

H Grundskollärare 

I Grundskollärare 

J Grundskollärare 

 

 

6.3 Procedur 

Ett missivbrev, se bilaga 1, skickades via mail till respektive informant i god tid innan 

intervjun. Där framkom vilka som skulle genomföra studien, syftet med studien samt 

förväntad tidsåtgång vid intervjutillfällena. I missivbrevet fick informanterna även 

information gällande forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Alla tio informanter 

tackade ja till att delta och tid för intervjuerna planerades in via telefonkontakt eller mail. 

 

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide med fyra olika teman, se bilaga 2. Trost (2010) 

poängterar: "Den guide du gör skall för dig vara lämplig och ha en för dig logisk ordning och 

således en struktur som passar dig"(s.72). Teman och intervjufrågor utformade med de tre 

frågeställningarna i syftet som grund samt utifrån tidigare forskning med relevans för studien 

som studerats inför insamlandet av data. Intervjuguidens teman var rutiner, innehåll, effekter 

samt utvecklingsbehov. Under varje tema formulerades öppna intervjufrågor samt stödfrågor 

för intervjuaren. Trost beskriver att en intervjuguide är väl planerad och innehållet i 
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intervjuguiden tas till vara i alla dess delar. “En väl inarbetad intervjuguide ger ledtrådar som 

underlättar att ställa raka och enkla frågor” (Trost, 2010, s. 95). Trost påpekar att ordningen 

på frågorna kan variera eftersom det är den intervjuades associationsbanor som avgör.  

 

Intervjuaren ska i mycket begränsad utsträckning dela med sig av egna åsikter, handlingar och 

känslor. “Den intervjuade skall vara i centrum och hon eller han är den enda intressanta 

personen i sammanhanget” (Trost, 2010, s. 54). Det är även av stor vikt att informanterna 

känner trygghet vid intervjutillfällena för att så sanningsenliga svar som möjligt ska 

framkomma. Tryggheten kan åstadkommas om informanterna själva bestämmer var 

intervjuerna äger rum (Trost, 2010). 

 

Med Trosts beskrivningar kring strukturerad intervju i åtanke genomfördes en provintervju för 

att se om intervjuguiden gav svar på frågeställningarna. Ett par frågor kunde strykas eftersom 

de gav samma svar som på andra frågor. Intervjuerna fördelades till fem intervjuer per 

intervjuare och alla tio intervjuer genomfördes enskilt på informanternas arbetsplatser efter 

deras önskemål. Intervjuerna spelades in efter informanternas godkännande med Iphone och 

diktafon. Intervjuerna inleddes med en kort presentation av syfte med studien och de 

forskningsetiska principerna. Intervjufrågorna gav detaljerade svar och stödfrågorna behövde 

inte användas. Intervjuarna höll sig neutrala under intervjuerna genom att undvika uttalanden 

som avslöjade egna åsikter och egna erfarenheter av de teman som togs upp. Stödord skrevs 

under intervjuns gång som en säkerhet ifall tekniken skulle fallera. 

 

Under intervjuerna, som tog mellan 30- 60 min vardera, lades stort fokus på aktivt lyssnande 

och på att uppmärksamma intervjupersonens ansiktsuttryck och tonfall. Detta för att 

intervjuaren skulle kunna läsa av känslor och kunna ställa fördjupande följdfrågor utifrån den 

känsla intervjupersonen förmedlade. Efter varje intervju gjordes anteckningar med 

preliminära tolkningar och noteringar kring hur intervjun upplevdes vilket Trost ser som ett 

stöd för minnet och som en fördel för vidare tolkning och analys "Aldrig så noggranna 

inspelningar, anteckningar och/eller utskrifter kan helt ersätta de intryck man får vid själva 

intervjun, ej heller det man ser och hör eller " läser mellan raderna" " (Trost, 2010, s.75).  
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6.4 Bearbetning och analys av data 

För kvalitativa studier finns ingen uppsättning av på förhand definierade tekniker för att 

bearbeta, analysera och tolka data (Trost, 2010). Dock ser författaren tre principiella steg där 

steg ett handlar om insamling av data, som i detta fall genom intervju. Steg två är analys och 

med det avses att läsa igenom det som skrivits ut och fundera över vad som sågs och hördes 

under intervjuns gång. Det tredje steget innebär att tolka datamaterialet med de teoretiska 

verktyg som finns till förfogande. Dessa tre steg kommer inte i kronologisk ordning. "Redan 

själva intervjuandet innebär en start för bearbetning och analysen" (Trost, 2010, s. 78). Detta 

innebär att fortlöpande analyser och tolkningar görs under pågående studie. 

 

Inspelningarna av intervjuerna höll god kvalitet och dessa lyssnades igenom flera gånger. En 

sammanfattning av varje intervju skrevs utifrån inspelningarna samt utifrån de anteckningar 

som skrevs i anslutning till varje intervju. Att sammanfatta inspelade intervjuer innebär att 

data som inte har med studien att göra tas bort och endast de betydelsebärande delarna tas 

fram för vidare analys (Trost, 2010). "Visserligen innebär detta förfarande att man går miste 

om en del av sitt material men å andra sidan har man ju kvar allt på inspelningen och 

lätthanterligheten är värdefull för analysarbetet" (Trost, 2010, s. 150). Att skriva 

sammanfattning gör att all intervjudata får samma struktur och blir lättare att analysera, vilket 

är värdefullt för analysarbetet beskriver Trost. 

 

Intervjuarna tog del av samtliga inspelningar och sammanfattningar för att få en tydlig bild av 

informanternas svar. Sammanfattningarna lästes ett flertal gånger och svaren sorterades efter 

intervjuguidens teman och vissa kategorier av svar kunde urskiljas utifrån de olika 

informanternas uppfattningar. I resultatet sorterades kategorierna in under respektive 

forskningsfråga och likheter och skillnader i svaren från informanternas redovisades genom 

sammanfattande text. Texten varvades med citat från informanterna för att styrka det som 

redovisats. Kategoriseringen lyfter Trost fram som en del av analysen. ”I samband med 

kvalitativa intervjuer och analyser av materialen vill man ofta få fram olika mönster eller 

beteendemönster. Inte så att den intervjuade presenterar ett mönster utan mönstret blir en 

analytisk kategori” (s.151). 
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Trost beskriver att teoretiska perspektiv kan ge de verktyg som behövs för att förstå mänskligt 

beteende och mänskliga känslor. “Man kan också säga att delarna av perspektivet är som 

verktyg och hela perspektivet utgör en ganska välutrustad verktygslåda” (Trost, 2010, s. 11). 

De verktyg som användes var ett sätt att tolka och förstå pedagogers upplevelser av 

reflekterande samtal. Det sociokulturellt perspektiv var den teoretisk verktygslåda. Det 

analysverktyg som användes var Alexanderssons (1994) beskrivning av fem villkor för 

utveckling och systematisk reflektion i fyra nivåer samt i relation till tidigare forskning.  

