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Titel 
Kollegiala samtal – en väg till utveckling. 

English title 
Collegial learning – one way towards development. 

 

 

 

Abstrakt 
 

Titel: Kollegiala samtal- en väg till utveckling? 

 

Språk: Svenska 

 

Pedagoger i förskolan har lite tid för pedagogisk reflektion, detta begränsar möjligheter 

för pedagoger att samtala kring dilemman i verksamheten. Det begränsar även 

möjligheter för pedagoger att synliggöra och kritiskt granska sina egna handlingar och 

koppla dem till sina värderingar samt till ett teoretiskt perspektiv för att bli medveten 

om sin praktikteori, vilket är syftet med studien. Kollegiala samtal används som metod i 

studien för att skapa möjlighet för pedagoger att kritiskt granska sin verksamhet, sina 

handlingar samt sin praktikteori. 

Studien har ett aktionsforskningsinriktat arbetssätt där handledarna är aktiva i de 

pedagogiska samtal som äger rum med utgångspunkt i pedagogernas vardagdilemman. 

Samtalen analyseras med hjälp att två analysverktyg för att medvetandegöra de olika 

delar som utgör praktikteori. Resultatet visar att teoriförankringen inte sker naturligt i 

pedagoger samtal.  Det är först när handledaren introducerar olika teoretiska perspektiv 

som samtalet når en ny nivå, där alla delar av pedagogers praktikteori blir synlig och 

kan granskas kritisk. 

 

 

 

Nyckelord 
 

Aktionsforskning, förskola, handledning, kollegasamtal, kollegiala samtal, praktikteori, 

skolutveckling, utvecklingsarbete. 
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1 Inledning 
 

I förskoleverksamheten uppstår det, enligt vår erfarenhet, ofta situationer där 

pedagogers syn på barn och verksamhet skiljer sig vilket kan påverka verksamheten 

negativt. Pedagogernas handlingar och tankar kan vara väldigt olika och vi upplever att 

de sällan har något forum för att prata kring sin syn på barn, lärande och utveckling. 

Pedagogerna krockar kring situationer i vardagen utan att veta varför och de reflekterar 

inte över vad konsekvensen kan bli av olika handlingarna. Det är i enkla 

vardagssituationer som pedagogernas handlingar skiljer sig,  t.ex. att pedagoger har 

olika uppfattningar om barn ska äta upp maten på tallriken eller inte, eller att det finns 

omotiverade regler som barn kan ha svårt att förstå, tex en cykelfri dag i veckan när 

cykeln kanske är det barnen leker med mest och är trygga med. Det här kan upplevas 

som enkla situationer för pedagogen men för barnet kan det ha stor betydelse att det 

finns en tydlighet hos pedagogerna eftersom det annars kan skapa förvirring och 

osäkerhet hos dem om pedagogerna ger dem dubbla budskap. 

 

Som vi ser det finns det två problem: 

- det finns pedagoger som gör som de alltid har gjort - leder inte till utveckling 

- det finns pedagoger som agerar olika men att de inte vet varför - leder till en 

ojämlik och otrygg förskola som vi ser det. 

 

Utveckling av verksamheten börjar hos pedagogerna och i deras vardag, med deras 

tankar kring vad som behöver utvecklas. Människor agerar utifrån det som man själv 

tycker är bäst och en slutsats av det är att pedagoger behöver bli medskapare i 

systematisk kunskapsbildning om lärande och undervisning. (Scherp, 2003; Rönnerman, 

2012). 

Intresset för den här studien ligger i att utveckla förskolans verksamhet. Det råder 

oenighet kring hur och var ett sådant arbete kan startas upp. Pedagogisk kompetens 

byggs inte enbart upp genom kurser eller seminarier, utan i och genom medarbetares 

interaktion i vardagen (Timperley, 2007). Skolutveckling behöver i enlighet med detta 

ta sin utgångspunkt i de vardagsproblem som lärare och skolledare ställs inför (Scherp, 

2003). Scherp trycker även på att lärare får problem när arbetssätt som tidigare 

tillämpats med framgång inte längre ger de resultat som man, utifrån sina tidigare 
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samlade erfarenheter, har anledning att förvänta sig. Att eleverna “blivit annorlunda” 

anges av lärare som den viktigaste problemskapande och utvecklingsanstiftande faktorn, 

(Scherp, 2003). Att barnen ”blir annorlunda” eller att de strategier som pedagogerna har 

i sin ryggsäck inte fungerar är utgångspunkt för vår studie. Som vi ser det behöver 

pedagoger kritiskt granska sin praktikteori, sin pedagogiska grundsyn, för att förändra 

sina handlingar och därmed utveckla verksamheten. Stensmo (2007) beskriver 

pedagogisk grundsyn som en uppfattning om filosofiska frågor vilka är grunden för en 

pedagogisk teori utifrån sju olika pedagogiska grundfrågor: vad är? vad är sant/falskt? 

vad är gott/ont? vad är människan? vad är samhället? vad ska undervisas samt hur ska 

det undervisas?  

