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Förord 
 
Jag vill framföra ett varmt tack till de rektorer och skolchefer som öppenhjärtigt tagit sig tid att delta 
i min studie. Deras svar på frågor har varit värdefulla att få belysta samt så gav de mig möjlighet att 
lära mig om deras arbete. Jag vill även tacka min handledare Pia-Maria Ivarsson för hennes stöd och 
synpunkter, och slutligen ett särskilt tack till min dotter och min son. 
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Sammanfattning 
 
Dialog för reflektion - Hur gemensam kompetens organiseras i arbetslaget. Det här arbetet 
handlar om individuella och gemensamma reflektioner i skolan. Ett uttalat intresse inom svensk 
pedagogisk forskning under senare år har riktats mot lärande i organisationer, t.ex. Alexandersson 
1986, Ellström 2001, Granberg 1999, Ohlsson 1996, Wilhelmson & Döös, 2002. Utgångspunkten är 
att lärande har en avgörande betydelse för organisationer. Jag har försökt uppmärksamma ett 
kompetensområde som enligt både styrdokument och forskning har en central betydelse för lärare- 
nämligen genom ett eget lärande, reflektera över sin praktik och med sina kollegor upptäcka nya 
sätt och bättre sätt att undervisa. Utifrån teorier av framförallt Ohlsson och Granberg om 
lagorganisationer uppmärksammas det som ligger i kollektiva lärandet. Nämligen att 
lagmedlemmarna i första steget lär sig något tillsammans och i nästa steg utvecklar sina 
handlingsstrategier, dvs. de använder det kollektiva kunnandet. Detta i syfte att öka måluppfyllelsen 
och på vägen dit utveckla en mera systematisk vardagsreflektion bland lärare. Det förekommer 
också i mitt arbete att granska det som ligger till grund för hinder för en ökad gemensam reflektion i 
arbetslagen. Analysen visar att läraren hindras av ett antal faktorer för att organisera ett 
reflekterande arbetslag. Bland annat läraryrkets individualism, arbetsuppgifternas innehåll och 
organisering, skolan och dess organisation och skolanskultur. Slutligen diskuteras även 
framgångsfaktorer som anses utveckla en reflekterad praktik i en lokal skola. 
 
 
 
 
Nyckelord: Dialog, Delaktighet, Reflekterande praktiker, Gemensam reflektion, Kollektivt 
lärande, Synergi. 
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1. Inledning 
 
Man behöver inte motivera människor att lära. 

Det viktigaste är att undanröja hindren 

Jerome Bruner 

Decentraliseringen av skolan har varit en central fråga på dagordningen ända sedan direktiven till 
SIA-utredningen skrevs år 1970 vilken handlade om samspelsdimensionen i skolan (Prop., 
1975/76:39). I och med decentralisering får lärare, skolledare och politiker förändrade uppdrag. Det 
handlar alltså om ett nytt sätt att se på uppdragets karaktär. Genom övergången till en mer renodlad 
målstyrning förutsätts att skolorna, lokalt och i större utsträckning, utvecklar sina egna lösningar, 
utan att staten i detalj lägger sig i hur man uppnår målen. 
 
Under 1990-talet fanns en uttalad politisk strävan att målstyrningen ska göra lärare att mer 
självständigt ta ansvaret för skolans verksamhet. Det innebär att varje lärare förväntas kunna 
medverka inom ett antal områden: Lokal måltolkning, lokalt kursplanarbete och lokal utvärdering. 
Utarbetande av lokalt arbets- och utvecklingsplaner är i sig också en kunskapsprocess. Ett nytt 
betygssystem ställer också krav på lärarnas kompetensutveckling.1 Det gäller verkligen att fundera 
över vilka resurser lärarna får för att klara av dessa nya krav. Den viktigaste resursen tycks i detta 
sammanhang vara lärarnas tid. Alexandersson 2 visar att den viktigaste förutsättningen är lärarnas 
möjligheter till reflektion. Alexandersson visar även att sättet på vilket hur samspelet utvecklas 
mellan lärarna har stor betydelse för decentraliseringens effektivitet. Det förutsätter dock att den 
enskilde läraren har intresse och behov av samarbete, samt tilltro till vad hon/han kan utföra 
tillsammans med andra. Forskning visar att det ligger i ledningens ansvar att skapa förutsättningar 
för de enskilda att ta detta ansvar. Det gäller alltså att ledaren aktivt arbetar för ett kontinuerligt 
lärande bland lärare. 
 
Inom den svenska skolan på lokal nivå har man organiserat sig i arbetslag med syftet att skapa 
gynnsamma villkor för kollegial samverkan. Detta har sitt ursprung från Lgr 80. Under rubriken ” 
Arbetsformer och arbetssätt” står följande: 
 

Arbetsenheterna får inte bli enbart en administrativ inledning. Målet är att de skall 
utvecklas till en liten skola inom den större skolans ram. De skall främja ett intimt 
samarbete mellan personal och elever.3 

 
I Läroplanskommitténs betänkande ”Skola för bildning” finns ett avsnitt som uppmärksammar 
skolans kunskapsuppgifter. I den här skriften diskuteras skolan som en ”reflekterad praktik”.  
 

En professionell lärarverksamhet innebär ställningstaganden till såväl kunskap, 
lärande och undervisning som till hur dessa omsätts i lärarverksamheten. En sådan 
verksamhet kan inte styras genom föreskrifter om dess utformning. Istället är det 
samspelet mellan lärarnas teoretiska föreställningar och verksamhetens praktiska 
utformning som bör göras till grund för en alltmer reflekterad praktik.4 

 
Att skapa kunskap om lärandevillkor och lärande processer i lokala organisationer och arbetslag 
hänger oftast samman med reflektion, anser Alexandersson. Vad som därutöver krävs är tid och 
systematiska metoder för reflektion. Utan reflektion kring vad som sker och varför, förändras inte 
den pedagogiska metoden. Reflekterad praktik har då blivit en förutsättning för målstyrningens 

                                                 
1 Alexandersson, M (1999), s.16 
2 Alexandersson, M. & Öhlund, U. (1986) eller Alexanderson, M (2007), s. 158 
3 Lgr 80, s 42 – 43  
4 Bildning och kunskap (1994), s. 29 
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effektivitet och förväntas bidra till skolans egen självförståelse. Skolans personal tilldelas då en 
handlingsfrihet och det är den som i verkligheten förväntas utforma skolans verksamhet. För att så 
ska ske fordras ”reflekterande praktiker”. Mot denna bakgrund kan det ökade intresset för lärares 
reflektion förstås som ett sätt att göra målstyrningen mera effektiv. 5 
 
Svensk och internationell forskning visar att satsningar på ökad samverkan och ökat samarbete 
mellan lärare i skolan ofta möter hinder. Många menar att den individualistiska traditionen inom 
läraryrket försvårar det kollektiva samarbetet i skolans verksamhet. Andra menar att det har med 
komplexiteten kring lärarnas arbetsuppgifter och den otydliga professionalismen att göra. Många 
efterlyser pedagogiska diskussioner kring vardagsarbetet i skolan som kan leda till utveckling av 
undervisningen och dess innehåll. Forskning och avslutande projekt visar att det sällan förs 
djupgående diskussioner som har med förändring av undervisningen att göra. Det teorietiska 
perspektiv som jag använder i det här arbetet visar att samverkan och kollegiala reflektioner är 
villkoren för kollektivt lärande och att konkreta erfarenheter är den lärprocess som förknippas med 
erfarenhetslärande. 
 
När ska pedagogiken diskuteras? Forskning visar att det pedagogiska ledarskapets roll inte är 
mindre viktig för den pedagogiska processen i arbetet. Den kanske är viktigare än vad man tror. En 
viktig fråga för rektorn är därför att skapa möjligheter för lärare till sådana diskussioner och 
reflektioner kring vardagsarbetet. Mot denna bakgrund kommer jag i det här arbetet diskutera några 
områden som anses vara viktiga för ett kollektivt lärande. Dessa områden är arbetslagen och 
ledningens förhållningssätt. 
 
Mitt arbete är inspirerad av Ohlsson och Granberg som presenterar erfarenhetslärande på 
arbetsplatsen som en process. Mitt arbete är även inspirerad av de ledare jag mött som på många 
sätt är intresserade av vad människor gör i verksamheten och som själva involveras aktivt i 
aktiviteter tillsammans med sina medarbetare. 

 
    1.1. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med det här arbetet är att belysa hur villkoren för lärares möjligheter att koordinera skolans 
verksamhet i den lokala skolorganisationen ser ut. Detta anses enligt inledningen svara mot alltmer 
reflekterande praktiker. Därför har jag sökt svar på: 
 

 Vilka hinder upplevs för ökad reflektion i form av pedagogisk diskussion? 
 
 Vad lär sig lärare genom att reflektera? Vems intressen tillgodoses? 
 
 Hur kan en reflekterad praktik utvecklas till att bli en lokal arena där läraren tillsammans 

med andra utvecklar sin praktik så att den egna praktiken förändras? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Alexandersson, M (1999) s.22 
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2. Tidigare forskning 
 
 
I detta kapitel avser jag att beskriva några valda perspektiv, problem och resultat från tidigare 
forskning. Jag bedömde att dessa tidigare undersökningar var relevanta i relation till samarbete och 
kollektivt lärande för lärare. 

 
    2.1. Organisationskulturer och samarbete 
 
Hargreaves uppmärksammar att skolkulturer har betydelse för hur lärarna formar sitt arbete i den 
postmoderna tiden. Han påpekar att problem med utveckling av arbetssätt bör betraktas mer som 
arbetsrelaterade aspekter och mindre som lärarnas problem och uppgifter. Dock anser Hargreaves 
inte att lärares möjligheter till lärande och utveckling av arbetssätt kan förstås enbart utifrån 
individen utan som olika former av lärarkulturer som har olika konsekvenser för förändring av 
lärararbetet. Han redogör för fyra6 olika grundläggande skolkulturer som han kallar den 
individualistiska, den samarbetsinriktade, den påtvingade kollegialiteten samt den balkaniserade 
skolkulturen.  
 
Individuellistiska7 kulturen är enligt Hargreaves den traditionella skolkulturen där lärarna arbetar 
främst individuellt och samarbete förekommer sällan. Han visar en bild av lärarna som 
individualister i tre olika teman: 
 

 Den enskild isolerade som många känner igen. Att man stänger dörren till sitt 
klassrum och vill frigöra sig från kritiska kommentarer från andra. Hargreaves 
beskriver att ”dyrkandet av individualismen har på djupet infekterat lärarnas 
yrkeskultur”.8 Han kopplar den formen av individualismen till osäkerhet, ångest 
och försvarsattityder, till fel och svagheter hos lärarna som delvis är ”naturliga”9, 
delvis ett resultat av osäkerhet hos själva läraryrket. 

 
 Den ökande stressen, förväntningar på resultat och anpassning till ett ökande antal 

elever med särskilda behov i vanliga klasser. Allt detta bidrar till att lärarna blivit 
klassrumskoncentrerade. I detta sammanhang vill lärare inte slösa tiden på att 
samtala utan vill använda den till den ändlösa listan av arbetsuppgifter. 

 
 Den ägande-, kontroll- och omsorgskänsla kopplat till individualism. När ägande 

och kontroll kommer in i bilden är förbindelsen stark. (lärare har starka ägande 
känslor). Lärare är mindre motiverade att dela med sig till sina kollegor. Om det 
går att lösa upp denna förbindelse kan det vara möjligt att individualismen 
förändras utan att omsorgsetiken som många lärare har drabbas. 

 
Hargreaves skiljer mellan individualitet och individualism och poängterar att individualitet är en 
viktig förutsättning för att lärare inte bara anpassar sig till lagarbetet. Han understryker att den 
individualistiska kulturen i skolor inte ska upplevas som något dåligt, utan den omfattar mycket som 
är värdefullt.  
 

                                                 
6 Hargreaves, A. (1998), s. 177 
7 Ibid, s. 178-190 
8 Ibid, s. 178 
9 Ibid, s. 178 
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Den samarbetsinriktade10 kulturen kännetecknas av frivilliga samarbeten mellan lärare som fritt 
bildar olika konstellationer. Han visar i sitt forskningsresultat att det stöd man får från kollegor gör 
att man vågar mer och blir mer villig att experimentera. Hargreaves påpekar att samarbete och 
kollegalitet inte är en ”mirakel medicin” utan det tyder på att det har fördelar när man vill skapa 
effektiva organisationer. Schulman sammanfattar samarbete och kollegialitet på följande sätt:  
 

Kollegalitet och samarbete mellan lärare är inte bara viktiga för att skapa en 
bättre moral och större tillfredsställande hos lärarna… utan de är absolut 
nödvändiga om vi vill ha en undervisning som håller högsta kvalitet… 
Kollegalitet och samarbete är också nödvändiga för att lärarna ska kunna ha 
nytta av sina erfarenheter och fortsätta att utvecklas under hela sitt yrkesaktiva 
liv.11 

 
Hargreaves målar upp en annan typ av lärarnas samarbetsrelationer som han kallar för den 
påtvingade kollegialiteten12. Hargreaves hävdar att lärarna tvingas till samverkan och 
samarbetsprojekt fast de hellre skulle vilja arbeta på annat sätt. Ett exempel kan vara när 
skolledningen bestämt att alla ska vara med trots att en del lärare inte alls är motiverade eller saknar 
tid att vara med. Han menar att detta samarbete och kollegialitet inte anses vara positiva för lärarnas 
professionella utveckling och för den internt initierade skolutvecklingen, utan anses av många som 
viktiga för genomförandet av sådana förändringar när initiativet kommer utifrån. Ett exempel i detta 
sammanhang är genomförandet av centralstyrda läroplansreformer. Hargreaves betraktar den här 
formen av kollegialt samarbete i största allmänhet som en förlängning av administrationen. Det 
tragiska med denna trygga simulering av lärarsamarbete är, enligt Hargreaves, inte att lärarna blir 
lurade utan att de hindras i sin utveckling. 
 
Samarbete kan förena, men det kan lika gärna skapa splitring. Hargreaves kallar den lärarkulturen 
som fungerar splittrande balkanisering.  Den balkaniserade13 skolkulturen kännetecknas enligt 
Haregreaves av olika grupper med olika status och som drar skarpa gränser mellan varandra, t.ex. 
ämnesgrupper som undviker kontakt med dem som de tycker är mindre värda. Att man går in i en 
delkultur betyder att man går automatiskt in i en viss tradition. Samtidigt innebär detta att man 
distanserar sig från andra traditioner, konstaterar han. Detta i sin tur kan drabba kommunikationen 
och utvecklingen av gemensamma förväntningar inom kollegiet. På detta sätt kan samarbetet med 
andra skadas i den isolerade undergruppen. 
 
    2.2.  Relationen mellan skolklimat och prestation  
 
För dem som har skrivit om rektorsrollen i arbetet med utveckling av kultur på skolan har 
rektorsrollen varit av stor betydelse. En av dem är Grosin 14. Han valde t.ex. att undersöka 
rektorns pedagogiska roll och syn på mål, värdegrund och arbetsformer, samt hans/hennes 
uppfattningar om skolans möjligheter och begränsningar. Grosin studerade inte bara 
rektors-, utan också övriga skolledares och lärares uppfattningar om skolans mål och 
normer. Han undersökte även skolornas pedagogiska kvalitet och möjligheter samt vilken 
typ av organisation, arbetsordning och vilka regler som reellt styrde pedagogiska och 
sociala åtgärder. Han studerade även vilka relationer som fanns inom lärarkollegiet och till 
elever och föräldrar. På så vis fick han en överblick. Han granskade skolklimat, prestation 
och social anpassning i ett antal mellanstadieskolor. I en arbetsmiljöundersökning av 36 
grundskolor i Halmstad undersöktes vad som kännetecknar goda skolkulturer. Grosin 
upptäckte att åtta grundskolor avvek positivt. De hade ett kollegium där medarbetarna 
                                                 
10 Ibid, s. 197 
11 Ibid, s. 198 
12 Ibid, s. 208 
13 Ibid, s. 223 
14 Grosin, L. (2001) 
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kände sig delaktiga och man hade en tillitsfull ledning som skapade god sammanhållning. 
Det vill säga på de skolor där det blev goda resultat var en av de kännetecknarna att rektor 
var en bra pedagogisk ledare. I dessa skolor fanns alltså de bästa förutsättningar för 
kunskapskulturer, enligt Grosins undersökning.  
 