 

6.5 Undersökningens trovärdighet  

Trost (2010) uttrycker att idéerna kring reliabilitet/tillförlitlighet och validitet/giltighet 

härstammar från kvantitativ metodologi. För kvalitativa studier använder han bland annat 

begreppet trovärdighet. "Självfallet skall ändå alla intervjuer och annan datainsamling ske så 

att data blir trovärdiga, adekvata, relevanta etc."(Trost, 2010, s. 133). Trovärdigheten ser han 

som det största problemet med kvalitativa studier då den som utför studien måste kunna visa 

på att all data är insamlat på ett sådant sätt att de är seriösa och relevanta för den aktuella 

problemställningen.  

 

Trost nämner vissa faktorer som visar på trovärdigheten som kan kopplas till denna studie. 

Författaren beskriver att en metod som passar syftet ökar trovärdigheten. Syftet med denne 

studie var att beskriva pedagogers upplevelse av ett specifikt ämne utifrån deras egna 

erfarenheter och därför passade den kvalitativa strukturerade intervjun väl till syftet. Trost 

beskriver att intervjufrågorna är viktiga för trovärdigheten och att det vid kvalitativa 

strukturerade intervjuer ställs ett antal frågor om samma företeelse för att kunna förstå olika 

nyanser. När intervjufrågorna finns med i avrapporteringen finns en öppenhet inför 

trovärdigheten. ”Häri ligger en öppenhet inför trovärdigheten: Läsaren kan ganska lätt avgöra 

om intervjumaterialet är trovärdigt " (Trost, 2010, s. 134). I denna studie fanns en ambition att 

analysera, tolka och beskriva pedagogernas svar på ett så trovärdigt sätt som möjligt. Den 

strukturella intervjun som Trost beskriver möjliggjorde detta då den följer en intervjuguide. 

Intervjuguiden säkerställde att samma teman togs upp och att samma frågor ställdes i alla 

intervjuer. Då intervjufrågorna var öppna det vill säga utan svarsalternativ kunde nyanser 

urskiljas och de intervjuades egna upplevelser framkom.  
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Trost talar även om att höja trovärdigheten genom att intervjuaren håller sig neutral. 

"Nollställd kan man inte vara men man kan söka undvika att pracka på den intervjuade sina 

egna åsikter eftersom det är den intervjuades föreställningar man vill få fram och förstå" 

(Trost, 2010, s. 134). Under varje intervju riktades fokus mot intervjupersonen och 

intervjuarna försökte att inte uttrycka egna åsikter som skulle kunna påverka informanternas 

svar. Informanternas beskrivningar och uttalanden upplevdes som sanningsenliga utifrån 

deras perspektiv på ämnet. Reflektion kring de etiska aspekterna i anslutning kring 

datainsamlingen har skett genom hela processen och det stärker trovärdigheten enligt Trost, 

(2010). Under studiens gång gjordes kontinuerlig värdering och bedömningar, fortlöpande 

analyser och tolkningar mot teoretiska verktyg vilket även det stärker trovärdigheten. 

 

Trost (2010) talar om att följdfrågorna liksom intervjuarens kroppsspråk och verbala 

reaktioner kan fungera som positiva eller negativa förstärkare för informantens svar och 

därmed inverka på svaren på andra frågor. Det finns risker som kan minska trovärdigheten då 

intervjuerna i denna studie utfördes av två olika personer som saknar någon större erfarenhet 

av att genomföra intervjuer. Olika intervjuteknik och olika sätt att uppfatta det som framkom 

kan ha påverkat resultatet. För att försöka stärka trovärdigheten har alla förberedelser, all 

bearbetning och analys av data genomförts gemensamt liksom författandet av examensarbetet. 

 

6.6 Etiska överväganden  

Trost (2010) betonar vikten av att de etiska aspekterna noggrant övervägs och detta gäller 

under hela förfarandet av insamling av material. ”Ingen forskning i världen kan vara så 

väsentlig att den får tulla på de etiska kraven” (Trost, 2010, s.123). Genom hela denna studie 

har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet följts. Informationskravet har uppnåtts genom att 

informanterna via missivbrev före och vid intervjutillfället fick information om att intervjun 

ingick i ett examensarbete på Specialpedagogprogrammet vid Umeå universitet, vad syftet 

med studien var samt att samtalet skulle spelas in efter medgivande. De fick även information 

om tidsåtgång, frivillighet i deltagandet och rätten att avstå från att svara och rätten att avbryta 

medverkan. Vidare fick de information om konfidentialiteten, att deras identitet inte på något 

vis skulle kunna röjas då varken namn på personer, skola eller kommun skulle finnas med i 

den slutliga rapporten. Vid resultatredovisningen tilldelades varje informant en bokstav vid 

resultatredovisningen av studien för att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
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(2002) när det gäller konfidentialitet. Vid intervjutillfället fick de även veta var 

forskningsresultaten skulle komma att publiceras. Samtliga tio informanter var väl införstådda 

med de etiska principerna och gav sitt samtycke till att delta i studien.  

 

7 Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultaten från de genomförda intervjuerna med de tio pedagogerna. 

Avsnittet är indelat i rubriker som utgår från intervjuguidens teman, se bilaga 2.  

 

7.1 Rutiner 

Under bearbetningen av resultatet kunde tre kategorier för temat rutiner urskiljas: tid, 

dokumentation och samtalsledare.  

 

Alla informanter upplevde att arbetslaget hade möjligheter att genomföra reflekterande samtal 

kring elever i behov av särskilt stöd. Informanterna beskrev att det fanns schemalagda 

arbetslagsträffar som ägde rum en gång per vecka ungefär två timmar varje gång. Att tiden 

fanns för reflekterande samtal upplevdes som positivt. Sju av informanterna upplevde att det 

saknades tydliga rutiner för arbetslagets träffar. De sju informanterna beskrev att 

dokumentation förekom i form av egna anteckningar och att det saknades samtalsledare för de 

reflekterande samtalen. ”Det är bra att det finns forum där vi kan tänka tillsammans men i 

stort kan jag säga att det inte finns någon tydlig struktur, nå bra rutiner på våra 

arbetslagsträffar” (Pedagog H).  

 

Tre informanter upplevde att de hade tydliga rutiner för reflekterande samtal i arbetslaget. De 

beskrev att de förde protokoll som skickades ut till hela arbetslaget och kring specifika elever 

skrevs egna anteckningar som ansågs värdefulla för det fortsatta arbetet. Dessa tre informanter 

berättade även att de hade rutiner för hur deras reflekterande samtal skulle ledas. Rektorn var 

samtalsledare för två av arbetslagens reflekterande samtal och en beskrev att de hade en 

samtalsstruktur som innebar att de gjorde en runda där var och en fick lyfta ett dilemma. “I 

rundan kommer det fram lite olika saker och sen väljer vi vad vi den här gången ska reflektera 

kring, sen fördelas som ordet automatiskt” (Pedagog G).  