 

Genom att skapa en lärandeorganisation där pedagoger får möjlighet att reflektera 

tillsammans genom systematiskt kvalitetsarbete (där pedagogerna aktionsforskar kring 

sin verksamhet) samt genom kollegiala samtal skapas möjligheter för pedagogerna att 

kritiskt granska sina handlingar samt sin praktikteori vilket, enligt oss, kan bidra till 

utveckling av både praktikteori men även av verksamheterna. Denna process synliggörs 

i figur 1, som vi ser på det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1: Organisationsschema över skolutvecklingsprocess 
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En mängd forskare lyfter de aktiva yrkesutövarna som centrala för utveckling av en 

verksamhet, (Håkansson och Sundberg 2016, Scherp 2003, Normell 2002, Timperley 

2007).  Vi är intresserade av att se om kollegiala samtal med pedagoger kring deras 

egna verksamheter kan skapa utveckling. Det kollegiala samtalets fokus är pedagogiska 

vardagssituationer som pedagogerna själva har valt att lyfta för att tillsammans 

analysera, koppla till forskning och teori samt reflektera över pedagogiska utmaningar 

och dilemman. Fokus kommer att vara på pedagogernas vardagssituationer eftersom 

syftet är att forska tillsammans med dem kring något som är meningsfullt. Scherp 

(2003) beskriver att pedagoger kommer att göra som de alltid har gjort så länge som de 

har den förståelsen av uppdraget som de har. Förändringar sker först som en konsekvens 

av förändrad förståelse av uppdragen eller nya lärdomar om hur man förverkligar 

uppdraget. För att skapa möjlighet för ny förståelse krävs kommunikation samt 

reflektion, (a.a). I kommunen där studien är gjord används aktionsforskning för att 

bedriva verksamhetsutveckling samt för att öka pedagogers förståelse för sitt uppdrag 

och sin verksamhet. Rönnerman (2012) skriver att en kritisk punkt är hur praktiker 

hanterar ny kunskap och förståelse. Hon menar att även med ny förståelse finns risken 

att praktiker fortsätter som man alltid gjort istället för att till sig kunskapen, förändra 

verksamheten och använda insikten till ett fortsatt arbete. Hon lyfter att om praktiker 

väljer den första vägen har aktionsforskningen reducerats till en metod istället för det 

förhållningssätt som det är tänkt att vara. 

 

Kollegiala samtal är den form för kommunikativ reflektion som denna studie fokuserar 

på. Aktionsforskning är en metod som är aktuell för pedagogerna i studien, det är även 

en metod som möjliggör för oss som praktiker att kunna forska kring utveckling i 

förskolans verksamhet tillsammans med pedagogerna för att nå utveckling. Det är 

viktigt för oss att förmedla till deltagarna i studien att forskningen är med och för dem, 

inte om dem. 
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2 Hypotes 
   

Vår hypotes är att pedagoger utvecklar sin praktikteori när de i kollegiala samtal utgår 

från praktiska situationer och kritiskt granskar dessa utifrån teori, erfarenhet och 

värderingar.  

  

Med ett aktionsforskningsinriktat arbetssätt vill vi göra pedagoger medvetna om sin 

praktikteori och att ta reda på om kollegiala samtal kan vara en metod för att utveckla 

denna medvetenhet hos pedagogerna. 
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3 Bakgrund 
 

3.1 Teoretisk bakgrund 

 

 

3.1.1 Epistemologi 

 

Att ta reda på pedagogers kunskap om sin praktikteori kräver vetskap om hur inlärning 

och kunskap ser ut. Tittar vi på kunskap och kunskapsbildande finns det olika riktningar 

att ta där epistemologin ligger närmast vårt undersökningsområde. Epistemologi har sitt 

ursprung ur grekiskans episteme som betyder kunskap eller vetande och det tar upp 

frågor om vad vi kan veta om saker och hur möjlig den kunskapen är (Stensmo, 2007). 