    2.3. Lärares arbetslagsmöten 
 
Blossing 15 redovisar i sin studie från grundskolors arbetssociala liv och deras förbättringsarbete för 
att förbättra undervisning att fler lärare är missnöjda med vad som diskuteras på mötena. Lärarna 
önskar att de kunde få prata om pedagogiskt arbete och grundläggande värderingar i större 
sträckning än vad de gör. Även om lärarna själva ser ett behov av att ha mer pedagogiska 
diskussioner så tar de inte tid i arbetslaget att göra detta. Blossing redogör av intervju med lärare 
tyder på att kollegornas undervisningssätt och undervisningserfarenhet liksom deras reflektioner är 
otillgängliga inom arbetslaget. Arbetslagets administrativa rutiner dominerar fortfarande 
arbetslagets arbete. Samtidigt ger många uttryck för att de ser goda möjligheter att göra det inom 
arbetsslaget. Blossing understryker också kulturernas betydelse för den pedagogiska utvecklingen 
och pekar på vissa hinder och svårigheter som tycks bromsa utvecklingen. Han påpekar framförallt 
att skolors arbetssociala liv visar ett mönster som isolerar lärare från att ta del av varandras 
undervisningserfarenhet. Blossing undersökte fem grundskolors arbetssociala liv. Den mest ideala 
samarbetskulturen var en arbetsorganisation där en professionaliserad samarbetskultur hade ett stort 
inflytande. Honnörsord i en sådan skola är bland annat deltagande, kommunikation, behovs- och 
probleminventering, visioner och lära av erfarenhet.  

 
3. Teorietiska utgångspunkter 
 
Det ställs, enligt Hargreaves, ofta så stora krav på lärare i det praktiska arbetet att han/hon inte 
klarar av detta arbete ensam. För att betona den gemensamma kompetensens betydelse i arbetslaget 
följer nedan en beskrivning av de teoretiska utgångspunkterna som kretsar kring gemensamma 
reflektioner och kollektiva lärandeprocesser.16 Detta är, som konstaterades i inledningen, en 
förutsättning för att samtliga lärare i arbetslaget ska kunna utnyttja varandras erfarenheter så att en 
utveckling av skolan, som har sin utgångspunkt i elevernas behov och stimulans, kan ske.  
 
     3.1. Kolbs definition av lärande 
 
Kolb17 säger att ”Lärande är en process som kunskap utvecklas i, genom att erfarenhet 
omvandlas”.18  Han beskriver lärande med det han kallar för ”Experiential Learning Cycle” utifrån 
ett erfarenhetsbaserat synsätt. Denna cirkel går från Concrete Experience via Reflective Observation 
och Abstract conceptualisation till Active Experimentation och därifrån tillbaka till en ny Concrete 
Experience. Kolbs teori om erfarenhetsbaserat lärande utgår från att idéer väcks, formas och 
omformas genom individens erfarenheter. Han eller hon konstruerar kunskap genom att erfarenheter 
omvandlas och kunskaper testas genom att de ställs emot nya upplevelser och erfarenheter. Kolb 
definierar lärande som den process där kunskap utvecklas genom att erfarenhet omvandlas när 
individen ändrar sitt sätt att tänka. Han betonar också att lärande inbegriper ömsesidig interaktion 
mellan individen och omgivningen på ett sätt som förändrar dem bägge. Människor förändrar sitt 
sätt att tänka eller handla i relation till det hon riktar sin uppmärksamhet mot och avser att utföra, 
vilket förstås som reflektion. Lärandet ses alltså som utveckling av kunskap och förmåga att handla. 
Kolb diskuterar och visar en figur där han dels har de fyra stegen i lärcirkeln, dels för in två 
dimensioner: en gripa-tag-i-dimension som går vertikalt i modellen, respektive en 
omvandlingsdimension som går horisontellt.  
                                                 
15 Blossing, U. (2000) 
16 Hargreaves, A (1998), s. 194 
17 Kolb, David A (1993), s. 138 – 156 
18 Ibid, s. 155   
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Wilhelmson och Döös 19 har använt sig av Kolbs teori. Författarna utgår ifrån Kolbs teori som bas 
och förklarar dessa dimensioner. Jag väljer här att presentera deras förklaring av de två 
dimensionerna ”gripa tag i” respektive ”omvandla”. Författarna förklarar dessa begrepp med hjälp 
en maskinhall: 
 

För att lära av erfarenheten måste individen först gripa tag i erfarenheten. Antingen genom 
sinnesintryck (till exempel att en operatör hör ett missljud från sin maskin) eller genom att 
begripa med tankarna (han inser att de produkter maskinen just tillverkat inte har 
tillräckligt kvalitet). När individen noterat något (till exempel operatören som märkt att 
något inte stämmer) så kommer han eller hon antingen att med hjälp av sina tankenätverk 
observera, reflektera och försöka skaffa sig en förståelse av problemet. Eller handla direkt, 
prova sig fram och testa en tanke eller en känsla att göra något. I det första fallet riktas 
bearbetningen inåt, utförs i tankarna. I det andra fallet riktas handlingen utåt när man prövar 
i praktiken. Efter att ha gripit tag i gör man på så sätt erfarenheten till sin egen. Man kan 
säga att individen då omvandlar erfarenheten. Detta omvandlande innebär att man grundar 
erfarenheten i de egna tankenätverken, som därmed också förändras en aning. 20 

 
Författarna betonar dimensionerna gripa-tag-i respektive omvandla och menar att lärande inte alltid 
behöver följa ordningen i de fyra stegen i lärloopen. Det viktiga är att alla fyra stegen finns med. 
Enligt Kolbs modell är individens reflektion över iakttagelser i omgivningen av central betydelse 
för möjligheten att lära av erfarenhet.  
 
 
 

                      
Figur 1: Lärandets ingredienser och dimensioner, med ” Experiential learning” av Kolb som bas. 21 

                                                 
19 Wilhelmson, L. & Döös, M. (2002) 
20 Wilhelmson, L. & Döös, M. (2002), s. 10 
21 Ibid, s. 11 
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    3.2. John Dewey och Donald Schön 
 
Vad gäller begreppet reflektion, begränsar jag mig till att ta upp vissa drag hos begreppet. Det 
förekommer i det offentliga sammanhang, styrdokument, forskningsrapporter och debatter. I 
pedagogiska diskussioner återkommer man till begreppet och betonar dess betydelse. Begreppet 
tycks dock vara svårdefinierat. Här kommer jag uppmärksamma två centralpersoner inom 
reflektionsområdet; Dewey 22. och Schön 23. Dewey är känd för ”learning by doing”. Han är en av 
de stora efterträdarna för det erfarenhetsbaserade lärandet och vill länka samma tanke och handling. 
Enligt Dewey uppstår all verklig kunskap genom erfarenhet.  
 
Utgångspunkten är individens och gruppens behov. Lärande ska ske i naturliga livssituationer. I ett 
maximum av spontanitet och en minimun av dominans. Allt enligt principen ”frihet under ansvar”. 
Han hävdar att om en person inte personligen har kämpat för att lösa ett problem så blir 
informationen anknuten till minnet på ett mekaniskt sätt. Även om personen har möjlighet att 
använda informationen för problemlösning och vid handlande, är den informationen andefattig. 

 
Schön hävdar att den professionella praktikern inte löser problem genom att enbart tillämpa teorier. 
Enligt Schön löser man problem genom kreativ reflektion i konkreta situationer, både nya och 
relativt välbekanta. Det kallar Schön för reflection-in-action. Alltså ett pågående växelspel mellan 
konkret handlande och slutsatser om vad som sker. Dessa slutsatser är inte alltid medvetna, utan 
sker ofta helt integrerade i själva hanlandet. Handlandet föder frågor som kräver eftertanke, 
samtidigt som eftertanken föder frågor som ibland besvaras utifrån tidigare konkreta erfarenheter. 
Ett viktigt kännetecken på reflection-in-action är att reflektion kan påverka vad som komma skall.  
 
Schön diskuterar också en annan slags reflektion, reflection-on-action. Den typ av reflektion kan ses 
som uppföljning och utvärdering i efterhand. Den kan bli mer omfattande, men kan inte påverka det 
som skett. Man måste ”reflektera fram sig” och dra slutsatser av vad som händer i den situationen. 
Reflekterandet är på så sätt integrerat i handlandet och kan inte delas upp på kunskap för sig och 
handling för sig.  
 
En central teori hos Schön är att när vi står inför något som bekymrar oss och gör oss osäkra, 
konstruerar vi problemet. Vi skapar sammanhang i det osäkra för att sedan kunna definiera de beslut 
som ska fattas, de mål som ska nås och de medel som ska väljas. Enligt Schön är den kunnige 
praktikern när han eller hon som står inför en konversation i en uppkommen situation, skapar 
mening och sammanhang i ett samspel genom att reflektera, lyfta tidigare erfarenheter, 
experimentera och improvisera. Det handlar om en interaktiv process i dialog med omgivningen. 
 
Om praktikern anstränger sig för att lösa det nu omformulerade problemet, gör hon nya upptäckter 
som i sin tur ställer kräver på en ny reflektion osv. Denna spiralliknande process rör sig genom flera 
steg av värdering, handling och omvärdering. Schöns kunskapsintresse handlar om hur praktikern 
skapar professionella kunskaper. 

 
   3.3. Reflektionen: Lärandets moder på individuell- och kollektiv nivå 
 
Alexandersson24 beskriver olika betydelser för begreppet reflektion. I en analys av 
reflektionsbegreppet lånad av Bengtsson25, definierar Alexandersson så här: För det första återfinns 
reflektion som självreflektion. Det sker när människor vänder sig mot sig själv för att upptäcka sig 
själv. Eftersom självreflektionen har en distanserande funktion får vi syn på oss själva. För det 

                                                 
22 Dewey, J. (1938), s. 13, 179 
23 Schön, D. (1983), s. 21, 31, 50 
24 Alexandersson, M. (1999), s. 27 
25 Bengtsson, J. (1994), s. 1 – 2, 21 – 32. 
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andra kan reflektion förstås som tänkande. Tanken uppehåller sig en längre tid för att vi ska få en 
bättre förståelse. Men reflektionen är inte bara tänkande utan också handlingsorienterad. Det är när 
vi ställer frågor om vårt handlande och tänkande som vi förväntas bli medvetna om våra antagande 
och få distans till våra traditionella handlingar. Kopplingen mellan reflektion och handling kallar 
Alexandersson för ”reflekterad praktik”. Det betyder att man reflekterar över sina handlingar.  
 
Att komma till insikt, dvs. att upptäcka varför man tänker som man tänker kallar Alexandersson för 
självupptäckt. Han hävdar att genom självupptäckt förväntas man kunna reflektera över det egna 
tänkandet och de egna handlingarna. I reflektionen är det mot denna ”tysta” kunskap som nya 
erfarenheter ställs. Han beskriver reflektion som det tillfälle i undervisningsprocessen då läraren 
stannar upp ett ögonblick för att tänka på vad som har hänt och skapa egen förståelse av detta för 
att sedan kunna lära sig av egna erfarenheter i klassrummet. Alexandersson menar att lärares 
arbete kännetecknas av en strävan efter att skapa mening i undervisningen i syfte att förverkliga 
personliga ändamål. Vidare menar han att lärarens ”tysta” kunskap (alltså något som tydligen inte 
går att prata om) kan beskrivas som ett resultat av en naturlig handling som läraren sällan är 
medveten om.  

 
Forskning som har sin utgångspunkt i lärarens tänkande och i hennes eller hans praktiska situation 
visar på att lärare handlar utifrån en cyklisk modell. Det är i detta sammanhang som begreppet ”tyst 
kunskap” används. Alexandersson hävdar att i den cykliska modellen påverkas varje 
undervisningstillfälle av tidigare undervisningstillfälle och tidigare undervisningserfarenheter, i 
vilken gränser mellan planering, undervisning och reflektion inte är klara och tydliga. 
 
Schön och Alexandersson kopplar samman reflektionsbegreppet till handlande. Att den kan vara 
både bakåtblickande och framåtblickande. Enligt författarna har begreppet handlingsteoretiskt en 
central betydelse i utvecklandet av handlandet. Det som förenar följande uttryck är föreställningen 
om att reflektion kan medföra utveckling av praktikers verksamhet: ”reflektion i handling” och 
”reflekterad praktik”. Begreppen har att göra med att reflektion är något som sker i handlandet eller 
att reflektionen i sig är ett slags handlande.  
 
Därmed är det inte sagt att läraren genom reflektion får reda på allt om sig själv och sin 
yrkesverksamhet eller att reflektion är den enda möjligheten att få kunskap om sig själv. Andra 
möjligheter är dialog med kollegor. Forskning26 ger en bild av den lärande organisationen som en 
mötesplats för dialog mellan människor. I dialogen skapas det kollektiva lärandet och det är 
framförallt dialogen och gemensamma visioner som tycks betydelse för det kollektiva lärandet. 
 
Forskare 27 hävdar att lärare måste reflektera kollegialt över den egna praktiken, t.ex. i ett arbetslag 
med kollegor. Detta kallar Ohlsson för gemensam reflektion, vilket innebär ett kommunikativt 
möte där lagmedlemmarna samtalar på ett sätt som innebär att de aktivt går in i varandras sätt att 
skapa mening åt erfarenheter och uppgifter. Med detta synsätt av reflektionens betydelse menar 
Ohlsson 28att lärande ses som en process som inrymmer: 
 

 ”reflektion över erfarenheter”, vilket innebär ett tillbakablickande och meningsskapande 
av det man varit med om. 

 
 ”skapande av förståelse”, vilket innebär ett abstraherande och bildande av begrepp och 

begreppsrelationer. 
 

 ”ett uppfattande av nya möjliga handlingsalternativ”, vilket innebär att man riktar sig 
mot framtiden. 

                                                 
26 Dixon (1994), Senge (1995), Schein (1993) och Arygris och Schön (1978) 
27 Alexandersson, M. (1999) Blossing, U. (2000) Hargreaves, A. (1998) Ohlsson, J. (1996)  
28 Ohlsson, J. (2004), s. 40 
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Ohlsson som har gjort en studie av kollektivt lärande inom arbetsgrupper i barnomsorg konstaterar 
att för att organisationen ska nå sitt mål och motsvara det syfte som finns krävs att den utför sina 
handlingar på ett rationellt sätt.  
 
    3.4. Kollektiv handlingsrationalitet 
 
Granberg och Ohlsson 29 beskriver handlingsrationalitet utifrån att organisationen har ett uppdrag. 
En målsättning som verksamheten syftar på att utföra och uppnå. Organisationen finns till för något, 
den ska uppnå vissa mål och utföra någon form av uppdrag. Det finns kort sagt ett syfte med 
organisationen. Författarna menar att detta är ett svar på frågan om varför organisationer finns. 
Detta motsäger inte att andra utgångspunkter inte kan vara användbara när det gäller förståelsen av 
organisationens kultur, struktur och inre liv. Möjligen besvaras dock den grundläggande frågan om 
organisationens existens av dessa mål. Författarna konstaterar att för att organisationen ska nå sitt 
mål krävs att den utför sina handlingar på ett rationellt sätt. De konstaterar att ett rationellt sätt 
innebär att handlandet har ett mål som ska uppnås genom handlingen. Detta innebär också att olika 
handlingsalternativ kan upptäckas och det alternativ som väljs är det mest ändamålsenliga 
handlande relaterat till det gemensamma målet.  
 
Författarna tar även upp en central aspekt av ändamålsenliga handlande i organisationer. Deras 
utgångspunkt är att organisationers liv består av människor och lärande är en social aktivitet. 
Kollektivt lärande står dock i fokus när människor arbetar tillsammans med ett gemensamt mål och 
på ett sådant sätt att kollektivet ökar sin kompetens. Granberg och Ohlsson beskriver att en grupp, 
genom kollektivt lärande, ökar sin kollektiva handlingsrationalitet. Gruppen blir bättre på att utföra 
sina arbetsuppgifter genom att de utvecklar ett mer ändamålsenligt handlande. De ökar alltså sin 
kollektiva kompetens. En viktig fråga att gå vidare med är hur man kan främja kollektivt lärande i 
arbetslagen. 
 