 

Sju av tio informanter beskrev reflekterande samtal kring elever i behov av särskilt stöd i 

undergrupper. Dessa reflekterande samtal ägde rum ungefär en timme varje dag efter 
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skoldagens slut och ibland även efter lektionspass och på raster. “Det har som blivit en rutin 

att vi följer upp det vi har planerat kring elever som har det svårt, både efter skoldagens slut 

och på raster” (Pedagog I). Två av dessa sju informanter hade lagt ut en timmes reflekterande 

samtal med de närmaste på schemat för att skapa rutiner för det. “Precis som vi sätter ut alla 

lektioner ska man sätta ut en reflektionsstund varje dag på schemat, åtminstone med dom man 

jobbar närmast med” (Pedagog H). För de reflekterande samtalen i undergrupper beskrevs 

dokumentationen som egna noteringar och den som hade något att lyfta gjorde det, det fanns 

ingen samtalsledare. Tre av informanterna berättade att de på grund av tidsbrist inte 

reflekterade i undergrupper. 

 

7.2 Innehåll  

För temat innehåll kunde tre kategorier urskiljas: dagordning, samtalsämnen och kritisk 

reflektion.  

 

Sex av tio informanter uppgav att de inte hade någon dagordning för deras arbetslagsträffar. 

De samtalsämnen som förekom mest under dessa arbetslagsträffar var planering av 

gemensamma aktiviteter, praktiska arbetsuppgifter och fördelning av dessa samt resonemang 

kring material, nationella prov och bedömning. Informanterna beskrev att de inom 

ovanstående samtalsämnen innefattade elever i behov av särskilt stöd. De upplevde att analys 

av vad, hur eller varför arbetet med elever i behov av särskilt stöd såg ut som det gjorde 

förekom till liten del. “Det finns ju liknande utmaningar i alla klasser, vi analyserar bara lite 

tillsammans över vad eller hur vi ska göra nåt åt det” (Pedagog H)  

 

Dessa sex uttryckte att de sällan reflekterade över om och i så fall hur deras sätt att lägga upp 

det dagliga arbetet påverkade eleven. De upplevde att det var svårt att kritiskt granska en 

kollegas undervisning och även svårt att berätta om egna misstag eller att be om hjälp. De 

upplevde att det saknades ett öppet klimat. 

 

Tre av informanterna berättade att det fanns en given dagordning som skickades ut till 

arbetslaget innan arbetslagsträffen. På deras dagordningar fanns elever i behov av särskilt stöd 

alltid med som en punkt samt uppföljning och utvärdering av de insatser som gjorts. ”Vår 

rektor är tydlig med vad vi ska använda tiden till, vi ska reflektera kring elever i behov av 

särskilt stöd och följa upp det vi gjort” (Pedagog G).  
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De beskrev att arbetslaget analyserade vad de gjort och hur de behövde förändra i det dagliga 

arbetet. De reflekterade över varför det uppkom problem och de såg sin egen del i hur det 

dagliga arbetet föll ut. ”Vi vågar backa bandet, vi följer upp och ser att det blir tokigt, det vi 

gjort, vi analyserar och provar nytt som ska hålla långsiktigt” (Pedagog J). De upplevde att det 

fanns en trygghet och ett öppet klimat i arbetslaget. Dessa tre beskrev även att de reflekterade 

kring styrdokumenten för att få råd och tips till deras arbete med elever i behov av särskilt 

stöd. En av informanterna upplevde att de inte alls pratade om elever i behov av särskilt stöd 

under arbetslagsträffarna. ”Vi planerar och fördelar arbetsuppgifter men just diskussionerna 

kring elever i behov av särskilt stöd har hamnat som på sidan och allt annat är i 

fokus”(Pedagog I).  

 

Alla sju informanter som genomförde reflekterande samtal i undergrupper beskrev att det inte 

fanns någon given dagordning men att de nästan uteslutande reflekterade kring elever i behov 

av särskilt stöd. De följde upp planerade insatser och utvärderade det dagliga arbetet. Alla sju 

som reflekterade i undergrupper kring elever i behov av särskilt stöd upplevde att 

reflektionerna var djupare och mer analytiska än de reflektioner som ägde rum med 

arbetslaget. Gemensamt var även att de upplevde att de reflekterade över vad de behövde 

förändra på organisations, - grupp, och individnivå. “Vi utreder och analyserar på tre nivåer, 

organisationen kanske resurser och sedan resten som små anpassningar i klassen och sen för 

barnet, det blir som lite djupare än i arbetslaget” (Pedagog F). 

 

I undergrupperna reflekterade de kring vad de själva gör som kan tänkas påverka eleven, de 

såg orsaker och sökte nya vägar. Alla sju upplevde känslan av trygghet och öppenhet mellan 

dem som arbetade närmast varandra. Att utgå från eller ta stöd av styrdokument förekom i 

undergrupperna enligt fem av sju informanter. De såg det som ett sätt att få nya tankar som 

hjälpte till att förbättra arbetet med elever i behov av särskilt stöd. 
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7.3 Effekter 

Under bearbetningen av resultatet kunde två kategorier för temat effekter urskiljas: 

erfarenhetsutbyte och samarbete.  

 

Det var nio informanter som upplevde att en effekt av reflekterande samtal i arbetslaget var ett 

utbyte av erfarenheter. Erfarenheterna innebar ett utbyte av tips och råd kring olika situationer 

som kunde uppkomma. Dessa nio informanter menade att samtalen kring elever i behov av 

särskilt stöd väckte tankar hos dem som påverkade deras undervisning. "Jag tror att 

reflekterande samtal i arbetslaget ger en utveckling hos den enskilda pedagogen och väcker 

tankar och funderingar och nya infallsvinklar hur man kan testa. Vi får upp ögonen för nya 

synpunkter och synvinklar i arbetslaget och det kan ha en stärkande effekt” (Pedagog D).  

 

Tre av informanterna beskrev att utbytet av erfarenheter i de reflekterande samtalen förutom 

tips och råd även kunde leda till att de såg hur de själva påverkade elever i behov av särskilt 

stöd. Dessutom upplevde dessa tre att deras handlingar förändrades. ”När jag säger högt vad 

jag tänker åt dom andra så händer det nåt med mig för då hör jag vad jag tänker och det kan 

vara startskottet för mig att jag nu tar tag i det jag tänker att jag skulle behöva göra, det är ett 

lärande” (Pedagog J).  

 

En av tio upplevde att deras arbetslagsträffar inte var av reflekterande karaktär och hade svårt 

att säga vad arbetslagsträffarna gav för effekter när det gällde elever i behov av särskilt stöd. 

“Jag blir som mest irriterad för att vi pratar om en massa annat än elever i behov av särskilt 

stöd i arbetslaget” (Pedagog I). 

 

Nio av informanterna såg att reflekterande samtal gav dem känslan av att inte vara ensam i 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd och att de kunde se att eleverna var ett gemensamt 

ansvar. "När vi reflekterar tar vi alla ansvar och mina elever blir till våra elever och att det blir 

naturligt att hjälpa varandra" (Pedagog A). Tre av dessa nio informanter uppgav att 

samarbetet hade förbättrats och att skälet till det var att rutinerna för reflekterande samtal 

förändrats. “Vi lär oss alla av varandra om det är struktur på våra möten, vi ser mer brett och 

inte bara problemet hos eleven och vi ändrar lektionsuppläggen och ser var vi kan samarbeta 

mycket bättre nu och då blir det bra för eleven också” (Pedagog G). Dessa såg även att det 

förbättrade samarbetet lett till att de fått upp ögonen för förändringsbehov. 
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Erfarenhetsutbytet var något som sju informanter såg som en effekt av reflekterande samtal i 

undergrupper. De uttryckte att de reflekterande samtalen gjorde att de satte ord på vad, hur 

och varför de gjorde som de gjorde. “Vi vrider och vänder mycket mer på allt, vad och hur vi 

gör och varför vi gör som vi gör och vi har som fått samma sätt att se på elever i behov av 

särskilt stöd” (Pedagog I).  