Det handlar om vad en människa kan veta, när den vet det och hur den kommer fram till 

detta vetande – den här synen är relaterad till hur inlärning och utbildning går till, 

(Stensmo, 2007) vilket går att koppla till vår studie som har fokus på att pedagoger ska 

bli medvetna om processen där den kunskap, som vi tror omedvetet ligger till grund för 

deras handlingar, blir synlig. Epistemologin ställer frågan om något är sant eller falskt 

och handlar om relationen mellan människans medvetande och omvärld – vad vet hon 

och hur vet hon det? Inom epistemologin finns det två riktningar – empirism och 

rationalism där empirism innebär att säker kunskap fås genom erfarenhet och 

rationalism innebär att säker kunskap fås genom vårt förnuft (Birkler, 2008). Dessa 

riktningar beskrivs å ena sidan vara varandras motsatser men det beskrivs även att man 

kan genom empiriska studier beskriva omvärlden på ett rationellt sätt (Birkler, 2008). 

Det finns en riktning till inom epistemologin; konstruktivism, och den försöker förena 

drag av rationalism och empirism (Stensmo, 2007). 

 

 

3.1.2 Aktionsforskning 

 

Under 1990 talet förändrades synen på förskola och skola genom en mängd olika 

reformer. Begrepp som reflektion och forskande lärande betonades och blev fokus för 

reflektion, dessa två begrepp är centrala i aktionsforskningen (Rönnerman 2012; Olin 

2009). 
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Aktionsforskning innebär ett samarbete mellan forskning och praktik. Olika steg följs i 

en process, de olika stegen brukar beskrivas som en spiral av aktiviteter. Dessa 

aktiviteter är planera, agera, observera och reflektera, (Rönnerman 2012). Praktikern 

startar med en undran som uppstår i arbetet, planerar en aktivitet och följer den 

systematiskt genom olika metoder, analyserar och reflekterar över den insamlade datan, 

detta i sin tur leder till nya tankar och nya handlingar och spiralen är igång, (a.a). Carr 

och Kemmis (1986) beskriver att aktionsforskning innebär en utveckling av den egna 

praktiken men även en förståelse för utveckling av den egna praktiken samt förståelse 

för de sammanhang som den ingår i. Denna process visas som en spiral där 

utvecklingen drivs framåt genom reflektion av tidigare genomförda aktioner och 

observationer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figur 2: Aktionsforskningsspiralen (Nylund, Sanback, Wilhelmsson & Rönnerman, 2010 s.25) 

 

Vikten av förståelse betonar även Tyrén (2013), hon lyfter aktionsforskning som en 

forskning där  praktik och teori förenas i förhållande till det som deltagarna vill 

förändra. Aktionsforskningen fokuserar på att synliggöra kunskapen kring hur en 

förändring sker och vad som händer i processen. Förhållandet mellan handlandet och 

förståelse är en nyckelfråga. Det är relationen mellan kunskap, reflektion och handling 

som ligger i aktionsforskningens intresse (Mattson, 2004). Studiens syfte är att bidra till 

förändring och utveckling. Aktionsforskning är forskning som vill skapa förändring 

genom att engagera människor som deltagare i förändringsarbetet, (Mattson, 2004). Att 

vara aktiva forskare som tillsammans med pedagogerna är medskapare till systematisk 

kunskapsutveckling är något som Scherp (2003) beskriver som centralt för 

skolutveckling. Vi vill vara autentiska deltagare och äkta deltagare, vilket enligt Tiller 



 

 

 

 

 
9 

(2009) innebär att dela med sig av sin egen kunskap kring forskning, det innebär även 

att vi som pedagogiska ledare aktivt deltar i kunskapsproduktion och förnyelse av 

praxis. Han beskriver aktionsforskning som att aktion riktar uppmärksamhet mot 

handling, att vi genom att peta och reta upp systemet därmed också sätter fart på och 

utvecklar det. Aktionsforskningens syfte är att medverka till att förändra människors 

levnadsvillkor genom att engagera dem som deltagare i förändringsarbetet. Forskaren 

intar både en kritisk och pedagogisk position i ambition att medverka till förändring. 

Inom aktionsforskningstraditionen så finns idén om att forskare direkt kan medverka till 

förändringar, (Mattson 2004; Tiller 2009). 

 

En grundtanke är att människan hela tiden förändrar världen och att människan själv 

förändras med den. Forskaren tar sig in i den kontext som består av tid och rum, verkan, 

orsak, aktörer och handlingar, förutsättningar, traditioner m.m. Det finns en risk att 

hamna i en situation där duktiga lärare dras ur skolan för att forska  på den, istället för 

att forska i och med den. detta kan leda till att försvaga skolan istället för att stärka den 

(Tiller 2009). 

 

 

3.1.3 Vetenskaplig grund 

 

I enlighet med skollagen (SFS 2010:800) ska vi relatera till vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Vad är då vetenskaplig grund? Är aktionsforskning vetenskaplig? 