    3.5. Arbetslag en viktig arena för erfarenhetsutbyte och reflektion 
 
På ett eller annat sätt förutsätter målstyrningen ett kollektivt utarbetande av den lokala 
verksamheten. Läroplanens betoning på samverkan redan under 1970-talet med den så kallade SIA-
utredningen tog ett stort steg mot ökat samarbete mellan individualistiskt lärare och lärarkollegier. I 
många kommuner har det tolkats som att arbetet ska ske i ett arbetslag. Samverkansdiskurs berör 
framförallt arbetslagsinriktning och utveckling. Nedan följer de teoretiska utgångspunkter med vars 
hjälp jag vill uppmärksamma arbetslagets betydelse för lärares samarbete och deras lärande. 
Därmed har begreppen reflektion, kollektivt lärande och kollektiv kompetens har stor betydelse. 

 
          3.5.1 Arbetslaget och kollektivt lärande  
 
Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv lyfter Ohlsson fram att människors lärande 
inbegriper tänkande och handlande och en meningsskapande relation till omgivningen. Han betonar 
i sin avhandling att detta sociokulturella perspektiv på lärande sker i sociala sammanhang där 
människor utför ett arbete. Ohlsson beskriver lärande som meningsskapande i relation till de socialt 
konstruerade regler och normer som skapats. Det innebär att handlandet inte styrs av individen utan 
av individ-i-relation till det sammanhang hon befinner sig i. Människan socialiseras in i de 
sammanhang hon ingår i, där lärande sker och där organisationens uppgifter formas. Han 
uppmärksammar samspel, kommunikation och relationer mellan människor i arbetslag för att sedan 
skapa kunskap om hur individens lärande är relaterat till ett kollektivt lärande. Det innebär ständiga 
samspelsprocesser där individen både är med och styr och blir styrd, både formar och blir formad. 
Det innebär också att organiserande är ständigt pågående sociala processer av lärande och 
meningsskapande. Ohlsson uppmärksammar att det är i det sammanhanget som vi kan förstå att 

                                                 
29 Granberg, O & Ohlsson, J (2011), s. 35 – 42 
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organisationens strävan att föra fram målen kan fungera som riktningsgivande när det gäller att rikta 
uppmärksamheten mot verkligheten. 
 
Men hur kan vi förstå att ett arbetslag möjliggör ett vardagligt lärande av varandras erfarenheter och 
främjar samarbete? Granström 30 visar i sin studie att lärarlaget är av central betydelse för 
individens lärande och för utvecklingen av den kollektiva kunskapen. Han beskriver det han kallar 
för arbetslagsmodell vilket förutsätter att fyra villkor är uppfyllda:  
 

1. ”horisontellt ansvarstagande och problemlösning”, vilket innebär att alla deltagare i 
laget ”står på samma ansvarsnivå” och erbjuder sin kompetens när det gäller 
problemlösning. 

 
2. ”problem-och uppgiftsstyrning”, vilket innebär att arbetet inte är styrt av anvisningar och 

detaljregler, utan lagmedlemmar formar själva lösningar på de problem och uppgifter som 
de arbetar med. 

 
3. ”gruppspecifika lösningar”, vilket innebär att laget utformar egna lösningar som kan 

avvika från andra arbetslags agerande även om de på ett övergivande plan har samma 
uppgifter. 

 
4. ”ingen är klar förrän gruppen är klar”, vilket innebär att varje individ vet lagets uppgift 

och kan rycka in där det behövs.  
 
Att organisera en organisation i arbetslag innebär för Granström att alla har ansvar för att 
uppgifterna genomförs. En lagorganisation skiljer sig därför från en traditionell regelstyrd 
organisation där varje arbetsuppgift är omgiven av regler och där arbetsuppgifterna är vanligen på 
individnivå. Granström betonar att detta ideala mönster sällan förekommer. Oftast är verksamheter 
organiserade på ett annat sätt även om det kallas att man har arbetslag. 
 
I samma linje med Granström hävdar Ohlsson 31 att den enskilde medarbetaren är genom sitt 
handlande en del av organisationen. Ett samordnande fungerar inte om inte människor 
kommunicerar på ett ömsesidigt begripligt sätt, detta oavsett strukturen i organisationen. Genom 
framför allt den gemensamma reflektionen går individer in i varandras tänkande och sätt att förstå 
och bidrar på så viss aktivt till att forma förståelsen på ett sätt som de inte skulle ha gjort var och en 
för sig. Detta gör det rimligt att vi kan betrakta kollektivt lärandet skilt från det individuella lärande, 
anser Ohlsson. Det kollektiva lärandet innebär att människor tillsammans skapar synergieffekter 
som tar sig uttryck i att de lär sig mer och på andra sätt än vad var och en klarar av på egen hand. 
Det kollektiva lärandet bygger på att lagmedlemmarna gör de egna privata erfarenheterna och 
tankarna tillgängliga för de andra i laget och att de utifrån detta, genom samtalen, kan skapa 
gemensamma uppgifter. Han poängterar att nå gemensam förståelse för t.ex. en lokal målsättning 
och arbetsuppgift, förutsätter att samtliga i laget kan delta i samtal och gemensam reflektion. 
Forskning kring pedagogiska frågor i skolan är växande och resultaten är intressanta. Jag har dock 
försökt, med hjälp av forskning, belysa det som anses vara viktiga förutsättningar för arbetslagens 
framgång samt elevernas resultatutveckling. 
  
Kollektivt lärande definieras oftast och uppfattas som en fråga om hur organisationer förvärvar 
kunskaper, löser problem och lär sig handla i relation till en situation där mål och andra 
förutsättningar kan vara givna. I många organisationer finns en tilltro till lärande som motor för att 
skapa det effektiva och samtidigt utvecklande arbetet. Ett sätt att förstå förhållandet mellan ökande 
krav på ett arbetsintegrerat lärande och krav på ökad tidseffektivisering är att se dessa krav som 
uttryck för två skilda logiker vilka beskrivs av Ellströms beskrivning.  

                                                 
30 Granström, K. (2000), s.17 
31 Ohlsson, J. (2004), s. 98 
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3.6. Lärandets dubbelhet – både verksamhet och utveckling 
 
Ellström talar om två logiker för att kunna uppfatta och hantera frågor som vad, hur och under vilka 
villkor vi lär. Dessa två logiker kallar Ellström för produktions- och utvecklingslogiker. Dessa två 
logiker beskriver Ellström 32 i tabell 1 nedan: 
 
Tabell 1: Tvåverksamhets – och lärandelogiker 
 
”Utvecklingens logik”: 
 
Tonvikt på: 
 
tanke och reflektion; 
alternativtänkande, experiment och risktagande; 
tolerans för olikhet, osäkerhet och felhandlingar; 
ett utvecklingsinriktat lärande. 
 
”Produktionens logik”: 
 
Tonvikt på: 
 
Effektiv handling på rutin-eller regelbaserad handlingsnivå; 
Problemlösning genom tillämpning av givna regler/instruktioner: 
Enhetlighet och likatänkande, stabilitet och säkerhet; 
Ett lärande inriktat mot bemästring av procedurer och rutiner. 
 
 
Produktionens logik är att främja ett effektivt handlande som även är stabilt över tid. Syftet är att 
reducera variationen i tanke- och handlingsmönster, inom och mellan individer i en verksamhet. Att 
så fort som möjligt lära sig att bemästra givna metoder och rutiner för att kunna lösa 
arbetsuppgifter, att få flyt i arbetet. Utifrån detta kan man även förstå varför de flesta verksamheter 
en stor del av tiden måste ha en tonvikt på produktionens logik. Detta med fokus på effektiv 
handling, görande samt planering och styrning av detta görande. Detta är en verksamhet som är 
inriktad på effektiv handling men som inte ger utrymme för reflektion.  
 
Utvecklingens logik strävar efter att främja reflektion och nytänkande, liksom förmåga att forska 
och pröva alternativa sysätt och arbetssätt för att kunna möta nya situationer och krav. Syftet är att 
skapa förutsättningar för variation i tanke och handling inom en verksamhet. Utvecklingens logik 
vill främja en verksamhet baserat på alternativtänkande, kritisk analys, förutsättningar för 
handlande, metoder med mera. Att låta utvecklingens logik ta överhanden, är kanske inte heller 
mindre katastrofallt. Kanske framför allt för att ett sådant förhållningssätt ofta förknippas med 
bristen på koppling mellan tanke (teori) och handling (praktik). Vi reflekterar och lär men det får 
inga konsekvenser i praktiken.  
 
Å ena sidan innebär lärande en anpassning till och bemästring av något (uppgifter, problem). Detta 
innebär en ökad snabbhet. Å andra sidan innebär också lärande ett nyskapande, dvs. att vi 
upptäcker, utvecklar och prövar nya tankar som inte är väl etablerade och som därför innebär stor 
risk för misslyckande. En viktig slutsats av det ovan förda resonemanget är lärandets dubbelhet. 
Ellström anser att för att främja ett utvecklingsinriktat lärande är det viktigt att bryta produktionens 
dominans. Men även söka efter en balans mellan dessa både verksamhets- och lärandelogiker. Detta 
är, konstaterar Ellström, ett kännetecken på det utvecklingsinriktade lärandet. 

                                                 
32 Ellström P-E. (2001), s. 30 
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4. Empiriskt upplägg 
 
Nedan följer en presentation av den metod som använts samt studiens upplägg. Till att börja med 
presenteras studiens problematik. Därefter presenteras etiska aspekter, val av intervjupersoner samt 
insamling av material. Slutligen diskuteras bearbetning av insamlad data. 
 
    4.1.  Studien 
 
I det här arbetet har jag koncentrerat mig på det gemensamma reflekterande samtalet som utgörs i 
arbetslagen. Det är just det samtalet som jag har behandlat i mitt arbete. Anledningen till det är att 
den gemensamma reflektionen anses ha stor betydelse för det kollektiva lärandet i arbetslag. 
Alexandersson understryker i sin bok ”Styrning på villovägar”, att man förväntar sig att arbetslagen 
ska kunna främja kollegialt samarbete och gemensam reflektion för att kunna åstadkomma 
utveckling av arbetssätt. Frågan är om arbetslagsmötena inrymmer denna gemensamma kollegiala 
reflektion. I tidigare studier med inriktning på den svenska skolan visar forskare att det uppstår 
hinder för lärare att föra gemensamma reflektioner trots att många lärare och skolledare anser att det 
är nödvändigt, men ändå uppstår problem. Varför uppstår dessa hinder? I detta arbete försöker jag 
söka efter om, och i så fall vilka, hinder och möjligheter för lärare finns för gemensamma 
reflektioner i kollektiva processer. Bland annat mot bakgrund av att jag i tidigare studier fått se att å 
ena sidan möts gemensamt reflekterande samtal med hinder i kollektiva lärandeprocesser men å 
andra sidan tycker många forskare att en bra lärare kan utvecklas genom erfarenhetsutbyte och 
kollektiv reflektion.  
 
    4.2. Hermeneutik och intervjuarens roll 
 
En ständig rörelse mellan delar och helhet kallas för den ”hermeneutiska cirkeln”. Enligt Kvale 33 
en interaktion mellan forskare och det som studeras sker skilda tolkningar av delar. Därefter 
återknytas dessa tolkningar till mina kunskaper och förståelse som bidrar till att förändra helheten. 
Helhetsperspektivet kan återigen förändra delarna. En sådan hermeneutisk tolkning betraktas som 
en oändlig process eller spiral som ger en djupare förståelse av det som studeras. För mig har det 
varit en process att få kunskap om informanternas upplevelser av arbetslagets mötessamtal. Jag har 
även försökt, genom att fånga en helhetsbild ur informanternas perspektiv, vidga och kombinera 
mina kunskaper med teori på området. Utifrån detta antog jag som intervjuare (genom 
återkommande reflektioner) över min roll i processen kunnat få en vidgad förståelse av 
sammanhanget. 
 
Kvale uppmärksammar intervjuarens roll som central vid skaffandet av kunskaper och understryker 
intervjuarens roll i samband med publicering av information som kan sätta intervjupersonerna i 
besvärlig situation. Kvale diskuterar tre etiska regler för forskning när människor är involverade i en 
undersökning: informerat samtycke, sekrets och konsekvenser. 
 
 
Informerat samtycke: Det innebär att forskare ska informera de som är involverade i 
undersökningen om syftet med undersökningen, forskningens upplägg samt om risker och fördelar 
med att delta i studien. I förväg hade jag informerat att informanterna har rätt att medverka helt 
frivilligt, men även att avbryta när de vill. Informanterna fick också muntlig information om 
anonymitet, hur insamlade data behandlas, skyddas och förstörs.  
 
Sekretes; Det innebär att uppgifter som identifierar det intervjuade inte ska publiceras. Eftersom 
den intervjuade i detta fall skulle kännas igen av andra. Principen förknippas till etiska och 

                                                 
33 Kvale, S (1997), s 49 – 50  
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vetenskapliga dilemman. I mitt arbete är uppgifter om kommunen och intervjuade personer 
anonyma och i förväg intervjuade var delgivna om detta. 
 
Konsekvenserna; Det innebär att forskare måste uppmärksamma de intervjuade om nackdelar och 
fördelar med, att delta i studien. I min studie poängterade informanterna att de tyckte att det var 
intressant att delta i intervjun. De såg varken någon för- eller nackdel med att delta.  
 
    4.3. Val av intervjupersoner 
 
Rektorer för sju skolor år 6 – 9 kontaktades varav två gav ingen respons till varken mina samtal 
eller mina mail. När jag valt intervjupersoner har jag utgått från spridningskriterium, dvs. personer 
som har olika positioner och är verksamma på olika stadier samt arbetar i olika skolor. De rektorer 
jag bestämde mig för, att intervjua var fem stycken från högstadiet, samt två skolchefer, en för 
gymnasiet och en för högstadiet. Samtliga arbetar i samma kommun. Det framgår att 
intervjupersonerna till övervägande del utgörs av manliga chefer. I den här kommunen där mina 
intervjupersoner arbetar har det varit förhållandevis ont om kvinnliga chefer. Jag har också strävat 
efter att antalet intervjuer styrts av en s.k. mättnad. För studiens relevans har jag inte sett användbart 
att göra flera intervjuer då samma uppfattning upprepat sig. Jag upptäckte detta efter 6 intervjuer. 
Jag intervjuade ändå ytterligare en person till för att bli säker på att jag inte skulle missa några nya 
uppfattningar. Jag har dock valt att inte beskriva skolorna i detalj eftersom den viktigaste punkten 
var att söka djupare insikt i hur man konstruerar gemensamma reflektioner i arbetslaget för lärande 
samt vad som står i vägen för det som förväntas vara i rörelse annars.    
 
    4.4. Insamling av material 
 
Studien består av halvstrukturerade individuella intervjuer samt anteckningar. Frågor formulerades 
för individuella intervjuer med både rektorer och skolchefer. Studien är baserad på intervjuer med 
fem rektorer samt två skolchefer. Den sammanlagda intervjutiden blev 400 minuter. Samtliga 
intervjuer genomfördes mellan 60 och 90 minuter. Intervjuerna inleddes med att den intervjuade 
informerades med ett informationsbrev för att den intervjuade ska få en uppfattning om intervjuns 
syfte. Alla tillfrågade var positivt ställda till att delta i intervjun. Intervjuer sparades på ett 
fickminne och det intervjuade tillfrågades om de hade något emot att intervjun togs upp på 
ljudinspelning. Intervjuerna genomfördes i form av samtal, som syftade till att det intervjuade skulle 
beskriva sitt arbete, samverkan och den kollegiala reflektionen i synnerhet. Frågorna handlade om 
vilka hinder och möjligheter det intervjuade upplevde för ökad reflektion kring undervisning i 
arbetslagen. Samtliga frågor berörde alla intervjuer (se bilaga 1). Frågorna ställdes inte ofta i den 
ordningen som presenteras utan i den ordning som samtalet mellan mig och informant utformades. 
Under intervjuns gång ställdes underfrågor utifrån det som den intervjupersonen berättade. Till 
exempel: Hur gör dina lärare? Vad pratar de om? Kan du ge ett konkret exempel? Hur har det gått? 
Hur gör dina rektorer? Hur märker man på resultatet att rektorer börjat systematisera reflektionen i 
sina verksamheter? Märker du att det skapas nya kunskaper om undervisning i 6-9 skolor? Är 
organisationerna så tajta idag att vi reflekterar mindre? 
 