 

Alla sju uppgav att uppföljning och utvärdering av deras sätt att lägga upp undervisningen till 

största delen ägde rum under de dagliga reflektionerna med undergruppen vilket gav en direkt 

effekt på undervisningen. “Vi har märkt att ju mindre tid vi lägger till reflektion, ja då 

fungerar det inte lika bra i våra grupper heller, det är mer oroligt. (Pedagog H). Alla sju 

informanter såg de dagliga reflekterande samtalen som ett verktyg som förbättrade deras 

arbete med elever i behov av särskilt stöd. "Reflektionen kring det vi gör blir som ett verktyg 

för att förbereda lektionerna” (Pedagog C).  

 

Av de sju som reflekterade i undergrupper upplevde samtliga att det var en process som gav 

en känsla av att inte vara ensam i arbetet med elever i behov av särskilt stöd vilket minskade 

stressen. De såg att de var ett team som arbetade runt dessa elever. “Samarbetet finns mer 

tydligt och att vi reflekterar har lett till ett bättre samspel mellan varandra, det är en process 

som fortgår” (Pedagog J) 

 

7.4 Utvecklingsbehov 

Under bearbetningen av resultatet kunde två kategorier för temat utvecklingsbehov urskiljas: 

organisation och fördjupad reflektion.  

 

Alla tio informanter upplevde att reflekterande samtal kunde bli ett verktyg för att utveckla 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd men då krävdes förändringar kring både rutiner och 

innehåll. “Om organisationen kring dom reflekterande samtalen i arbetslaget kan förändras så 

kan vi utveckla våran undervisning och elever i behov av särskilt stöd skulle få det bättre och 

alla pedagoger skulle få ut mer av det” (Pedagog F).   

 

Sju av dessa ville att arbetslagets reflektioner skulle fokusera mer på elever i behov av särskilt 

stöd. “Vi måste för det första börja prata om dom här barnen i hela arbetslaget och inte bara 
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enskilt med mig” (Pedagog F). Informanterna menade att en lösning kunde vara att det fanns 

en dagsordning med en given punkt kring elever i behov av särskilt stöd. De upplevde att 

detta kunde medföra att samtalen skulle bli mer effektiva och det samma gällde om det skulle 

finnas någon som leder samtalen. “I den stora gruppen är vi ganska många och det kan bli ett 

problem och alla har ett sånt behov av att få prata sitt men med en given punkt och nån som 

leder kan det kanske fungera” (Pedagog H). 

 

De uttryckte att de ville reflektera kring elevers behov och vad de kan göra för få alla elever 

att nå målen. För att bättre kunna återkoppla, följa upp och utvärdera arbetet såg fyra av tio 

pedagoger att arbetslagens dokumentation behövde utvecklas. Tre av informanterna upplevde 

att varken rutiner eller innehåll för arbetslagets reflekterande samtal behövde förändras.    

 

Alla tio informanter upplevde att deras reflekterande samtal behövde fördjupas. En väg till att 

fördjupa reflektionerna som framkom under intervjuerna var att de behövde se till att alltid få 

svar på frågorna vad, hur och varför. Dessa frågor skulle även leda till att uppföljning och 

utvärdering av insatser skulle bli bättre. “Jag vet att reflektionerna kan fördjupas om vi i 

analysen ställer öppna frågor som vad, hur och varför för då hamnar man på djupet” (Pedagog 

J). Samtliga informanters uppfattning var även att det var allt för få som såg hur de själva 

påverkade situationer som uppstod och hur detta påverkade elever i behov av särskilt stöd 

både positivt och negativt. “Pedagogerna är inte alltid medveten om sin egen del, vi gör ju fel 

ibland och rätt i bland och det påverkar ju dom som har det lite svårt, det saknas ett kritiskt 

förhållningssätt men vi kan bli bättre” (Pedagog J).   

 

Alla sju informanter som deltog i reflekterande samtal i undergrupper såg att 

dokumentationen behövde utvecklas för att förtydliga och underlätta planering, uppföljning 

och utvärdering. De utvecklingsbehov som framkom när det gäller fördjupad reflektion 

handlade om att oftare använda forskning som stöd i arbetet med elever i behov av särskilt 

stöd. “Vi måste se oss om, kolla runt i forskning och läroplanen hur vi ska göra för då får vi 

nya tankar och kan förbättra” (Pedagog H).  
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8 Resultatanalys 

I detta avsnitt analyseras resultatet utifrån av Alexanderssons (1994) villkor för utveckling 

samt hans beskrivning av lärares systematiska reflektion i fyra nivåer. Analysverktyget finns 

utförligt beskrivet i avsnitt 5 Teoretiska utgångspunkter. Resultatet analyseras även i relation 

till tidigare forskning. Resultatanalysen är indelat i rubriker som utgår från frågeställningarna 

som är tänkta att besvara syftet med studien.  

 

8.1 Pedagogers upplevelser av organisation 

 

Alexandersson (1994) framhåller organisation av reflekterande samtal utifrån vissa villkor 

som han anser vara mest effektiva för att reflekterande samtal ska leda till utveckling. 

Villkoren som beskrivs är att det ska finnas regelbundet återkommande tid för reflektion, 

reflektionerna ska dokumenteras och det ska finnas någon som styr upp samtalen. Vidare ska 

det tydligt framgå vad pedagogerna ska reflektera kring och även hur de reflekterar. Det femte 

villkoret Alexandersson beskriver är att det ska finnas en vilja att samarbeta med en öppenhet 

inför varandra. Enligt pedagogernas beskrivning av hur de i sina arbetslag organiserar de 

reflekterande samtalen uppfylls ett av villkoren av samtliga. Det villkor som uppfylls är att det 

finns regelbundet återkommande tid för reflekterande samtal. Endast tre av pedagogerna 

beskriver en organisation av arbetslagens reflekterande samtal uppfyllande de övriga fyra 

villkoren, dokumentation, ledare för samtalen, ett tydligt innehåll samt en vilja att samarbeta. 

 

De reflekterande samtalen dessa tre pedagoger beskriver har en djupare analys och även till 

viss del teoretiska kopplingar som är ett syfte med de högre nivåerna av reflektion enligt 

Alexanderssons beskrivning av systematisk reflektion. Detta visar på att pedagogerna i sina 

reflekterande samtal når en högre nivå av reflektion i vilken de egna handlingarna och den 

egna praktiken granskas, ifrågasätts och värderas. Pedagogerna beskriver samtal där de 

reflekterar över vad de gör, hur de gör och varför de gör som de gör. När pedagogerna 

använder de didaktiska frågorna blir de reflekterande samtalen ett sätt att utvärdera och följa 

upp arbetet med elever i behov av särskilt stöd och de får syn på vad de behöver förändra. 