Men det insamlade materialet slutar inte i och med detta. I ett andra steg har jag sammanställt två 
tabeller över andelen elever med grundläggande behörighet till gymnasiet och högskolor i samma 
kommun under läsåren 2005/06-2009/10.  
 
    4.5. Analys och bearbetning av insamlad data 
 
Jag ger här en beskrivning av hur jag gått tillväga. I samtalsintervjuerna med hjälp av 
intervjuguiden har jag sökt efter olika upplevelser för vad reflekterad praktiker betyder, vilka 
reflekterande samtal betyder mest samt vilka hinder uppstår i den vardagliga praktiken. Dessa 
sammanhang har utformat utgångspunkten i materialet, vilket också format grovt sett uppdelningen 
av materialet i två temaområden. Genom att sedan analysera olika upplevelser och relatera till 
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sammanhangen och till varandra har jag försökt få en helhetsbild om villkoren för reflekterande 
samtal och kollektivt lärande i praktiken.  
 
Först en kort kommentar om vad samtal består av. I ett sociokulturellt perspektiv är samtal 34en 
social process. Vygotsky betonar samtalets kommunikativa och funktionella roll i samspel mellan 
människor. Genom samtal bygger individen upp sociala erfarenheter. När individen sedan själv 
använder dessa kunskaper i olika sammanhang och i kommunikation med andra, bidrar till nya sätt 
att tänka och nya sätt att förstå. Utifrån Vygotsky goda samtal är samtal som leder till att vi får 
gemensam förståelse som meningsfulla för båda parter. Detta leder till att vårt lärande och 
utveckling stimuleras. För att få grepp och analysera samtalens innehåll har jag textat varje persons 
uttalande. 
 
Intervjuer skrevs ut. Det blev till slut ca 50 sidor, som sedan skulle analyseras. Jag läste materialet 
flera gånger så att jag skulle lära känna materialet ordentligt. Syfet med analysen av samtalen var 
att skapa kunskap om vilka samtal betraktades betyda mest i arbetslagen och hur detta kan relateras 
till kollektivt lärande. För att ta reda på detta har jag analyserat samtalen med avseende på deras 
innehåll. Min ambition har varit att upptäcka sammanhang och innebörd i informanternas utsagor 
som går utöver mitt sätt att förstå hur ett arbetslag kan sträva efter ett mer kollektivt sätt att 
organisera lärande, ägande mer reflekterande samtal åt vardagsuppgifter. Det tycks dock de 
enskilda lärare som avstår från reflekterande utbyte samt organiserandet av samverkan och 
samarbete framträda som problem. Den ena av dessa intervjuer ledde fram till en analys av 
materialet med inriktning på fördelar med samarbete med kollegor. Informanterna beskrev 
samarbete med kollegor på olika sätt som positivt. Den andra att arbetslagen inte arbetar med den 
enskilde lärares egen undervisning.  
 
Resultaten av den insamlade data omfattade två temaområden. Inom varje temaområde har de 
undertemana fungerat som ingång för bearbetning av temaområdet. För varje undertema har jag 
sedan analyserat utsagor för att få fram hur informanter tänker kring och upplever reflekterande 
samtalen i arbetslagen eller efter Lgr 80 hur de tänker kring kollegialt samarbete. Därefter genom 
att välja ut citat från intervjuerna exemplifierat vad teman påvisar. Temaområde 1 presenteras för att 
jag skulle få en uppfattning om det som kallas för gemensamt reflekterande samtal. Temaområde 2 
presenteras för att förstå vad som hindrar arbetslagen från frågor kring förbättring av undervisning. 

 
5. Empiri 
 
Det är framförallt arbetslagens förståelse för gemensamt reflektion, som potential för kollektivt 
lärande i arbetslag som uppmärksammas. I detta avsnitt redovisas resultatet från bearbetningen av 
intervjuns två temaområden. I temaområde 1 redovisas de intervjuades beskrivningar av gemensam 
reflektion som ett begrepp och därefter de intervjuades värderingar av den gemensamma 
reflektionen.  

 
    5.1. Möjligheter för lärande 

 
De intervjuades beskrivningar av reflektion 

 
Den insamlade data sammanfattades i fyra kategorier: nå fram om målet med uppdraget, berätta om 
det man har varit med om, det gemensamt reflekterande samtalet och nya lösningar för att 
åstadkomma utveckling. 
   5.1.1. Konstruktiva reflekterande samtal  
 

                                                 
34 Partanen, P (2007), s. 63 – 68  
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Ett reflekterande samtal enligt rektorn handlar om; Vad gör vi för att förändra det som händer i 
skolan, inte hemma när det inte fungerar tillräckligt bra i skolan? Att styra reflektionen i den 
riktningen blir utvecklande, konstaterar rektorn. Att man tillsammans konstruktivt diskuterar ett 
flexibelt arbetssätt kring elevernas lärande: 

 
Rektor: Ett reflekterande samtal handlar om att få ett konstruktivt runt svårigheten 
för eleven och försöka få ihop arbetslaget som är ett forum. Ämneskonferenserna 
kan vara ett annat forum för att med sina kollegor diskutera fram hur man kan 
jobba med den här specifika eleven eller med den här situationen som kan vara 
svårt. 

 
För rektorn är reflekterande samtal kring den egna undervisningen en analyserande process, i vilken 
man rör sig fram och tillbaka mellan olika idéer. Samtidigt kan man med hjälp av de verktyg som 
finns kollektivt, i arbetslaget, fördjupa kunskaperna om den egna undervisningen. Möjligen kan vi 
se det som ett uttryck för ett lärande: 
 

Rektor: Att man alltid har en uppsättning av redskap. I en situation kanske man 
väljer ett utav dessa men det kanske finns tio andra vägar att gå. Att kunna ta det 
här klivet tillbaks för att kunna se på det, för sig själv. Fast jag tror att det blir 
bättre om man gör det tillsammans med andra. Så skulle jag vilja definiera det. 

 
Här är ett exempel på ett personligt sätt i yrkesinställning som lärare, vilket utförs olika av olika 
lärare. Att man känner sig säker i sitt yrke som lärare. Det rör sig om säkerhet som ett slags 
professionalitet, menar rektorn: 
 

Rektor: Det här var ganska kul för när jag började för ett tag sen. Då har jag 
varit på en lärare som jag tyckte behöver utvecklas riktigt ordentligt. Det han då 
gjorde var att lyfta fram det här. För de i andra i laget var så nyfikna på vad han 
hade fått på sina skriftliga omdömen. Och då var han så prestigelös att han sa: ja 
vill ni se? Så då berättade han det för arbetslagen. Tog upp allting. Då hade ju det 
blivit en reflektionsrunda. Då hade ju de börjat diskutera utan att jag var med i 
arbetslaget. Jag tvingade ju inte han att lyfta fram det. Sen blev det ju bra! Då 
kunde de också ge honom feedback.  

 
För den intervjuade rektorn finns en reflekterande vändning i riktning mot den egna 
undervisningen, vilket i grund och botten innebär att ställa frågor tillsammans med andra: 
 

Rektor: … man funderar man egentligen processar över det man gör praktiskt. 
Man tittar på sin egen process. … Tillsammans med någon eller själv utveckla det 
man gör. Att man inte ska tänka själv utan att man ska bolla med andra… Att man 
lyfter en fråga kollektivt. 

  
När rektorn ställer konkreta frågor sker ett reflekterande över vad det är som kretsar kring en 
gemensam reflektion och tankar kring hur – inriktning. I citatet nedan förekommer hur-, vad- och 
varför-frågorna. Det här kan sedan vägas in där individen kan reflektera över och bearbeta och lära 
av egna samt andras erfarenheter: 
 

Rektor: … numera i skolan samarbetar man på ett annat sätt. I arbetslagen. 
Tillexempel under arbetslagsträffar. Man reflekterar ihop om olika problem och 
situationer. Att man träffas i arbetslagen. Man utnyttjar ju hela tiden erfarenheter. 
Jag tycker det är jätteviktigt annars kommer man aldrig fram till nått. Hur tänker 
du kring begreppen? Vad menar du då? 

 



 19

Varför blev det så här? Som skolchefen uttrycker det. Det finns säkert flera orsaker till att det blev 
på det sättet. Han menar knappast att uppdraget är av kritisk karaktär utan handlar mest om att på ett 
rationellt sätt lösa problemen. Han ser reflektionen som en hörnsten för ett mer utvecklande 
förhållningssätt och leder in reflektionen i varför – banor, dvs. han försöker komma in i 
bakomliggande motiv till varför det blivit så: 
 
 

Skolchef: … det är först när man bearbetar det som de impulser man får de nya 
tankar man får sedan funderar man på vad gör vi av det här. Eller när man 
funderar över någonting som inte blev som man hade tänkt sig. Varför blev det så? 
Vad vi skulle göra annorlunda nästa gång? Eller likaså man funderar över 
någonting som gick väldigt bra. Varför gick det så bra? Det är här reflektionen 
blir nödvändigt för att människan ska kunna utvecklas för vad man har varit med 
om.  

 
Skolchefen tar upp ett exempel om en organisations förändring där de hade ägnat väldigt mycket tid 
ett år tillbaka i rektorsgruppen. De hade jobbat väldigt mycket med varför de skulle göra den här 
förändringen. Det här citatet är ett tecken på att alla var klara med reflektionsdelen. Att reflektera 
över målet måste vara klart för alla, nu kan man gå till planeringsfasen när alla har begripit det 
ordentligt: 
 

Skolchef: Vad vinner man? Vad är grunden? Vad är tron? Vad ska man göra 
bättre istället? Sen blev det väldigt bra när en av rektorerna sa så här att: varför 
ska vi prata om det här igen? Nu måste vi prata om hur vi ska göra? Hur gör den 
här förändringen konkret? Vad är det som vi tycker ska vara på olika ställen?  

 
Intervjuares värderingar av reflekterande samtal 
 
5.1.2. Samtalens betydelse 

 
Enligt skolchefens målbild är vad som ska uppnås och vad som ska prioriteras centralt för att 
arbetslagen ska nå framgång. Det krävs att bilden är gemensam. Då menar han att genom att alla 
riktas mot samma mål ska det kunna leda till att eleverna förbättrar sina resultat: 
 

Skolchef: Det krävs att man är tydligt med vad det är man vill uppnå. Det kan 
man säga när det gäller det man vill uppnå så är det ett uppdrag. Alla elever ska 
nå målen och alla elever ska vara trygga i skolan det får inte finnas kränkningar i 
skolan. … Man måste tydliggöra vad det är som ska uppnås. 
 … 
 
Reflektionen är ett sätt för alla att ta till sig de tankar som vi alla håller på att 
jobba med som vi håller på att införa. Om vi arbetar med kunskap till 100 % som 
är både skolinspektionens utgångspunkt och skolplanens uppdrag.  Då kan vi 
reflektera varför vi inte når dit. 

Har man inte fullnått de målen måste man fundera på vad man måste göra för att uppnå de fullt, 
säger skolchefen. Den pusselbiten menar han är oerhört viktigt för att ett reflekterande arbetssätt i 
ett arbetslag ska vara meningsfullt annars kan man sitta och tänka fritt och ingenting är rätt och 
ingenting är fel. I slutändan är det det som gynnar förbättrade resultat för eleverna som är ett bra 
utfall för det arbetet, understryker han. De reflekterande samtal som betyder mest för honom sker 
mest i ämnets arbetslag. Vilket också blir utgångspunkten för att utveckla ett pedagogiskt arbetssätt 
som stimulerar elevernas behov. Fördelen med det är att man kan dela med sig av sina erfarenheter, 
menar han: 
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Skolchef: Det borde ske i arbetslagen eller ämnets arbetslag. Att man reflektera 
över sin undervisning och se vad alla kan förändra för att eleverna ska uppnå 100 
% måluppfyllelse… Det jag vill säga det enda som man kan använda som tecken 
att ett arbetslagsarbete är rätt är ett ämnets lagarbete. 

 
Rektorn visar betydelsen av de kunskaper lärarna får om sina elevers lärande och de perspektiv på 
kunskap som utvecklas hos eleverna som en effekt av hur deras kunskaper och prestationer har 
utvärderats av lärarna. Han menar att utvärdering ställer krav på förmågan att kunna beskriva, 
tolka, bearbeta, analysera och kommunicera egna erfarenheter: 
 

Rektor: Som gör det tydligare i hur man sätter upp mål för eleverna och hur man 
ger feedback de målen och hur man använder elevernas resurser för varandra i 
bedömandet. 

 
I citatet nedan förekommer betydelsen av att använda sina kunskaper i en given situation i samspel 
med andra. Det i sin tur leder till att lärare inte bara lär av sina egna erfarenheter utan också av 
resultaten och slutsatser från sina och andras erfarenheter: 

Rektor: Att man experimenterar med sin egen undervisning och använder sig av 
en elev grupp för att testa olika saker det ena. Det andra är att lyfta upp gruppen i 
kollegiet att de berättar för andra om sitt arbete och vilka resultat det har lett till. 
Jo, det har lett till det här. De möter de andra. 

 
Här syftar rektorn till ett aktivt lärande genom att utnyttja erfarenheter och kunskaper vars 
huvudteser för detta pedagogiska synsätt tar han fasta vid ”learning by doing”: 
 

Rektor: Sen har vi ju ämneskonferenser. Där är det ju mer naturligt med 
reflektion. Det som intresserar mig är någonting som heter ”Learning by Doing”. 
Alltså att man reflekterar kring ett ämne eller en lektion.  Och då kommer en 
lärare fram till vad han vill göra eller prova. Så gången efter presenterar han hur 
det gått och reflekterar kring den lektionen, men då gör man det gemensamt. 

 
         5.1.3. Tillgodose intressen 
 
I mötet med informanten finns det utan tvivel mycket att hämta som kan stärka de reflekterande 
samtalens betydelse. Att man tar hänsyn till erfarenheterna i ett arbetslag och se till att även andra 
lärare kan ombilda sina erfarenheter till lärande och kunskap, då har man gett stöd till livet i 
skolan, detta exemplifieras i följande citat. Skolchefen säger att det är viktigt för vårt eget lärande 
och ett demokratiskt klimat i ett klassrum att vi kan gå in i dialoger om våra erfarenheter:  

 
Skolchef: Om rektorn har en lärare som har en inbyggd struktur och inbyggt 
auktoritet. Sedan har rektorn en lärare som inte har de här strukturerna och 
behöver utveckla det. Om man kommer överens i skolan att så här ska det vara att 
vi gör på det här visset och vi utvecklar det så för att få en lugnare atmosfär. Då 
har man hittat en kunskap som kan bli bättre i klassrummet för att få bättre dialog 
med eleverna. Den kunskapen måste man dela med sig till varandra. 

 
Här finns det exempel på att kollegialt samarbete kan komma eleven till godo. Detta kan ske 
genom att man fördjupar sig kring detaljer i undervisningen eller reaktioner och lösningsförslag 
man får på sig själv från kolleger. Samt hur man hjälper varandra och bidrar till gemensamt 
erfarenhetsutbyte och reflektion för att identifiera och hantera svårigheter kring gemensamma 
elever: 
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Rektor: Det är ett arbetslag i åk 7 där har de verkligen gjort gemensamma 
åtgärder. Där de har gjort ett väldigt bra arbete kring en klass som inte alls 
fungerat. Där har de verkligen gjort gemensamma åtgärder. Det var flera i 
klassen med ADHD och koncentrationssvårigheter i klassen där de har gått bort 
från att bara se på dem och strukturerat undervisningen på annat sätt.  

 
För rektorn är bedömning en färsk vara. Genom att lärarna arbetar fram provfrågor tillsammans 
och utvärderar de olika måluppfyllelserna mellan olika betygskriterier ökar lärarna arbetslagets 
möjligheter att tillsammans tolka otydliga kursplaner inom delar av arbetsområden: 
 

Rektor: Du kan inte lära dig att bedöma på samma sätt. Det handlar hela tiden om 
tolkningar och framför allt att formulera frågor och svaren för att se att elever har 
nått målet. Då är det att jobba med bedömningar att lärarna jobbar tillsammans 
utifrån samma frågeställningar. Där lär sig personalen otrolig mycket. Diskutera 
och viktar vad saknas och vad saknas inte. 

 
När skolorna väljer att arbeta i arbetslaget kan man tänka att skälet anses vara att denna form av 
organisation ger det bästa stödet åt skolans strävan att uppnå läroplansmålen. Resultatutveckling är 
således utgångspunkten för all verksamhet i skolan. Av det skälet måste detta vara det som svarar 
mot vilka insatser som behöver göras för att nå ett ökat måluppfyllelse, menar skolchefen. Då kan 
man komma till den nivån:  

 
Skolchef: Väger man ihop alla delarna och så tittar man på sitt arbete i 
arbetslaget då har man en värdemätare ifall om man har jobbat på rätt sätt eller 
inte. Därför att om resultaten inte blir bättre då jobbar man nog inte på rätt sätt. 
Om resultaten blir bättre, fler elever blir kvar och lyckas bättre och får högre 
betyg i kurserna och högre grad av godkännande då har man hittat någonting och 
då kommer man in i det som egentligen är det som måste styra vår verksamhet och 
måste styra våra reflektioner och det är resultaten. 

 
 
    5.2. Hinder för lärande 
 
Att organisera arbetet i skolan i arbetslag, vilket under senare år blivit vanligt, innebär inte med 
automatik att tillfällen skapas för erfarenhetsutbyte och reflektion. Trots organisering av lärararbetet 
i arbetslag så är lärararbetet i stor utsträckning fortfarande ett ensamarbete. Det innebär konkreta 
hinder för lärande. Enligt studien uppstår hinder på olika sätt. 
 
  
           5.2.1. Lärarens osäkerhet 
 
De flesta ärare undervisar fortfarande ensamt vilket gör att var och en får lite insyn i vad de andra 
gör. Varför är det så? En av rektorerna använder sig av orden ”privat” och ”obekväm” för att 
beskriva bristen:  

 
Rektor: Det är fortfarande känsligt för många lärare att reflektera tillsammans 
med andra. Jag tror att för många är undervisning någonting som fortfarande är 
ganska privat och det blir lätt ifrågasättanden. Eller man känner sig lätt 
obekväm om man ska blottlägga det inför andra. 
 

 
Är man trygg i sig själv kan tryggheten växa stark i arbetslaget och arbetslaget kan utveckla en 
bredare repertoar av färdigheter. En av informanterna kopplar lärarnas ensamarbete till prestige 
vilket delvis är ett resultat av osäkerhet och svaghet hos en del lärare, uttrycker han:  
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Skolchef: Att reflektera kollektivt är inte så lätt. Det finns fortfarande väldigt 
mycket prestige lärare emellan. Det är svårt att erkänna att man tycker att man 
inte är tillräckligt bra. För det är så det blir för om jag kommer och säger att det 
här kan jag inte. Hur gör ni? Jag är helt förlorad. Det innebär att man blotar sig 
själv och man blotar sina svagheter.  Det krävs väldigt mycket trygghet i 
gruppen för att man ska kunna göra det spontant och känna att man inte har 
hemligheter för varandra, ingen prestige mot varandra. Vi vet att vi alla har en 
del saker som vi har svårt för. 

 
Nästa citat visar ett annat exempel på något liknande. Rektorn beskriver att lärare inte vill bli 
observerade eftersom han/hon är rädda för den kritik som kan medfölja. Det är ett exempel som 
visar på att den metod man använder är den ”rätta”, man vill inte se andra möjligheter. Han vill 
naturligtvis illustrera att lärare måste ha mod att avslöja sina svagheter för att upptäcka nya 
undervisningsmetoder: 
 

Rektor: Vi hade ett par år när vi försökte att schemalägga auskultation hos 
varandra, dvs. lärarna skulle schemalägga besök av varandras undervisning sen 
hade man fasta frågor. Men det blev inte så bra. När vi tog upp det igen då blev 
det inte alls bra. För min uppfattning av lärare var att de var oroliga till sin 
kollega att det där skulle vi behöva prata om. De var mer angelägna om att man 
skulle tycka om varandra… Det behöver inte vara kritik men många blev oroliga 
som jag tycker är oprofessionellt. Hade vi 100 % professionalitet så hade jag 
sagt kom och titta på mig och se vad jag kan förbättra.  

    
5.2.2. Olika tankesätt 

 
Rektorn poängterar att arbetslaget måste ha förståelse för att lärarna är olika. Han beskriver att en 
del inte har intresse att ta del av varandras erfarenheter. Det beror på att en del har kommit långt 
fram i tanken, en del har inte kommit så långt och en del är inte välkomna och känner sig utanför, 
osv. De personerna uppfattar man som bromsklossar. Det brister med idéer på att ge uppmuntran 
och feedback till varandra så att de osäkra lärarna utvecklar sin kompetens. Dessa svårigheter som 
uppstår tar sig i uttryck för lärarna att skapa arena för gemensamma reflektioner: 
 

Rektor: Jag tror att det ska vara på ett visst sätt för att bli välkomnandet också. 
Lärare som sticker ut för mycket de tror jag inte är välkomnande i ett etablerat 
system. De är jobbiga. Till exempel, de som har varit med ett tag. De tror jag har 
hittat sitt sätt att jobba. Min bild är att de inte så ofta utmanar varandra eller sig 
själva. Utan de gör som alltid har gjort. Det har jag inga problem med. Men de 
utmanar inte så ofta sig själva eller andra. Sedan kommer någon ny som jobbar på 
annat sätt eller vill samarbeta med ämnesområde eller har en annan elevkontakt. 
Den läraren har svårt att ta sig in skulle jag vilja säga. I ett system där läraren 
sitter fast där tror jag väldigt få nya tankar föds. Få nya tankar föds.  

 
 

5.2.3. Undergrupper 
 
Rektorn talar om att på grund av lärares arbetslagstillhörighet saknar lärare ibland 
intressegemenskap inom ämneskategorier med kollegor och av den anledningen ställs läraren 
utanför:  
 

Rektor: De måste ju träffas mellanlagen också. Lärarna som har samma ämnen. 
Om två SO-lärare sitter i olika arbetslag så kan de ju inte diskutera i arbetslagen. 
De har ju ingen att reflektera med.  
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Eller som en annan rektor tar upp svårigheten att inte kunna hitta helhetsbild från alla när man 
sällan får ihop alla i gruppen. Om en är på skolan en dag blir det svårt att organisera samarbete och 
samtal menar rektorn: 

 
Rektor: Det går inte att skapa tid. Det är sällan vi får ihop alla i gruppen. Det 
är aldrig vi får det. Om en bara är här i en dag är det svårt. Att hitta bra 
organisatoriska möjligheter. 
 

Varför är det svårt? frågade jag 
 
Därför om jag tar 7-9 då har jag väldigt många som bara jobbar en dag. En 
lärare kanske kommer måndag medan en annan kommer någon annan dag. De 
sammanfaller inte om man inte har dem samma dag. Den mötesdagen man har 
med dem så är det så att så många som möjligt från arbetslagen kan den 
dagen. Det är ju en svårighet på det sättet. Man hittar ingen helhetsbild från 
alla. 

 
5.2.4. Umgänge på fritiden 

 
Rektorn pekar på vikten av att lära känna kollegor och ha en bra relation med varandra. Möjligen 
menar han, delaktigheten i aktiviteter utanför arbetstid och trivseln påverkar motivationen och 
samarbetet. Enligt följande citat ökar på så sätt risken för att den läraren som inte deltar i privata 
sammanhang kan hamna utanför de diskussioner och reflektioner som förs kring elever och 
undervisning: 
 

Rektor: Bygger man inte upp en relation och kommunikation… man måste ju 
bygga upp det. Allting handlar ju väldigt mycket om det. Om de inte har den här 
nära relationen, om vi säger att det är två lärare som ska samarbete så säger jag 
inte att det inte kommer fungera om de inte känner varandra men jag tror inte 
heller att det kommer bidra till skolutvecklingen. Det kanske är bra när man 
beskriver det men det är ju inte säkert att de drar ut på motorvägen.  

 
5.2.5. Tid för reflektion 

 
Ett av de motstånd som ofta nämndes är brist på tid för att kunna mötas, hjälpa varandra och föra 
pedagogiska diskussioner under skoldagen. Antingen absorberas tiden för att utvidga och 
implementera nya kursplaner: 
 
”De ska behöva skriva nya kursplaner”, säger rektorn, bör fråga sig vilka konsekvenser detta arbete 
har för lärarnas tid och vilka förutsättningar det bygger på. Men konkret säger han:  
 

Rektor: Det är ju det dilemmat skolan har. Allting ska göras av skolan till slut. 
Det gäller att fokusera på olika saker. Det kommer ju nya saker hela tiden. Ta 
nya ämnesplanen tillexempel. Nu kommer vi behöva skriva nya kursplaner, göra 
matriser och sätta in betyg i betygsskalan. När det är klart så kommer nästa 
grej. Det är alltid någonting på gång. 
 

Detta gör att lärarens värld blir ännu mer sammanpackad, vilket i sin tur skapar ännu starkare 
tendenser till att bromsa upp takten och dra ut på det hela. 
 
Eller uppslukas tiden av andra slitsamma och krävande praktisktorienterade arbetsuppgifter. Det 
skolchefen säger här är viktigt därför att hon försöker öka skoledarens medvetenhet och insikt om 
det komplexa i lärares arbete:  
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Rektor: Då blir det mycket praktiskt. De hinner inte med de pedagogiska 
frågorna fast än vi vill de. När det ska byggas om NO-salar, beställas böcker… 
mycket sådana saker som kommer upp då. 

 
 

5.2.6. Kultur för reflektion 
 
Detta perspektiv har sin bas i traditioner. Tiden kan även absorberas av den existerande kulturen: 
 

Skolchef: Det är ingen tradition i vår kultur att lägga in bearbetningen utav det 
nya som man har fått reda på. Och det är också en viktig faktor att man har helt 
enkelt inte tänkt på det. 

 
Skolchefen uttrycker att problemen även kan hänga samman med hur organiserandet sker i 
arbetslagen, och hur det är relaterat till kollektivt lärande:  

 
Skolchef: Organisationen för att reflektera brister. Organisationen vilar ju på 
arbetslagen. De är den bärande delen i hela skol Sverige idag skulle jag våga 
säga. Däremot styrningen av arbetslagen varit otroligt bristfälligt. Det finns en tro 
på bara man sitter i arbetslag kommer allting att bli bra. 

 
Han uttrycker att den som leder arbetslagetsarbete är ju också präglad utav traditions tidstänkande. 
Den kulturella synen betraktar han liggande i styrningen av arbetslagen. ”För arbetslagen fått länge 
vara sig själva”, säger han. Då kan det vara vilken diskussion som helst. En del diskussioner blir 
säkert bra och reflekterande, men en del är bara prat. Det är en organisatorisk del som har just med 
arbetslagen att göra. Till exempel, ”elevärendet brukar vara nummer ett”, säger skolchefen. 
 
 

5.2.7. Elevvård i fokus 
 

Intervjuer visar att arbetslagets arbete runt elever, dvs. det så kallat elevvårdsamtal är det centrala i 
arbetslagets arbete mer än själva undervisningen: 

 
Rektor: Istället för att reflektera över pedagogiken blir det lätt att eleverna 
kommer i fokus och att man gärna pratar om det som är problematiskt runt elever. 
Det blir en rätt elevvårdande bit, där det blir olika elevers individuella problem 
och man försöker hantera dem.  
 

Därmed blir en sådan diskussion oändlig. Synen på elevvårdsdiskussioner och ärenden blir då med 
automatik att de tar tid. Problemet är att man inte hittar någonting den vägen. Skolchefen är 
bekymrad över hur mycket dessa samtal har hjälpt eleverna att man lagt all den tiden. Därför att 
man kastar blicken på eleven och elevens förhållanden och så försöker man ”hitta någonting haka 
upp sig på”, uttrycker han: 

 
Skolchef: Vi har en syn på eleven som att det är eleven som har någon brist när 
den inte fungerar och då brukar elevvårdsdiskussionerna rikta in sig på att 
försöka identifiera bristerna. 

 
Istället för att reflektera över pedagogiken blir det lätt att eleverna kommer i fokus och man vill 
gärna prata om det som är problematiskt runt eleverna. Då menar skolchefen att lärare behöver i 
grunden ha ett själkritiskt förhållningssätt till sin undervisning men han anser att många känner ett 
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problem vid. Detta drag att för att verksamheten ska förändras och lärarna behöver vara mer 
ifrågasättande och kritiskt granskande mot sin egen praktik finns hos många intervjupersoner:  

 
Skolchef: Okej, när eleven har problem hur jobbar vi? Jobbar vi på ett sätt som 
gynnar den här eleven? Eller jobbar vi på ett sätt som där den eleven inte kan 
fotfästa. Hur kan vi tillsammans eller var och en av oss eller jag förändra det sätt 
som vi undervisar på? 

 
6. Empiri möter teori  
 
Under den här rubriken redovisas resultatet från bearbetningen av intervjuerna från två 
temaområden. I centrum av skolans styrning återfinns ett samtal om skolans mål. Ett sådant samtal 
ställer krav på lärare, vilket en reflekterad praktik förväntas lägga grund till.  
 

6.1. Att främja reflekterande samtal 
 
I de skolor som deltog i min studie gör informanterna en skillnad mellan det de kallar för arbetslag 
där man arbetar runt samma elever och det de kallar för ämnesarbetslag, där lärarna från samma 
ämne deltar. De bästa reflekterande samtalen sker under ämnesarbetslag, men tiden behandlas mer 
för implementeringen av nya kursplaner, betygskriterier, material, litteratur, ombyggnadsfrågor etc. 
Implementering av nya kursplanerna har sysselsatt de flesta lärare under ett års period. Det framgår 
i studien att lärarna använder arbetslagens tid i stor utsträckning för administrativa arbetsuppgifter, 
elevvård och rutiner.  Informanterna gav uttryck för att tiden inte används till djupare diskussioner 
i arbetslaget för att förstå hur och varför de andra lärare tänker som de gör, till ömsesidig förståelse 
i vidare mening. Däremot söker de som vill ha erfarenhetsutbyte sig till sina liktänkande inom 
skolan. Resultatet i studien synliggör även att lärarna helst inte lägger sig i varandras arbete. Syftet 
med följande analys är att skapa kunskap om informanternas upplevelse av reflekterande samtal. 
Jag bad dem att konkretisera hur man kan sätta i gång reflekterande samtal i arbetslaget.  
 
En av informanterna berättar om någon lärare som prestigelöst berättar om sitt skriftliga omdöme 
för de andra i laget som var nyfikna på vad han hade fått i sitt skriftliga omdöme: ”ja vill ni se? Så 
då berättade han det för arbetslagen. Tog upp allting. Då hade ju det blivit en reflektionsrunda. Då 
hade ju de börjat diskutera utan att jag var med i arbetslaget. Jag tvingade ju inte han att lyfta fram 
det. Sen blev det ju bra! Då kunde de också ge honom feedback”. Det är då inte frågan om kritisk 
granskande utan ett delgivande erfarenhet som den läraren vill berätta och göra det tillgängligt för 
de andra. Detta i sin tur kan bemötas av växlande och igenkännande berättelser från andra kollegor. 
En bärande tanke bakom lärarens berättelse i detta sammanhang är nödvändigheten av att lärare 
deltar i samtalen. För om lärare inte deltar i samtalen, arbetslagets kollektiv inte kan få tillgång till 
enskilda erfarenheter. Men också hur den läraren har förstått rektors skriftliga omdöme på sitt sätt, 
dvs. det han har fått erfarenhet av. Detta vill läraren göra offentligt för de andra. Enligt Dewey ger 
impulser från erfarenheter drivkraft åt idéer, och idéer ger impulserna riktning. Den handling som 
detta kan leda till är rationell i den meningen att den underlättar för läraren att anpassa sig till eller 
påverka omgivningen. Enligt Dewey är grunden för lärande att både läraren och de andra reflekterar 
över de ursprungliga erfarenheterna.  
 