Detta är i linje med Alexanderssons högre nivåer av reflektion där en kritisk insikt om den 

egna praktiken kan nås samt i linje med författarens villkor för utveckling där han talar om 

vikten av att använda de didaktiska frågorna vad, hur och varför. De tre pedagogerna 

beskriver även att det finns en vilja att samarbeta och att de upplever en öppenhet inför 
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varandra vilket kan vara en förklaring till att de reflekterande samtalen når en högre nivå. 

Alexanderson beskriver viljan att samarbeta med öppenhet som ett av villkoren för 

utveckling. 

 

De övriga pedagogerna beskriver ett innehåll i arbetslagens reflekterande samtal som till stor 

del handlar om händelser och planering av gemensamma aktiviteter. Detta stämmer med det 

som flera forskare ser i sina studier som det mest vanligt förekommande samtalsämnena 

(Myndigheten för skolutveckling, 2008; Scherp & Scherp, 2007; Kennedy, 2008). Dessa 

reflekterande samtal är i linje med det Alexandersson (1994) beskriver som reflektionsnivå 2 

där de räknar upp händelser, planerar och sätter ord på sina erfarenheter. Pedagogerna 

beskriver att det är ovanligt att arbetslagens reflekterande samtal handlar om hur deras sätt att 

lägga upp undervisningen påverkar elevernas utveckling. Det är något som även tidigare 

forskning visar (Ohlsson, 2004, Stedt, 2013) och författarna ser att orsaken kan vara att 

deltagarna inte upplever trygghet och en öppenhet inför varandra. Ett öppet klimat är ett av 

Alexanderssons villkor för utveckling och pedagogernas beskrivning visar att ett öppet klimat 

saknas i de flesta arbetslag vilket kan förklara att de reflekterande samtalen stannar på en 

lägre nivå. Genom att pedagogerna i deras reflekterande samtal i arbetslaget inte granskar och 

ifrågasätter den egna praktiken, når de endast nivå 2. Alexandersson beskriver att 

pedagogerna i de två första nivåerna ofta söker efter snabba svar och lösningar på 

pedagogiska utmaningar istället för att kritiskt reflektera över de egna erfarenheterna. Han 

menar att om pedagogernas egna antaganden inte utmanas blir reflektionen lätt ytlig.   

 

Av pedagogernas beskrivningar av undergruppernas reflekterande samtal kan fyra av de 

villkor Alexandersson (1994) ser som en förutsättning för att utveckling ska ske 

uppmärksammas. Samtalen med undergrupperna sker regelbundet, innehållet är tydligt även 

om det inte finns någon dagordning med specifika punkter. Villkoret dokumentation uppfylls 

till liten del i form av att de skriver egna anteckningar. Det framkommer tydligt att dessa 

reflekterande samtal prioriteras och att de har ett öppet klimat och känner trygghet med 

varandra. 

 

De samtalsämnen undergrupperna reflekterar kring handlar uteslutande om elever i behov av 

särskilt stöd med en intention att förstå, utvärdera, söka och prova nya vägar på individ- grupp 

och- organisationsnivå. Detta kan tolkas som att samtalsämnen är i linje med det Ahlberg, 

Klasson och Nordevall (2002:2) pekar på är viktiga samtalsämnen för att lyckas i arbetet med 
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elever i behov av särskilt stöd. Pedagogernas beskrivningar av samtalen tyder på ett kritiskt 

förhållningssätt till sig själv och till varandra som kan tyda på att den trygghet och öppenhet 

de beskriver faktiskt stämmer. Alexandersson (1994), Myndigheten för skolutveckling (2008), 

Poom- Valickis och Mathews (2013) och Postholm (2007) ser de didaktiska frågor som ett 

kraftfullt verktyg i den reflekterande processen. Ahlberg et al. (2002:2) lyfter fram dessa som 

nödvändiga för att utveckla arbetet med elever i behov av särskilt stöd då dessa frågor 

problematiserar innehållet och utmanar lärarna.  

 

Pedagogernas beskrivning av de reflekterande samtalen i undergrupperna visar att de 

ifrågasätter sig själva, sitt tänkande och handlande. De reflekterar kring frågorna vad, hur och 

varför samt konstaterar att de behövde tänka annorlunda för att utveckla arbetet men även vad 

de behövde tänka annorlunda kring för att det ska leda till utveckling. Utifrån pedagogernas 

beskrivningar kan det tolkas som att de i den systematiska reflektionen befinner sig på 

Alexandersson nivå 3 där en mer systematisk reflektion sker, kring såväl egna som andras 

erfarenheter. 

 

Pedagogerna befinner sig även på en nivå av metatänkande i vissa lägen, den högsta nivån av 

reflektion enligt Alexandersson, då de beskriver att de tänker på vad de ska reflektera över. 

Postholm pekar på att reflektion kring tidigare erfarenheter är ett sätt att förbereda sig inför 

framtida handlingar och det är något som kan ses i undergruppernas reflekterande samtal då 

de ser de dagliga uppföljningarna som ett sätt att förbereda kommande lektioner.  

 

8.2 Pedagogers upplevelser av effekter 

 

Av resultatet framkommer att de flesta pedagoger upplever att de i arbetslagens reflekterande 

samtal ger varandra tips och idéer för det vardagliga arbete där olika händelser uppstår. 

Samarbetet i arbetslaget upplevs som ett stöd och känsla av att inte vara ensam. Elever i 

behov av särskilt stöd blir ett gemensamt ansvar. Att reflekterande samtal skapar ett 

samarbete som leder till att arbetet med elever i behov av särskilt stöd ses som en 

angelägenhet för alla beskrivs av flera forskare (Ahlberg, 2001; Ohlsson, 2004; Partanen, 

2012; Persson, 2013). Forskarna menar att samarbete leder till att pedagogerna tillsammans 

kan klara av att möta variationen av olikheter i skolans värld. Denna effekt framkommer 

främst i tre av pedagogernas beskrivning av deras reflekterande samtal i arbetslagen. 
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Erfarenhetsutbytet och samarbetet i arbetslagen dessa tre pedagoger beskriver leder till 

förändrat handlande i deras arbete med elever i behov av särskilt stöd. Detta tyder på att på att 

de har förmågan att ta vara på varandras erfarenheter och använda dessa vilket är i linje med 

det Säljö (2000) anger är ett utmärkande drag hos människan sett ur ett sociokulturellt 

perspektiv.   

 

Dessa tre pedagoger är även de som upplever att de genom gemensam reflektion i arbetslaget 

utvecklar sin kritiska reflektion vilket de menar ger effekt i deras arbete med elever i behov av 

särskilt stöd. Denna effekt finns beskrivet av forskare som menar att en djupare förståelse 

utgör en grund för värdering och omprövning vilket gagnar eleverna, deras behov och 

utvecklingsmöjligheter (Ahlberg, Klasson & Nordevall, 2002:2; Myndigheten för 

skolutveckling, 2008). De effekter dessa tre pedagoger beskriver kan bero på att de 

reflekterande samtalen når nivåer som enligt Alexanderssons systematiska reflektion innebär 

nivå 4 där egna handlingar värderas och problematiseras samt att de uppmärksammar vad de 

reflekterar över och även hur de reflekterar. Effekterna kan även bero på att dessa tre 

pedagoger beskriver en organisation av arbetslagens reflekterande samtal uppfyllande de 

villkor som Alexandersson visar är nödvändig för att utveckling ska ske.  

 

Alla pedagoger som beskriver reflekterande samtal i undergrupper upplever att 

erfarenhetsutbytet de får under samtalen ger stöd i deras arbete med elever i behov av särskilt 

stöd. Pedagogerna ser samtalen som ett sätt att följa upp och utvärdera den egna 

undervisningen, vilket ger direkt effekt i klassrummet. De effekter som framkommer visar på 

att deras samtal når en högre systematisk reflektionsnivå, nivå 3 och 4. Dessa nivåer innebär 

enligt Alexandersson att det går från reflektion med erfarenhetsutbyte kopplat till uppföljning 

och utvärdering till ifrågasättanden av egna antagande och att de ser samband. Detta tyder på 

att de använder de reflekterande samtalen som en grund för fortsatt arbete och förändring som 

Kennedy, (2008) och Postholm (2007) beskriver som ett sätt att förbättra praktiken på sikt.  

 

Pedagogerna beskriver även att de genom reflektionen med undergruppen får ett vidgat 

kritiskt tänkande och de uppmärksammar hur de själva påverkar eleverna. Denna effekt visar 

även det på att pedagogerna i reflekterande samtal med undergrupperna når en hög 

reflektionsnivå. Detta ligger i linje med det Myndigheten för skolutveckling (2008) och 

Ahlberg, Klasson & Nordevall (2002:2) lyfter fram att analys och kritisk reflektion ger en 

gemensam förståelse för samtalets innersta kärna. Författarna menar att arbetet med elever i 
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behov av särskilt stöd är hela skolans angelägenhet och kräver en kontinuerlig dialog. Denna 

inställning kan uppfattas av pedagogernas beskrivning av reflekterande samtal i 

undergrupperna där de genom dagliga reflekterande samtal känner sig mindre ensamma samt 

blir ett team runt elever i behov av särskilt stöd. Pedagogernas beskrivning av kontinuerlig 

dialog visar även på ett sociokulturellt perspektiv det vill säga att utveckling sker i interaktion 

med andra (Säljö, 2000).  

 

Den kontinuerliga dialogen finns även framskrivet i Regeringens proposition (2009/10:165) 

som något viktigt och pedagogerna i denna studie beskriver att de genom regelbunden 

reflektion får känslan av att de är ett team kring eleverna. Pedagogerna känner samhörighet 

och känsla av trygghet och upplever att de är mer villiga att öppna sig för de närmaste än med 

arbetslaget. Detta kan vara en förklaring till att pedagogernas kritiska granskning av den egna 

praktiken ökar genom reflekterande samtal. Den effekt som framkommer av pedagogerna 

stämmer med Alexanderssons nivå 5 där han framhåller att det måste finnas en vilja att 

samarbeta och en öppenhet inför varandra. Postholm och Scherp och Scherps (2007) menar 

att ett öppet klimat ökar modet att berätta om eget tillkortakommande.  

 

8.3 Pedagogers upplevelser av utvecklingsbehov 

 

Alla pedagoger beskriver att reflekterande samtal kan bli ett verktyg för utveckling förutsatt 

att organisationen, det vill säga om rutiner för och innehållet i dessa förändras. Detta kan 

tolkas som att de ser språket som det medierande verktyget för utveckling och att de har ett 

sociokulturellt perspektiv på utveckling (Säljö, 2000). De utvecklingsbehov som pedagogerna 

beskriver återfinns i alla villkor för utveckling som Alexandersson (1994) lyfter fram. Det 

pedagogerna vill förändra när det gäller innehållet är i linje med de perspektiv Ahlberg, 

Klasson och Nordevall (2002:2) förordar för att utveckla arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd. Dessa perspektiv handlar bland annat om att reflektera kring elevens 

förutsättningar samt undervisningens innehåll och organisering.  

 

Internationella studier (Kennedy, 2008;Postholm, 2007; Poom- Valickis & Mathews, 2013; 

Skolverket, 2014 b; Yero, 2002) visar att reflekterande samtal ofta saknar en analytisk och 

fördjupad nivå. En fördjupad reflektion är något som pedagogerna i denna studie ser som ett 

utvecklingsbehov. Utifrån Alexanderssons systematiska reflektionsnivåer innebär det att de 
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skulle behöva utveckla de reflekterande samtalen från nivå 2 mot den mer systematiska 

reflektionen på nivå 3 och nivå 4. Då skulle pedagogerna uppnå ett mer djupgående tänkande 

och se helhet och samband istället för delar och isolerade företeelser.  

 

Pedagogerna beskriver hur de skulle kunna göra för att nå en högre reflektion och det 

stämmer med den strategi som flertalet forskare nämner (Ahlberg, Klasson & Nordevall, 

Ohlsson 2004; Myndigheten för skolutveckling, 2008; Postholm, 2007). Strategin handlar om 

att de ställer sig själv och varandra frågorna vad de gör, hur de gör och varför de gör som de 

gör. Dessa didaktiska frågor finns med i ett av de villkor för utveckling Alexandersson och 

även i det andra forskare beskriver som kritisk reflektion då pedagogerna reflekterar över hur 

de själva påverkar effekterna (Brusling & Strömqvist, 2007: Kennedy, 2008; Yero, 2002). 

 

De förändringsbehov pedagogerna beskriver tyder på att de har en insikt i vad som krävs för 

att utveckling ska ske samt att de har en vilja att förändra. Pedagogernas beskrivningar tyder 

även på att de är angelägna att reflektera kring elever i behov av särskilt stöd vilket flera 

forskare lyfter som en avgörande komponent för att nå utveckling (Alexandersson, 

2007, Ohlsson, 2004). 

 

Ett av utvecklingsområden som pedagogerna lyfter när det handlar om de reflekterande 

samtalen i undergrupper är att dokumentationen behöver förbättras. Pedagogerna menar att 

dokumentation kan underlätta deras planering, uppföljning och utvärdering. Det visar på att 

pedagogerna ser samma effekter av dokumentationen som Alexandersson (1994) ser i ett av 

sina villkor. Den effekt Alexandersson beskriver är att dokumentation ger en formulering i 

skrift som synliggör kunskaperna bättre. Ett annat utvecklingsbehov som framkommer hos 

pedagogerna är användandet av forskning som stöd för samtalen för att öka förståelsen för 

pedagogiska dilemman, elevers svårigheter och uppdraget. Det är i linje med Alexanderssons 

syfte med högre reflektionsnivåer samt Postholm (2007) som pekar på att när teori knyts 

samman med praktik ökar förståelse för den egna praktiken.  