Den reflekterande praktiker nöjer sig inte med att uttrycka sig i det han/hon har varit med om, utan 
vill öka sina kunskaper om fenomenet. Intervjuer talar också om det arbetslag som sätter igång en 
reflektion kring: varför- respektive vad-frågan. ”Hur tänker du kring begreppen?”, ”Varför blev det 
så?”, ”Eller likaså man funderar över någonting som gick väldigt bra”, ”Varför gick det så bra?”, 
”Varför gick det som det gick?”, ”Vad menar du då?”, ”Vad vi skulle göra annorlunda nästa 
gång?”, säger skolchefen. Han skiftar mellan hur- till en vad- fråga. En betoning på växling mellan 
undervisning och lärande, från metod till mål och resultat, från hur man gör till vad man erfar.  Ett 
tydligt mönster som visar att man reflekterar över sin egen handling och det man arbetar med i 
skolan tillsammans med andra. I ljuset av detta förhållningssätt är inte avsikten att lösa problemen, 
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utan snarare försöka bidra till förståelse, vad som kan gagna kvalitet i vardagsarbetet. Detta 
etablerade förhållningssätt anser han utmanar lärare till att bli en ”reflekterande praktiker”. Poängen 
blir därmed enligt Schön att lära sig att hantera komplexa situationer och problem, där den första 
uppgiften inte blir att hitta en lösning, utan snarare definiera situationen eller vad uppgiften är. 
 
Det finns även uttalande i intervjuerna som mycket tydligt uttrycker att lärare aktivt, genom dialog 
och gemensam reflektion bearbetar det man bör göra för en alltmer reflekterad praktik. Skolchefen 
säger: Det är där menar jag att det blir så oerhört viktigt att som rektor låta lärarprofessionen ta 
plats i dialogen med varandra för om läraren tar aldrig någonsin plats och reflektera över vad det 
är i undervisningen fungerar eller inte fungerar, Var det så som gjorde att du utvecklats? 
Sammantaget uppmärksammar han att i dialog med andra reflekterar man över den egna 
undervisningen för att öka möjligheten att skapa nya kunskaper om sin egen undervisning. Jag 
tolkar hans uttalande som en positiv aspekt av erfarenhetsutbyte av lärande karaktär. 
 
Ifrågasättande och gemensamma reflektioner ska leda till nya idéer. Skolchefen tar upp ett exempel 
om en organisations förändring där de hade ägnat väldigt mycket tid i rektorsgruppen. De hade 
jobbat i stor omfattning om varför de skulle göra den här förändringen. Han berättar om när alla 
rektorer var klara med reflektionsdelen, kom den planeringsfasen in. Hur kom den fasen igång? 
”Sen blev det väldigt bra när en av rektorerna sa så här: varför ska vi prat om det här igen? Nu 
måste vi prata om hur vi ska göra? Hur gör den här förändringen konkret?” Säger skolchefen. Han 
beskriver hur de gått vidare, tänkt på och bearbetat förändringen i rektorsgruppen. Han uttrycker att 
när samarbetstankar formats kan det ta sig uttryck i försök att även nya idéer kan komma igång om 
hur man ska nå målet. Samtidigt krävs ett nyfiket förhållningssätt, som innebär att existerande 
arbetssätt ifrågasätts så att nya utvecklas. 
 
     6.2. Synergi kan vara både positiv och negativ 
 
Det grundläggande antagandet är att förändringar kommer att ske när läraren söker kunskap om det 
som är mest angeläget för den egna undervisningen. En väsentlig del av intervjuerna som togs upp 
många gånger var att det är viktigt att reflektera över sin egen undervisning. En slutsats av 
intervjuerna visar att en reflekterande praktiker är en person som är bra på att berätta om att 
han/hon behöver förnyelse. Den personen är bra på att fråga sig varför, därmed och i dialog med 
andra vill ta reda på hur.  En reflekterade praktiker reflekterar över vad som händer, fördjupar sig 
och vill lära sig nya sätt att lära. För att i sin tur kunna formulera väsentliga strategier för elevernas 
lärande. Enligt intervjuerna måste lärare därför ges tid och utrymme att vara med och söka 
lösningar på pedagogiska problem som kan medföra att läraren, under denna process och utifrån 
nya kunskaper förändrar sin undervisning.  
 
Avsikten med följande analys har varit att belysa förekomsten av teoretisk konstruktion i kollektivt 
lärande. Informanterna beskrev reflekterande samtal på lite olika sätt. Jag har dock försökt 
rangordna dessa utsagor. Genom att studera dessa citat upptäckte jag, en slags röd tråd mellan 
citaten. En slags rörelse med startpunkt i att någon reser en fråga eller tar upp något problem, 
lagmedlemmarna utgör en diagnos av problemet, lagmedlemmarna gör en analys av varför 
problemet har uppstått och så småningom bestämmer lagmedlemmarna sig för hur problemet ska 
lösas. En process från problem till lösning, från fråga till svar. Den fortsatta behandlingen av citaten 
har lett mig till Ohlssons ideala samtalsmönster för ett kollektivt lärande. Enligt Schön är reflektion-
i-handling en process där man reagerar på ett problem eller en situation genom att hitta nya 
lösningsförslag utifrån kännedom om problemområdet ifråga. Ohlsson anser att dessa kvalitativa 
sätt att samtala, där lärarnas berättelser, gemensamma reflektioner och gemensamma intentioner 
fungerar som steg som leder arbetslaget fram till gemensamma bilder. Arbetslaget utvecklar en 
gemensam förståelse när det gäller den gemensamma uppgiften att bemöta elever i det dagliga 
arbetet. Han anser att denna process, via gemensamma reflektioner fungerar som en förutsättning 
för det Granberg och Ohlsson beskriver som synergieffekter i positiva termer, i den meningen att 
deltagarna aktivt går in i varandras sätt att förstå och beskriva. Författarna hävdar att kärnan i 
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”kollektivt lärande” är genom den synergi som uppstår. På detta sätt är kollektivt lärande ingenting 
som svävar fritt utan är alltid bundet till lagets medlemmar och dessas tolkning av sin uppgift.  
 
Det visar sig att gemensam reflektion mot en gemensam uppgift anses vara potentialen för ett 
kollektivt lärande. Strävan efter att ta del av andras synsätt ses få konsekvensen för hur- 
perspektivet om det man gör och varför. Att samtala tillsammans, tolerera och respektera varandras 
olika synsätt, förstå andras synsätt, knyta samman erfarenheterna och göra tillsammans tycks 
påverka synergieffekter. Detta leder oss till att applicera ny kunskap i arbetet och förmåga att samla 
ytterligare kunskap. Det förutsätter att arbetslaget vara en länk mellan individen och organisationen 
i och med det att det kan ge individen stöd.  
 
Regeringens skrivelse 35 säger: ”Att åstadkomma en målstyrd skola är dock inte slutmålet, utan 
endast ett sätt att skapa förutsättningar för att utveckla skolan till en lärande organisation.” Det 
vill säga, om målet är att utveckla människor i en organisation så att de har en alltmer proaktiv 
handling så innebär det att vi måste veta hur vi kan organisera lärande i våra skolor. Utifrån 
synergieffekter och lagarbete fokuserar Ohlsson just på varför respektive hur- frågor för att kunna 
förstå varandras synsätt och anser att arbetslaget och synergi i form av kollektivt lärande framstår 
som en brygga mellan det konkreta vardagsarbetet och den abstrakta målplanen. Samtidigt visar 
forskning att så är sällan fallet. Synergi kan även vara negativ, dvs. mindrevärde än mervärde. Men 
det låter ju inte lika bra. Till exempel individualistisk syn tycks vara ett hinder för att positiv synergi 
ska uppstå. Om man hellre vill arbeta självständigt än att vara en del av arbetslaget tycks utgöra 
hinder för synergieffekter, vilket hindrar kritiskt granskande. Man blir isolerad från tankar och 
diskussioner som förs inom arbetslaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Granberg 36. Synergi kan vara negativ respektive positiv och blir orsaken till mindrevärde 
(1+1 <2) respektive (1+1 >2).  
 
 
     6.3. Krav på måluppfyllelse och krav på lärande 
 
Här behandlas vilka samtal som betyder mest och vad det är lärare vinner genom att reflektera. Ett 
intressant uttalande hittar jag när rektorn tar upp ”learning by doing” och förespråkar ett aktivt 
lärande. Med detta menar rektorn att lärarna kan utvecklas genom att ge varandra tips och idéer. En 
annan informant belyser lärarnas möjligheter att lära av varandra, ”Då har man hittat en kunskap … 
Den kunskapen måste man dela med sig till varandra.” Det han därmed vill peka på är att det krävs 
att lärarna sprider sina erfarenheter till fler.  Intervjuerna visar att ett arbetslag som har organiserat 
sitt lagarbete på ett samarbetande sätt diskuterar också undervisning och pedagogiska frågor. Det 
rör sig om lärarnas möjligheter att diskutera undervisning och pedagogiska frågor gemensamt. 
Arbetslaget ska användas som en arena för att kunna utveckla lärarnas undervisningssätt. Detta 
betyder i sin tur att man ”viktar vad saknas och vad saknas inte”. Ansatsen blir då att lärare blir 
bättre på sitt arbete.  
 
Jag finner också 100 % måluppfyllelse insprängda överallt i de löpande citaten. Det som tydligt 
framträder i intervjuerna är elevernas resultat. Högre måluppfyllelse och mer goda resultat noteras 

                                                 
35 Regeringens skrivelse 1993/1994: 183. (1994).  
36 Granberg, O. (2004), s. 144 
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som en viktig indikator på arbetslagets framgång. Informanterna sätter lärarnas samarbete i centrum 
som en förutsättning för att uppnå framgång och högre måluppfyllelse. Med denna utgångspunkt 
bör man fråga sig vad lärarna blir bättre på genom sina reflektioner om inte eleverna når 100 % 
måluppfyllelse? Parallellt med det formuleras förväntningar på att lärarna ska utveckla förmågan att 
reflektera över den egna praktiken. För skolchefen, med inriktning på elevernas resultat, är 
stockmåtten reflektioner: ”Reflektionen är ett sätt för alla att ta till sig de tankar som vi alla håller 
på att jobba med som vi håller på att införa. Om vi arbetar med kunskap till 100 % som är både 
skolinspektionens utgångspunkt och skolplanens uppdrag.  Då kan vi reflektera varför vi inte når 
dit”. Det vill säga ett mått då att arbetslaget arbetar med pedagogiska frågor är elevernas resultat. 
Det som styr reflektioner är alltså måluppfyllelsen. 
 
 
       6.4. Att balansera krav på måluppfyllelse och krav på lärande 
 
Utifrån intervjuerna finns det två grundläggande utgångspunkter ur pedagogisk synvinkel på 
gemensamma reflektioner som gör att arbetslaget är intressant att belysa. Det ena utgörs av det 
faktum att reflektioner styrs av måluppfyllelse, eftersom man måste titta på resultaten både utifrån 
vad elever uppnått i åk 9 när det gäller godkända resultat, men också utifrån högre betygsteg. Även 
av de elever som började åk 1 i gymnasiet, hur många av dem är kvar tre år senare när de tar 
studenten? Det andra som gör arbetslaget pedagogiskt intressant, är att lärarna i arbetslaget 
kommunicerar idéer och förväxlar erfarenheter. Kanske ett samtal mellan kollegor i anslutning till 
den egna undervisningen kan vara det som bildar grunden som sedan knyts till ett vidare stöd från 
andra, t.ex. andra kollegor. Metoderna och idéerna finns redan och har redan prövats men det krävs 
en arbetsprocess för att man ska lära av varandras erfarenheter. Reflektionen är därmed den bärande 
kraften genom vilken erfarenheterna omvandlas till lärande.  
 
Organisering av verksamhet utifrån det Ellström kallar för utvecklingens logik kräver bl.a. att 
förutsättningar skapas för ett utvecklingsinriktat lärande. Utvecklingens logiken, enligt Ellström, 
innebär ett kollektivt lärande som ställer krav på bl.a. förmåga till kritisk analys, acceptans för 
misslyckande samt pröva olika handlingsalternativ. Ellström betonar att denna typ av lärande är en 
förutsättning för att framgångsrikt driva en verksamhet i enlighet med en produktionens logik. 
Reflektionens starka betoning i Ellströms resonemang som även lyfts fram av Alexandersson och 
Schön, knyter till Kolbs teori om det erfarenhetsbaserade lärandet. I Kolbs teori, både den konkreta 
erfarenheten och reflektionen är bland de fyra former som bildar lärcykeln. Reflektionerna är 
nödvändiga för att människan ska kunna utveckla ett begreppsligt tänkande som ger en förståelse, 
menar Kolb. Det innebär i sin tur att det behövs reflektionsutrymme. 
 
Utifrån Ellströms parallella lärorganisation uppstår utvecklingsinriktade lärande när det ömsesidiga 
beroendeförhållandet dvs. bättre måluppfyllelse och lärarnas möjlighet till ett ökat lärande i arbetet 
riktas till att lärare och arbetslaget förändrar sina föreställningar och bygger upp erfarenheter 
(lärande). Dessa i sin tur påverkar omgivningen, dvs. bättre resultat, alla når målen i alla ämnen när 
de går ut 9:an samt alla gymnasieelever är kvar efter tre år när de tar studenten, och omvänt, 
omgivningen, dvs. alla elever inte når målen i alla ämnen samt alla gymnasieelever inte är kvar 
efter tre år, erbjuder via förändringskrav möjligheter till lärande och kompetensutveckling.  
 
För att förbättra resultaten och öka måluppfyllelsen behöver vi kanske först reflektera över 
bristerna. Ett mått för om vi har reflekterat kontinuerligt över de olika granskningar om vi har 
identifierat bristerna, om vi känner till vad som åstadkommer ett framgångsrikt kvalitetsarbete och 
om vi använder oss av tillgängliga erfarenheter för ett utvecklingsinriktat kvalitetsarbete är möjligen 
att reflektera över andelen elever med grundläggande behörighet till gymnasiet och högskolor.  
 
I samma kommun visar betygsstatistiken 37 under läsåren 2005/06-2009/10 att 36,7 % av eleverna 
inte når målen i ett eller flera ämnen i åk 9. 20,7 % uppnår inte kraven för att studera vidare på 

                                                 
37 SIRIS-kvalitet och resultat i skolan, 2010 
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gymnasiet för vilket det krävs lägsta betyget godkänd i ämnena engelska, matematik och svenska 
för år 2010. Andelen ungdomar, 20 år med grundläggande behörighet till universitet och högskolor 
är 57 % samma år. 68 % av de elever som börjat gymnasiet 2006 hade fullföljt sin utbildning 2009. 
Ett annat mått är ungdomar, 20 år som fullföljd gymnasialutbildning inom 4 år som var 65 %. Den 
lägsta andelen gällde elever på det så kallade individuella programmet – endast 14,8 % med 
slutbetyg/ motsvarande från gymnasieskolan inom 4 år. Denna andel har ökat över de senaste åren 
liksom andelen elever som inte nått kunskapsmålen.  
 
Tabell 2: Fullföljd gymnasieutbildning, grundläggande behörighet till universitet och högskola för 
elever folkbokförda i kommunen x. 
 

� � � � � � 2009/2010 2008/2009	 2007/2008	 2006/2007

Andel nybörjare (%) år 1 som fullföljde utbildningen inom 4 år           

Totalt           68 71 70 66

exkl. IV           77 80 80 76

Andel invånare (%), 20 år, med fullföljd gymnasial utbildning   65 66 65 61

Andelen invånare (%), 20 år, med grundläggande behörighet till univ. och högsk. 67 58 56 53

Övergång till högskola (%) inom 3 år efetr avslutad utbildning i gymn. skola 38 41 41 37

Andel nybörjare IV-elever inom kommunen som fått slutbetyg inom:           

Fyra år           16,6 14,8 33,3 23,0

Fem år           18,3 33,3 25,2 21,3

� � � � � � � � � �

 
 
Tabell 3: Studieresultat och övergång till gymnasieskolan för elever i huvudmannens skolor som 
avslutat årskurs 9 läsåret x. 
 

� � � � � � 2009/2010	 2008/2009	 2007/2008	 2006/2007

Andel elev (%) som ej uppnått målen i ett, fler eller alla ämnen �� 36,7 31 33,9 31,7

Andel (%) behöriga till nat pgm �� �� �� 79,3 85,5 83,6 84,7

 
 
Det är här som det finns en anledning att fundera pedagogiskt. Det är sannolikt ingen slump att 
studieresultaten sjunkit under det senaste decenniet. Det är klart att rektorer och skolchefer vill lösa 
det på något sätt. Till exempel genom att se till att lärarna har god kompetens i de svaga områdena.  
I samband med dessa studieresultat är det kanske nödvändigt att ta nya görandesteg för att få igång 
nytt prat och nya samtal. Enligt Ohlsson är det genom att tillsammans organisera ett samarbete som 
främjar kollektivt lärande som vi kan skapa nya sätt att organisera och därmed gå in i en cyklisk 
utvecklande rörelse. Enligt Ellström kan ett sådant stöd t.ex. utgöras av att ge feedback eller att 
stödja reflektion och ett utvecklingsinriktat lärande kopplat till det vardagliga arbetet.  Men den här 
vägen är lång. För att kunna bygga upp en kultur som stödjer sådant lärande krävs det tid. Dessutom 
gäller det att skolan genom sitt ramverk ger goda villkor för en lärande skola. Aktörerna måste ta 
sig tid att stanna upp och tänka igenom det de gör och lärt ut.  
 
      6.5. Hinder för synergieffekter 
 
Ett viktigt hinder för att utveckla arbetslagen i riktning mot kollegiala samverkan är lärarens 
ensamarbete.  Arbetet med att skapa goda pedagogiska möten bygger på att man har tillit till att 
människor kan och vill ta tag i sitt lärande. Det visar sig att det inte bara är ramfaktorerna som sätter 
käppen i hjulet för samarbete, utan även vanetänkandet som sitter i ryggmärgen hos en del lärare. 
Detta kommer i uttryck när rektorn säger ”de gör som de alltid har gjort”.  Det visar sig också att 
lärarnas osäkerhet i sin roll eller deras svaghet för kritik är andra förklaringar till lärarnas 
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ensamarbete. I detta avseende är förhållandet mellan läraren och dess kollegor en av de viktiga 
aspekterna för att släppa in sina kollegor i undervisningen. Det som händer i klassrummet ska inte 
diskuteras utanför. Det är dock som Haregreaves uttrycker att osäkerheten och rädslan för att bli 
kontrollerad och kritiserad som driver lärare att stanna kvar i den tryggheten som de känner. 
Möjligen av den anledningen som arbetslagsmötena bara innebär en simpel träff i socialt avseende 
en gång i veckan för vissa lärare.   
 
Resultaten visade också att relationerna mellan lärarna fungerar tillfredsställande. Samarbete mellan 
kollegorna kan ibland präglas av att ”man tycker om varandra”, dvs. man vill helst samarbeta med 
de man gillar eller de man umgås med på fritiden, vilket är begripligt. Däremot för de lärare som 
inte riktigt har den grupptillhörigheten eller deras ”person kemi” inte riktigt passar in, ökar risken 
att hamna utanför reflekterande. När det gäller att främja lärande, är faktorer som förs fram ju att 
stödja och uppmuntra lärare som tar upp nya idéer i samband med undervisning eller i bemötande 
med elever. Ahlstrand visar i sin studie som omfattar fyra arbetslag i en högstadieskola att 
samarbetet mellan lärarna ser olika ut. Ahlstrand 38tar upp att alltför mycket socialt umgänge bland 
lärare kan inverka negativt på kritisk reflektion och lärande, eftersom lärarna undviker att ta upp 
känslig kritik för att behålla en god anda inom kollegiet. Sett ur detta perspektiv antas 
arbetslagsmötens potential ha stor betydelse för möjligheterna att skapa arenor för dialog och göra 
arbetslagsmöten till arenor för erfarenhetsutbyte. I samband med det berättar en av informanterna 
om de lärare som ständigt tar mer plats än andra och de lärare, t.ex. nya lärare som står ständig 
utanför samtalen på arbetslagsmöten. Han menar att skolan har en del lärare som ofta låst vissa 
områden och skapat revir. Där finns sådant som de är intresserade av, eller brukar göra. Om nya 
idéer dyker upp, som berör ”deras” områden, känner de sig hotade och blir ofta fientliga. Speciellt 
händer det när någon relativt nyanställd ger förslag på förändringar och möts av repliker som: ”Så 
har vi alltid gjort”. Eller ”Så gör vi på den här skolan!” De som har en annan ”grundsyn” och de 
som ”sticker ut för mycket” de är jobbiga, säger han. Han uttryckte det som någon slags avundsjuka 
som visar sig när en lärare vill dela med sig av nya idéer antingen blir han/hon morarbetad eller är 
han/hon inte välkommen att samarbeta. Men lika tydligt är att det måste vara på ett visst sätt för att 
vara välkommen. Det innebär dels att en del lärare kan få begränsade idéer och erfarenhetsutbyte 
från andra lärare, dels att deras yrkeskompetens inte tas tillvara. Därmed uppstår hinder för 
kollegialt samarbete och kollektivt lärande. 
 
Kollektivt lärande förutsätter en verksamhet där tid och utrymme för dialog och reflektion samt tid 
för att smälta och bearbeta finns. Resultaten visar dock att de problem och svårigheter som 
informanterna beskriver hänger samman med det Hargreaves skriver i boken ”det postmoderna 
samhället”. Kanske är det där lärarna befinner sig idag; mitt i det postmoderna samhället, i en skola 
där lärare förväntas utveckla lokalt läroplansarbetet, göra matriser i den nya betygsskalan, 
mentorskap, städa, rätta prov, beställa böcker osv.  Särskilt den ökade kunskapskontrollen för 
styrning av den vardagliga verksamheten har inneburit att mer tid används för att kontrollera om 
läroplanens uppnåendemål har uppnåtts. Det handlar alltså om hur en viss del av tiden blivit 
administrativt dominerande, ett centralt element i den administrativa styrningen och kontrollen av 
lärarnas arbete i genomförandet av läroplaner. Det i sin tur gör att det inte blir så mycket tid över för 
att göra observationer samt för att reflektera kring skolans resultat i relation till mål och processer. 
Med den växande klyftan mellan utveckling och genomförande blir det inte heller så mycket tid 
över för erfarenhetsutbyte och dialog samt för att strukturera och ifrågasätta sitt lärande. Enligt 
Ellström blir resultatutvecklingen i ett utvecklingsinriktat lärande problematisk om det inte finns 
utrymme för reflektion. Ellström liksom Hargreaves anser att sådana krav som kommer uppifrån 
kan komma i vägen för en reflekterad praxis. Det som resultaten från intervjuerna anger är att det 
införs nya krav på lärare som redan är utsatta för stress. Det betyder att arbetslaget ställs inför ett 
problem, vilket är tiden. Lärare hinner helt enkelt inte.  
   
Intervjuer visar dock att det förekommer ett visst spontant erfarenhetsutbyte mellan lärarna i vissa 
situationer. Ett exempel på sådana situationer är när man i stor utsträckning pratar om 
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elevvårdsärenden. Alla informanter har betonat hur viktigt det är för lärare att lyfta fram elever på 
arbetslagsmöten som de känner oro för. Vad informanterna menar är dock svårt att tolka utifrån 
intervjuerna. Men de betonar att elevvårdsärenden är väldigt centralt och på grund av det upptar de 
en stor del utav arbetslagets tid. De betonar även att det är lärarna själva som nyttjar varandra i 
arbetslagsmöten för stöd och hjälp i sådana samtal. Diskussioner kan t.ex. handla om någon elev 
som har problem med hemförhållande, missbruk, skoltrötthet, koncentrationssvårighet, depression, 
lässvårighet, hög frånvaro osv. Men dillemmat med en sådan diskussion menar en av informanterna 
är att allt är ju bara en spekulation. Han säger ” Man vet inte. Det betyder att ingenting är sant men 
ingenting är falskt så man kan i princip fundera på vad som helst.  Men problemet är att man hittar 
ingenting den vägen”. Dilemmat med sådana samtal enligt studien är dels att det är eleverna som är 
problembärare och dels att lärarna saknar en viktig del i den pedagogiska kompetensen, nämligen 
förmågan att hantera sådana frågor. Det problemet, som tas upp av informanterna tydliggörs även 
av resultatet från Ahlstrands39 studier från arbetslagsmöten. Hon visar att elevvårdande samtal är 
vanliga i skolors arbetslag. Dessa ärenden i Ahlstrands studie betraktas oftast som pedagogiska 
frågor och de utgör oftast nästan en fjärde del av samtalen, samtidigt som lärarna bedömer att de 
saknar kompetens för att hantera elevvårdfrågor.  
 
När det gäller den gemensamma uppgiften i det dagliga arbetet beskriver Ohlsson att ett 
reflekterande arbetslag samtalar på ett sätt som ska förstås som en process. Det första steget är 
själva problemformuleringen, dvs. arbetslaget gör en gemensam granskning av ett problem. Nästa 
steg är att analysera varför problemet har uppstått, via gemensamma reflektioner. Därefter 
bestämmer arbetslaget om den möjliga och bästa lösningen på problemet. Intervjuer visar att 
dilemmat med elevvårdfrågor är att ibland gör man ingen analys utav problemet utan man vill 
komma till lösningen direkt. Det finns fall då man har analyserat problemet men inte kommer fram 
till någon lösning. Detta motsäger Ohlssons ideala kollektiva lärprocess i ett arbetslag. 
 
Enligt Schön kännetecknas den goda praktikern av att hon kan formulera praktiska problem så att 
olika lösningar blir synliga. Vad man vill göra beror på målet. Om man tar uppnådda resultat som 
ett exempel: man kan reflektera över framför allt, ge de elever som har låg studieresultat, 
kunskaper. Man kan reflektera över att lära alla elever mer. Man kan även för den delen reflektera 
över att satsa på de elever som har de bästa studieresultaten. Enligt Alexandersson 40 kan ett 
upplevt elevproblem vara ett metodproblem, som i sin tur kan behandlas, som ett 
inlärningsproblem, men kan beskrivas som lärarkunskapsproblem, som också kan ses som ett 
politiskt problem.  
 
Att nå gemensam förståelse för t.ex. ett visst sätt att arbeta, förutsätter att samtliga i laget kan delta i 
samtal och gemensam reflektion, detta anser Ohlsson. En aspekt som är relaterad till ledningen och 
organiseringen av verksamheten är lärarnas delaktighet i arbetslagsmöten. Enligt studien är 
tillgängligheten och utrymmet för direkta kontakter med lärarna begränsad. Det finns fall då lärare 
jobbar deltid och inte kan ta del av arbetslagsmötena. Det finns även andra fall då en lärare 
undervisar i fler arbetslag medan han/hon läraren bara tillhör ett arbetslag, Detta resulterar i att den 
läraren aldrig kan ta del utav alla arbetslagens reflektioner som i sin tur går miste om det kollektiva 
lärandet och gemensamma förståelse av vilka uppgifter de har och vad dessa innebär. 
 
Dessa svårigheter att organisera reflekterande samtal är inte de enda möjliga hindren. Skiftet från en 
traditionskultur till en reflekterande kultur är också ett dilemma. Dilemmat finns just hos oss 
människor som jobbat på skolan och formats av traditioner genom åren. Kulturbegreppet har varit 
ett föremål för många forskares nyfikenhet och de har på olika sätt försökt komma åt vad som är 
själva kärnan i en skolas kultur. ”Vad det är som sitter i väggarna” och som inkluderar ”varför vi 
gör som vi alltid har gjort”, utan närmare reflektion. Ofta finns det en kodbärare/skolkultur som 
bestämmer vad man ska diskutera om på arbetslagsmöten och inte. Även om någon vill förändra 
den kulturen som han eller hon motsätter sig för. Ett exempel på detta är den personen som är 
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arbetslagsledare eller utvecklingsledare. Varför finns det motstånd? Därför att de bär en 
traditionskultur. Om en person i en gammal tradition bryter dess existerande mönster så anses denna 
person sätta stopp för deras rutiner. Intervjuer visar att dialogen och reflektioner måste föras för att 
bryta upp de maktstrukturerna som ”sitter i väggarna” i den gamla traditionen. Enligt Hargreaves 
om lärare ska kunna lära av varandra och kontinuerligt utveckla sin praxis måste det först skapas 
nya strukturer som möjliggör detta. I alla fall behöver den som leder arbetslaget, skapa en 
organisation för att ge lärarna förutsättningar för att just diskutera betydelsefulla varför-frågor. Det 
måste alltså finnas någon som leder arbetet, känner gruppen och kan plocka fram de här sakerna. 
Någon som skapar en stark arbetslagsorganisation för pedagogiska träffar. Ohlssons studie av 
arbetslagsledarens betydelse för hur arbetslagen fungerar visar framför allt att deras roll verkar vara 
oklar. Vidare kanske lärarna och/eller arbetslagsledare inte har intresse av eller förmåga att 
engagera sig eftersom all energi går åt för att ”överleva” och klara av alla akuta uppgifter. Risken 
blir att man får en betoning på ett lärande av existerande traditioner som tränger undan ett 
ifrågasättande och ett alternativtänkande och därmed ett kollektivt lärande. Kort sagt, som framgår 
av studien arbetslagsledarens betydelse för att nå framgång med olika typer av pedagogiska 
diskussioner överskattas knappast.  
 

7. Att underlätta lärandets resa 
 
Enligt Granberg och Ohlsson, ett sätt att ge lärare möjlighet att stanna upp och tänka efter, är när 
lärare arbetar i ett reflekterande arbetslag. Alla tänker högt tillsammans och gör sina tankar 
tillgängliga för de andra i arbetslaget. Samtalen handlar dock inte om att hitta lösningar eller vinna 
över varandra utan att hjälpa varandra att hitta olika synvinklar och se saker på ett nytt sätt. I detta 
arbete har min ambition varit att, genom att använda mig av ett slags samtalskedjor från Ohlssons 
studie, försöka hitta ett mönster bland informanternas beskrivningar av gemensamma reflektioner. 
Där berättande, den gemensamma reflektionen och den gemensamma avsikten leder fram till en 
gemensam bild av målet och handlandet. Dialogen är det verktyg som man kan göra den kollektiva 
kompetensen tillgänglig för alla. Den kollektiva kompetensen är grundstenen i det kollektiva 
lärandet, det som kan leda till positiv synergi. Man kan här tänka på Ohlssons diskussion om hur 
arbetslaget skapar gemensamma strategier ”där specifika erfarenheter generaliseras, där privata 
föreställningar offentliggörs och där den enskildes sätt att förstå och handla görs gemensamt för 
flera gruppmedlemmar”41. Som framgått i denna studie hindras lärare, av ett antal faktorer, för att 
organisera ett reflekterande arbetslag. Bland annat läraryrkes individualism, skolanskultur, skolan 
och dess organisation, arbetsuppgifternas innehåll och organisering.  
 