 

9. Diskussion 

Detta avslutande avsnitt inleds med en diskussion av det som framkommit i studien, vissa 

slutsatser görs och våra egna tankar kring studien framkommer. Sedan följer en 

metoddiskussion och avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning.  
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Denna studie beskriver pedagoger som upplever att samarbete är viktigt framförallt i arbetet 

med elever i behov av särskilt stöd. Pedagogerna beskriver att de ser arbetet med dessa elever 

som en utmaning. Det kan tolkas som att de förknippar elever i behov av särskilt stöd med 

komplexa situationer vilket även Ahlberg (1999:08) och Persson (2013) beskriver är ett 

vanligt sätt att se på elever i behov av särskilt stöd. Det är även i linje med Alexandersson 

(1994) som nämner att filosofen Dewey redan för ungefär hundra år sedan uppmärksammade 

att reflektionsprocessen drivs framåt av behovet att hantera komplexa och svårbegripliga 

situationer. Pedagogerna uttrycker att reflekterande samtal kan vara ett sätt att utveckla och 

förbättra arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Det är i linje med det flera forskare har 

kommit fram till (Ahlberg, 2001; Ohlsson, 2004; Partanen, 2012; Persson, 2013).  

 

Pedagogerna har möjlighet att gemensamt reflektera då de är organiserade i arbetslag vilket 

även framkommer i forskning som det vanligaste sättet att organisera den vardagliga 

verksamheten (Ohlsson, 2004, Stedt, 2013). Trots att de tycker att samarbete är viktigt och 

trots att de har möjligheten att reflektera i arbetslagen når endast ett fåtal en hög nivå av 

reflektion. Majoriteten beskriver att de under arbetslagsträffarna söker snabba svar och 

lösningar på pedagogiska problem, det blir en ytlig reflektion. Alexandersson (1994) menar 

att det är vad som kan hända då reflektionen ligger på nivå 1 och 2, den egna praktiken 

granskas eller ifrågasätts inte.  

 

En slutsats vi kommer fram till är att de arbetslag som enligt pedagogernas beskrivning 

uppfyller alla villkor som Alexandersson (1994) beskriver har en systematisk reflektion på 

hög nivå vilket leder till effekter för elever i behov av särskilt stöd. Denna slutsats kan 

förklaras på följande sätt: De arbetslag som beskrivs där de följer en dagordning med givna 

punkter kring elever i behov av särskilt stöd använder arbetslagstiden till dessa samtalsämnen 

samt följer upp och utvärderar det dagliga arbetet. Det är även de som dokumenterar alla 

möten och har en samtalsstruktur eller en samtalsledare som möjliggör att alla kommer till 

tals. En vilja att samarbeta och ett öppet klimat präglar dessa arbetslag vilket tyder på att deras 

skolkultur är den samarbetande kulturen som enligt forskare är den mest önskvärda för att 

utveckla verksamheten (Ahlberg, Klasson & Nordevall, 2002:2, Blossing, 2003).  

 

Dessa pedagogers reflekterande samtal i arbetslag visar på en högre reflektionsnivå än de 

andra och det skulle kunna tolkas som att organisationen av deras reflekterande samtal bidrar 
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till den höga nivån. De effekter som ses i dessa pedagogers beskrivningar är att pedagogernas 

handlingar förändras, de ser mer kritiskt på sig själv och de analyserar arbetet med fokus på 

vad de själva måste förändra för att elever i behov av särskilt stöd ska utvecklas så långt det är 

möjligt. 

 

Alla pedagoger är medvetna om att styrdokument och allmänna råd säger att skolan har ett 

särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd samt att de ska utveckla verksamheten på ett 

systematiskt sätt genom till exempel gemensam reflektion och samarbete (Skollagen, 

2010:800; Skolverket, 2011; Skolverket 2012, Skolverket, 2014 a). De är även medvetna om 

vad som behöver utvecklas för att reflekterande samtal i arbetslagen ska komma till stånd och 

därmed ge effekter på arbetet med elever i behov av särskilt stöd. De utvecklingsbehov 

pedagogerna nämner stämmer väl in på det som tidigare forskning identifierat som viktiga för 

att utveckling ska ske (Alexandersson, 1994, Ahlberg, 2001, Ahlberg, Klasson & Nordevall, 

2002:2, Postholm, 2008).  

 

Majoriteten av pedagogerna berättar att de även reflekterar med sina närmaste kollegor i 

undergrupper. Dessa samtal uppfyller inte alla villkor utan bara en del av dem. De 

reflekterande samtalen äger rum varje dag, det finns en vilja att samarbeta med en öppenhet 

mellan varandra och samtalen handlar nästan uteslutande om elever i behov av särskilt stöd. 

Det finns behov av att utveckla dokumentationen och kopplingen till forskning. Trots det når 

informanterna en hög reflektionsnivå som dessutom leder till effekter som utvecklar deras 

handlingar, deras analyser och deras kritiska perspektiv ytterligare. Detta leder till en tanke 

hos oss att de villkor som de uppfyller möjligtvis kan vara de som är viktigast att uppfylla. 

Eller kan det vara så att när de själva bestämmer vem de ska samarbeta med når de 

reflekterande samtalen en högre nivå och arbetet med elever i behov av särskilt stöd utvecklas 

på ett bättre sätt?  

 

Den här studien visar på att informanternas profession inte har någon betydelse för hur 

pedagogerna upplever reflekterande samtal kring elever i behov av särskilt stöd vilket i sig 

kan upplevas som lite överaskande. Överaskande eftersom elever i behov av särskilt stöd är 

starkt förknippat med specialpedagogik som Ahlberg (1999:08) samt Persson (2013) 

beskriver. Alla pedagogerna, oavsett profession ser arbetet med elever i behov av särskilt stöd 

som ett gemensamt ansvar och alla ser att det är angeläget att tillsammans reflektera över 
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dessa elever vilket leder till engagemang och därmed utveckling som Alexandersson (2007) 

och Olsson (2004) poängterar.  

Sammanfattningsvis kommer vi fram till att pedagogerna i denna studie utvecklar sitt 

tänkande och handlande i samspel med andra i en kommunikativ process där språket är det 

medierande redskapet. Detta är i linje med Säljö (2000) beskrivning av det sociokulturella 

perspektivet på utveckling som även är den teoretiska ram som analysen av de reflekterande 

samtalen i denna studie vilar på. Reflekterande samtal kan vara ett verktyg som leder till 

utveckling av den pedagogiska praktiken som gynnar alla elever om det finns en vilja att 

utvecklas och om reflektionerna sker organiserat, kontinuerligt, systematiskt och i interaktion 

med andra.  

 

Vad har då detta examensarbete tillfört oss som författat den samma? Högskoleförordningen 

(1993:100) beskriver vilka förmågor och vilken kunskap som krävs för att självständigt arbeta 

som specialpedagog och att skriva detta examensarbete har varit en givande 

utvecklingsprocess för oss. Vi själva har tillägnat oss kunskap om vad reflekterande samtal 

innebär och hur det kan användas på ett framgångsrikt sätt framförallt i arbetet med elever i 

behov av särskilt stöd. Vi har fått en djupare insikt i vilken betydelse de reflekterande 

samtalen har för vårt arbete med att arbeta förebyggande och främjande med elever i behov av 

särskilt stöd. Som vi ser det kan reflekterande samtal synliggöra hinder och svårigheter i 

elevernas lärmiljö.  