Gemensamma reflektioner anses enligt Granberg och Ohlsson vara en drivande kraft för att 
åstadkomma kollektivt lärandet. Det i sin tur tycks bidra till resultatutveckling. Jag frågade 
informanterna om hur man kan åstadkomma en sådan organisation. En av rektorerna säger så här: 
”Någonstans handlar det om att skapa en kultur. Lärarna har skapat en kultur på den här skolan. 
Den fanns innan jag kom. Delvis så har vi fortsatt bygga på det här. Det leder till 
resultatförbättring”.  Han betonar att en bra kollegialitet eller en bra lärarkultur speglar sig i hur 
skolarbetet organiseras. I sin tur kan det ha ett starkt samband med elevernas resultat. Att studera 
forskningsresultat kan hjälpa oss att finna nya vägar och redskap i utvecklingsarbete. Blossing 42 
undersökte fem skolors sociala arbetsmiljö. Den ideala skolkulturen är en uttrycksfull 
samarbetandekultur i Blossings undersökning. Han visar i sin studie vilka normer som kan vara 
skolförbättrande: där den enskilde läraren delar med sig till de andra av sitt undervisningsarbete. 
Lärare med ett nyfiket ifrågasättande förhållningssätt till varandra upptäcker andra tillvägagångssätt 
att undervisa. Lärare byter erfarenhet med varandra, försöker förstå andras sätt att tänka och 
granskar nya kunskaper. Lärare får på detta sätt ny kunskap och kan utveckla mer ändamålsenliga 
kognitiva idéer till nytta för eleverna. Lärare ser till att den tiden de avsätter för att utveckla ett 
samarbete sinsemellan inte absorberas av den andra existerande kulturen. Samarbetsförhållande 

                                                 
41 Ohlsson, J. (1996), s. 139 
42 Blossing, U (2000), s. 161 – 162  
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mellan kollegor uppstår mer omfattande i en samarbetandekultur. Slutsats är att en organisation vars 
kultur/klimat präglas av goda relationer och är samarbetsinriktat ger goda förutsättningar för ett 
aktivt lärande. 
 
Jag ställde samma fråga till skolchefen, som menade: 

 
Sedan är det så här att rektorer ska vara pedagogiska ledaren och göra det här 
jobbet. Men de måste också ha förutsättningar för det och för att ha förutsättningar 
för det måste de rigga en organisation som tillåter dem att kunna reflektera och 
kunna ha dialog med lärarna. Jag tror inte alla hittat den modellen ännu. Det händer 
så mycket andra saker också som rektorerna måste vara med och lösa problem.  
Egentligen måste de tänka över sin arbetssituation för att kunna vara de här 
pedagogiska ledarna och rigga organisationen.  
 
… 
 
Det finns en del svårigheter i organisationer som det är idag. Det är ganska trögt, 
det skulle behövas större flexibilitet. Men jag kan inte tala om hur. Det handlar om 
hur jag kan använda mina lärare. Hur flexibelt det kan vara. 

 
 
För skolchefen är rektorn utgångspunkten. Hon säger att om en rektor ska tillgodose arbetslagets 
pedagogiska aspekter så måste han/hon rigga en organisation. Hon menar att rektorn ska bryta ned 
organisatoriska murar som hindrar kommunikation, erfarenhetsutbyte, delaktighet och en effektiv 
medverkan i arbetslagsmöten. Hon vet dock inte riktigt hur en rektor kan vidta åtgärder för att 
förändra sin verksamhet i den riktningen. En viktig rektorsuppgift blir alltså att etablera strukturer 
för reflektion och lärande kring vardagssituationer i den traditionella kulturen. Kanske för att rektor 
är den mest inflytelserika individen i en skola. Eller som Skollagen43 säger: ” Det pedagogiska 
arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor”. Ellström44 anser att ledningen har 
betydelse i åtminstone tre avseenden: för att på olika sätt stödja; för att ställa krav, dvs. för att skapa 
ett tryck; samt för att legitimera och bidra till en allmän prioritering av arbetet. Ellström påpekar att 
allt detta påverkar medarbetarnas motivation för lärande. Vad gäller skolledningens roll och dess 
påverkansmöjligheter framgår det i Beckmans 45 forskning att den rollen är betydlig större än innan 
decentraliseringen. Beckman pekar på skolledningens inställning till förändringar som staten 
beslutar. Rektorn har stora möjligheter att långsiktigt verkställa en informell påverkan på 
idésystemet på den egna skolan. Förändringar som strider mot skolledningens uppfattning i frågan 
är svårare att genomföra, menar Beckman. 
 
Berg 46 skriver också i detta sammanhang att en framgångsrik organisation är en som har lyckats 
med att mobilisera sina medarbetare och andra materiella resurser i förhållande till organisationens 
mål. Decentraliseringens yttersta syfte är att öka måluppfyllelse i skolan. På vägen behöver man nå 
fram till andra mål: att utveckla en mera flexibel och självförändrade skola och en mera systematisk 
vardagsreflektion bland personalen, konstaterar Berg. Det gäller som många skolforskare47 har 
betonat, att skapa en helhet verksamhetsutveckling och kompetensutveckling.  Viktigt i 
sammanhanget är, enligt några informanter, när, rektorer pressas ut i administrativa hårda 
arbetsuppgifter än mjuka pedagogiska. Detta hindrar i sin tur rektorer att initiera och driva denna 
diskussion i sin organisation. Detta medför också ett ständigt dåligt rektorssamvete.  Skolverkets 
rapport 48 säger att ” Den administrativa personalen är – där det finns – ett gott stöd för rektor. 

                                                 
43 Skollagen, 2 kap.9 § 
44 Ellström, P-E (2001), s. 37 
45 Beckman, B. (1994), s. 91  
46 Berg, G (1988), s. 19 
47 Alexandersson, M (1999), Dalin, P (1991), Ellström, P-E (2001,2004), Andersson & Carlström (2005) 
48 Skolverkets utvärdering (1999), s. 21 
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Samtidigt har vi sett exempel på rektorer som ägnar onödigt mycket tid åt administrativt arbete av 
okvalificerad art”. Ellström lyfter fram kritiken med att rektorer väljer administrationen framför 
pedagogiken därför att en god ledare skapar en god ”vardagskultur” som berör både lärare och 
elever. Alexandersson liksom Ellström betonar också att ledningen måste skapa rutiner för 
reflektion och utvärdering. Även tid måste avsättas för detta arbete och det är också viktigt att 
ledningen systematiskt följer och stödjer detta arbete. Ohlsson betonar den kollegiala betydelsen i 
en professionell verksamhet, men också behovet av arbetslagsledare med ansvar för både att skapa 
ett stödjande klimat men också utforma strukturer. Strukturer som gör att gemensamma strategier, 
erfarenheter och gemensam förståelse av uppgifter lever vidare i organisationen.  
 
När det gäller att stimulera och främja lärande inom en organisation ses ledningen som betydelsefull 
i detta arbete. Faktorer som förs fram i detta sammanhang handlar om ledare som skapar lärtillfällen 
genom att stödja och uppmuntra personal som tar upp nya idéer och vill experimentera. Ellström 
anser att det är betydelsefullt med en ledare som själv utgör en modell för lärande i den dagliga 
verksamheten. I linje med detta finner jag även exempel i Grosins studie på vad som uppfattas trögt. 
Detta kan visa upp helt andra drag om man lyckas med att etablera en strategi där bl.a. ledningens 
stöd finns med som håller ihop delar av strategin. Sett ur detta perspektiv kan det pedagogiska 
ledarskapet i skolan vid arbetslagsmöten ha stor betydelse för möjligheterna att skapa en konstruktiv 
dialog och arenor för erfarenhetsutbyte och reflektion på arbetslagsmöten. 
 
I denna studie säger skolchefer att de har ett modellarbete som är processinriktat och vill att rektorer 
ska jobba på samma sätt med sina ledningsgrupper och sina lärare.  Intervjun med rektorer visar att 
rektorers arbete främst är inriktat på att sitta på olika möten samt hantering av ekonomisk-
administrativa frågor. Undantag fanns dock och detta gäller i första hand de tillfällen som rektorer 
fungerar som stöd för lärare i deras arbete. Till exempel efter ett lektionsbesök och ”då får lärare 
både skriftligt och muntligt återkoppling. De vet vad jag ska titta på. De har sett mallen. Jag 
återkopplar det i tre delar”. Vad han menar är dock svårt att tolka utifrån intervjun. Jag uppfattade 
att han har ett recept för att utvärdera lärarens undervisning. Dock är tänkandet inte i det avseende 
medvetet och systematiskt inriktat mot organisering av lärarens undervisning så att den utvecklas 
nyfiket. Torsten Madsén49 har forskat kring skolledernas pedagogiska roll och hävdar att 
pedagogisk ledarroll handlar bl.a. om att kunna initiera och leda denna typ av diskussioner, utan att 
för den delen behöva göra anspråk på att själva vara experter inom olika ämnesområden. Det gäller 
inte att kunna ha detaljerade synpunkter på innehåll och arbetsformer, utan att kunna ställa den typ 
av frågor som kan öppna för nya perspektiv. Lärare anses, som de flesta yrkeskategorier, på grund 
av samhällsförändringar utveckla sin undervisning. Detta anser Madsén ställa nya krav på 
skolledare.  
 
Jag har inte haft i avsikt att i detta sammanhang försöka värdera eller gradera de chefer eller 
rektorer som jag intervjuat. Det handlar snarare om att med hjälp av teorier och tidigare forskning 
understyrka rektors pedagogiska betydelse i en decentraliserad skola. Syftet har inte heller varit att 
lägga fram bestämda sanningar, utan snarare har jag försökt med hjälp av mina intervjuer samt 
teorier och forskning lyfta fram framgångsfaktorer som anses utveckla en reflekterad praktik i en 
lokal skola. Analysen visar att, pedagogiskt ledarskap, konstruktiv dialog, kultur, krav samt tid och 
utrymme för reflektion är viktiga faktorer för organisationslärande. 

 
8. Avslutande reflektioner 
 
”(…) när en person sitter tyst på ett japanskt företag är det ingen som kommer och stör. Man tar 
det för givet att vederbörande tänker. Om man däremot är uppe och går är det OK att ta kontakt. 
 
Visst är det intressant (…) att det är precis tvättom på amerikanska företag. Vi tror att när en 
människa sitter tyst då gör hon ingenting viktigt. Hur kan vi förvänta oss att man ska kunna lära sig 

                                                 
49 Madsén, T (1994), s. 282 
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något och utvecklas om man aldrig får tid att sitta ner och tänka efter och fundera, varken för sig 
själv eller tillsammans med andra?” 50 
 
För att knyta an till arbetets huvudsakliga innehåll: det är i själva verket genom reflektioner som vi 
först försöker begripa oss själva, för att därefter kunna begripa varandra. Det vi faktiskt sysslar med 
är reflektion. I detta arbete har min ambition varit att uppmärksamma ett kompetensområde som 
enligt både styrdokument och forskning har en central betydelse för lärare. Genom ett eget lärande, 
reflektera över sin praktik och med sina kollegor, upptäcka nya sätt och bättre sätt att undervisa. I 
detta perspektiv blir lärande, enligt Kolb, som en process som ständigt skapas och återskapas. Är 
allt detta bara filosofi och tankelekar? Nej, inte alls. När eleverna misslyckas riktas 
uppmärksamheten mot lärare, därför att lärarnas praxis anses vara bristfällig. Forskare 51 menar att 
läraryrket har blivit mer rutinartat och att lärarna får mindre möjligheter att göra professionella 
bedömningar som är bäst för elever. Kanske är det för att åtgärda bristerna som man ropar på 
implementering av effektiva - och nya läroplaner eller inför prov och tester för att kontrollera vad 
som undervisas osv. Nu när läroplansförändringar slår igenom anses det att lärare många gånger har 
saknat pedagogisk kompetens att falla tillbaka på. En grundläggande förutsättning bakom 
decentralisering var ju att läraren skulle bli en reflekterande praktiker. Schön kännetecknar den 
goda praktikern av att hon kan omformulera praktiska problem så att olika lösningar bli upptäckta. 
Alexandersson 52 menar att en kompetent lärares handlande kan beskrivas ”som en syntes mellan att 
känna till såväl olika teorier för inlärning som olika metoder för hur inlärning kan främjas och 
fördjupas samt dessutom förmågan att kunna tillämpa detta kunnande och vetande i olika 
undervisningssituationer”. Alla förändringar som sker i styrdokumenten innebär också förändringar 
i lärarens praktik. I detta arbete har mitt syfte varit, när det gäller kompetensen att klara av nya 
villkor och krav i lärararbetet att läraren måste vara den ”reflekterande praktiker”. Med detta menas 
den experten som litar på sitt eget kunnande och kan lösa problem som dyker upp utan att vända sig 
till någon expert (beslutsfattare eller någon annan expert). Av detta följer ett behov av att främja 
reflektion och diskussioner med varandra på arbetslagsmöten för att bereda möjligheten för lärande 
i ett kollektivt lärande.  
 
Frågor man kan ställa sig i detta sammanhang kan vara: hur rektorn kan skapa en reflektions kultur, 
kan göra det lättare för lärarna att inse vinsterna med att hitta nya kunskaper och lämna det gamla 
samt skapa en organisation där tid och möjligheter för dialog och reflektion över sitt arbete. Frågan 
är om dessa uppgifter överhuvudtaget är möjliga att fullgöra utan aktiva och samarbetsvilliga lärare. 
 
       8.1. Förslag till fortsatt forskning 
 
Resultaten i studien reser två organisationspedagogiska frågor hos mig: måluppfyllelse vars 
förutsättning är den nya lärarrollen som identifieras som den ”reflekterande praktikern” kräver, med 
anledning av resultaten, skolorganisatoriska lösningar. Med anledning till det komplicerade 
uppdraget ser jag det som intressant att söka de skolor som utvecklat en verksamhet där lärare inte 
bara öppet och systematiskt reflekterar och strukturerar sina pedagogiska handlingar utan även 
utgör ett ständigt utvärderingsarbete med kollegor, elever och föräldrar. Frågor man kan ställa sig är 
exempelvis: Hur får de ihop det? Och vilken syn på lärande står de för? 
 
Det anses att kollektiv reflektion över den egna praktiken är avgörande för lärande i arbetet. Det 
anses också att regelbunden reflektion över de skapade erfarenheterna är en förutsättning för att 
utveckla en lärande organisation. I detta sammanhang ser jag det intressant att söka efter om 
arbetslagets reflekterande leder till att lärarna organiserar sitt arbete på så sätt att de gör en 
prioritering av sina arbetsuppgifter, för att nå en gemensam kompetens; Hur kommer rektorn 
reagera? Kommer då rektorn fortfarande anse att lärarna gör ett bra jobb? Är lärarna fortfarande 
kompetenta?  

                                                 
50 Senge, P (1990), s. 270 
51 Carlgren, I. (1994), Carlgren & Marton, F. (2000), Ekholm, M (1994) 
52 Alexandersson, M (2007), s. 161 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide                                                                                                             
 
Vad betyder reflektion och reflekterad praktik för Dig? 
 
Hur tänker Du kring begreppen? 
 
Hur går ni konkret tillväga i rektorsgrupperna (ledningsgrupperna) när ni ska förbättra skolan? 
Använder ni er av några särskilda tillvägagångssätt? Hur kommer: Förståelse – ny kunskap och 
reflektion till uttryck? När kommer de till uttryck? 
 
Vilken typ av hinder tycker Du det leder till att lärarna kollektivt inte utarbetar gemensamma 
målsättningar för sitt handlande? 
 
Om jag återknyter till en innebörd i Din tolkning av begreppet reflektion, hur möjliggör Du 
förutsättningar för Dina anställda att reflektera över sin egen praktik? 
 
Hur tycker Du kan reflekterad praktik utvecklas till att bli en lokal arena där läraren enskilt eller 
tillsammans med andra utvecklar sin professionalism så att den egna praktiken förändras för att på 
så sätt göra målstyrningen mer effektiv? 
 
Tycker Du att samarbete och kollegalitet är en viktig förbindelselänk mellan lärarutveckling och 
skolutveckling? Om, ja, ge ett exempel. 
 
Hur tycker Du att Dina rektorer (arbetslagsledare) gör för att lärarna genom dialog ska kunna 
torggöra nya kunskaper? Vilka svårigheter finns det för att övervinna detta? 
 
Tycker Du att ökad reflektion i form av pedagogisk diskussion bland lärare kan bidra till att skolans 
verksamhet utvecklas och förbättras?  
 
Vilka svårigheter och möjligheter finns det för att ökad reflektion i form av pedagogisk diskussion 
bland lärare ska bidra till att skolans verksamhet utvecklas och förbättras?  
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