 

Forskares beskrivning av de villkor som behöver vara uppfyllda samt hur en högre nivå kan 

nås är det som vi tagit mest fasta på. Vi märker redan nu att vi förändrat vårt sätt att reflektera 

till exempel vid handledningssamtal vi genomför och även i de utvecklingsarbeten en av oss 

deltar i på centrala elevhälsan samt på förvaltningsnivå. Det utvecklingsområde vi strävar mot 

att uppfylla är att implementera användandet av reflekterande samtal bland alla pedagoger vi 

möter. Vi ser att reflekterande samtal är ett verktyg som ger möjlighet att utveckla den 

pedagogiska och specialpedagogiska verksamheten vilket gagnar alla elever. Studiens 

underlag är för litet för att dra generella slutsaster som gäller för alla pedagoger och skolor. 

Vår förhoppning är att denna studie kan bidra med tankar och idéer som sedan kan användas i 

skolutvecklingssyfte. 
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9.1 Metoddiskussion  

Genom en kvalitativ studie med intervju som metodredskap har det varit möjligt att studera, 

analysera och beskriva pedagogers upplevelser av reflekterande samtal i arbetslag och 

undergrupper i relation till deras arbete med elever i behov av särskilt stöd. Det har också 

varit möjligt att relatera resultaten av intervjuerna till tidigare forskning. Den tidigare 

forskning inom reflekterande samtal som finns är omfattande och ofta kopplat till annan 

inriktning som exempelvis handledning. Detta medförde att ett omfattande urval av forskare 

och litteratur fick göras för att passa vår studie.  

 

Den strukturerade intervjun som Trost (2010) beskriver utgår från en intervjuguide som för 

oss kändes extra viktig då intervjuerna genomfördes av två olika intervjuare. Intervjuguidens 

utformning gjorde att vi kunde känna oss trygga med att samma frågor ställdes till alla 

informanter. Våra informanter var mycket positiva till att delta i denna studie och vi upplever 

att informanterna kände förtroende för oss som intervjuare och att de var sanningsenliga och 

vågade öppna sig. De data vi fick ihop var omfattande och vi har båda två lyssnat på alla 

inspelningar och läst alla sammanfattningar för att få en helhetsbild av informanternas svar. 

Proceduren var tidskrävande men var en hjälp vid bearbetningen och analys av data. I en 

kvalitativ studie är det viktigt att man är medveten om de etiska aspekterna (Trost, 2010). 

Under hela studiens process har hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta har vi varit tydlig med till informanterna och det kan ha 

bidragit till att informanterna öppnade sig under intervjuerna.  

 

Något som kan ha påverkat resultatet är intervjuarnas avsaknad av erfarenhet när det handlar 

om att genomföra intervjuer. Genom detta examensarbete fick vi träning i samtalsteknik som 

vi kan använda som specialpedagoger vid handledningssamtal. Intervjuerna genomfördes av 

två personer och även det kan ses som en risk då intervjuarens kroppspråk och verbala 

reaktioner kan utföras olika av två olika personer vilket kan påverka svaren.  

 

9.2 Förslag till vidare forskning  

Det hade i vidare forskning varit intressant att göra en aktionsforskning i ett utvecklingsarbete 

där det skapas förutsättningar för systematisk reflektion. Vilken utveckling sker när 

medarbetarna väl blir förtrogna med redskapen? Händer något ute i klassrummet? En annan 

aspekt är vad som händer om samtalen leds av en specialpedagog. Skapas en 
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specialpedagogisk grundkompetens hos alla som arbetar med elever i behov av särskilt stöd? 

Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att studera elevhälsoteamens träffar, hur dessa 

samtal går till, vad de handlar om, vad de leder till samt vilket specialpedagogiskt perspektiv 

som genomsyrar dessa. Och varför inte genomföra aktionsforskning även i dessa 

samtalsforum? 
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Bilaga 1 Missivbrev 

Hej! 

Vi är två blivande specialpedagoger som heter Anna Johansson-Männikkö och Jessica 

Karlsson. Vi läser sista terminen vid Umeå universitet och är i färd att skriva vårt 

examensarbete. Vårt syfte med arbetet är: Att beskriva och analysera ett antal pedagogers 

upplevelse av reflekterande samtal förda i sina arbetslag och undergrupper i relation till deras 

arbete med elever i behov av särskilt stöd. 

 

Vi hoppas att du har möjlighet att ställa upp på en intervju för att delge oss dina erfarenheter 

och upplevelser. Din medverkan skulle vara mycket värdefull för oss. 

 

Intervjuerna beräknas att ta cirka en timme och kommer att spelas in efter ditt godkännande. 

Intervjun kommer att avidentifieras och namn på person, skola eller kommun röjs aldrig. 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. För att vi 

ska kunna gå vidare i vårt examensarbete önskar vi kunna boka tid för intervju så snart som 

möjligt. Tid för intervju och plats bestämmer vi gemensamt. Vi kommer att kontakta dig via 

telefon eller mail med förhoppning att göra upp om en tid för intervju med dig. 

Vid frågor kan du nå oss på telefon eller mail enligt nedan. 

 

Tack på förhand! 

Anna Johansson-Männikkö, 070-XXXX. Mailadress: XXXX 

Jessica Karlsson, 070-XXXX. Mailadress: XXXX 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Teman, intervjufrågor samt kursiverade stödfrågor. 

Rutiner 

Vilka rutiner finns för arbetslagets/undergruppens reflektioner kring elever i behov av särskilt stöd? 

Finns rutiner kring arbetsgång, någon som leder samtalet, en given dagordning, dokumentation, 

läggs det upp en plan för uppföljning och utvärdering? 

Sker det regelbundet eller mer sporadiskt, finns schemalagda möten i arbetslaget/undergruppen? 

Innehåll 

Berätta vad arbetslaget/undergruppens reflektioner kan handla om. 

Vad är mest i fokus, problemet, lösningen? Reflekterar ni över orsaker, mål och mening, hur 

uppföljning ska ske, hur reflektionerna påverkar det fortsatta arbetet med elever i behov av särskilt 

stöd?  Finns analys och ett kritiskt förhållningssätt? 

Berättar om någon situation då arbetslaget/undergruppen reflekterat kring ett dilemma kring en elev 

i behov av stöd och tagit stöd av eller utgått ifrån styrdokument eller litteratur och forskning. 

Effekter 

Vad upplever du att de reflekterande samtalen kring elever i behov av särskilt stöd kan ge för 

effekter? 

För- och nackdelar med att ni reflekterar? Erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, ett sätt att följa 

upp och utvärdera ert arbete, stöd för att nå styrdokumentens intentioner? 

Utvecklingsbehov 

Vad krävs för att arbetslaget/undergruppens reflekterande samtal ska bli ett användbart verktyg i ert 

arbete med elever i behov av särskilt stöd? Finns det några rutiner som behöver förändras, någonting 

i innehållet i samtalen? Ert sätt att reflektera? 