Aktionsforskningens vetenskapliga status präglas av oenighet och oklarhet, (Tiller, 

2009, Mattson 2004, Olin 2009, Carr och Kemmis 1986). Mattson (2004) resonerar 

kring frågan och tar stöd i filosofen Habermas tankar kring att forskare och praktiker 

följer olika spelregler. Forskarens kunskapsintresse gäller vetenskapligheten medan 

praktikern är intresserad av handlingsrelevant kunskap. Eliasson (1995) beskriver att 

vetenskapliga teorier inte ger underlag för handlingar i praktiken. Hon beskriver att 

teorier alltid innebär en förenkling men den sociala verkligheten är komplex. 

Förenklingar som söker i det generella rensar bort det specifika, i det specifika ligger 

det underlag som behövs för att kunna handla i konkreta situationer. Hon liksom 

Haberma ser kunskapen som olika med olika fokus, forskarens teoretiskt orienterade 

kunskap behöver förstås och respekteras på sina villkor, likaså praktikerns 

handlingsorienterade kunskap. Gör vi inte det ser hon risk i att den ena dominerar över 
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den andra, vanligen dominerar forskningens kunskap över praktikern. Även Carr och 

Kemmis (1984) diskuterar vad som menas med praktisk kunskap jämfört med teoretisk 

kunskap. De lyfter att teoretiska teorier som produceras ofta är triviala och meningslösa 

i den praktiska verkligheten, eftersom de inte fokuserar på de tolkningar och meningar 

som människor använder för att förstå verkligheten. Eftersom utbildning är en praktisk 

arena så kan dess utmaningar och dilemman inte lösas på ett teoretiskt plan. Carr och 

Kemmis hänvisar till Gauthier som säger att praktiska problem är problem med vad man 

ska göra, deras lösning finns bara i att göra någonting. Tiller (2009) menar att 

lärarutbildningen har varit och är starkt präglad av positivistiska forskningsideal, vilket 

har satt spår hos de som arbetar i skolan idag. En kritik är att aktionsforskning inte kan 

vara en vetenskap eftersom man ingriper och förändrar det man studerar. 

 

 

3.1.4 Konstruktivism 

 

Varje människa konstruerar sin verklighet som han eller hon förstår den. Människan är 

aktiv i att försöka skapa en förståelse för det sammanhang som han eller hon ingår i. 

När ett lärande ska ske finns redan en för-uppfattning som måste förändras. För-

uppfattningarna spelar en avgörande roll eftersom de utgör utgångspunkten för 

personen. Ur ett pedagogiskt lärande perspektiv innebär det att läraren eller handledaren 

måste hitta var varje elev eller deltagare/pedagog befinner sig för att bygga vidare på 

för-förståelsen för att därefter utveckla ny förståelse, (Claesson, 2007). Ur ett 

konstruktivistiskt synsätt är det viktigt att ställa öppna frågor till eleverna för att 

uppmuntra till resonemang och ett synliggörande av den förståelse som eleverna har. Ett 

arbetssätt blir här att experimentera eller introducera motsägelsefull kunskap och 

uppmuntra elever att diskutera dem, (a.a). Brinkjaer och Höjen (2013) skriver att 

konstruktivismen syns hos både Piaget och Vygotskij eftersom båda dessa psykologer 

pekar på att individen själv konstruerar sin förståelse. Utvecklingen sker inte genom 

natur eller är skapad av gud, utan den enskilda människan skapar (konstruerar) själv sin 

förståelse. 
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3.1.5 Professionellt förhållningssätt 

 

I förskolans läroplan, Lpfö 98/16, beskrivs vilket förhållningssätt pedagoger ska ha för 

att kunna bemöta alla barn utifrån deras egna förutsättningar. Det beskrivs även att 

pedagogerna ska utföra sina uppgifter på ett professionellt sätt. (Skolverket, 2016). Det 

finns olika sätt som detta professionella förhållningssätt kan gå till. 

 

Normell (2002) beskriver tre aspekter som hon anser vara förutsättningar hos pedagoger 

för ett professionellt förhållningssätt: 

 

• Personlig mognad 

o att veta vem man är i relation till sig själv men även i relation till andra. 

Det står även för att man ska kunna värna om sin och andras integritet, 

att kunna stå för det man känner är allra viktigast för en själv och kunna 

hävda det samtidigt som man även ska kunna respektera andras integritet 

och känna av den andre. I denna personliga mognad läggs även förmågan 

att kunna lyssna utan att lägga egna erfarenheter in i historien vilket kan 

ta bort glädje och känslan av delaktighet för berättaren. 

• Trygg yrkesidentitet 

o i skolans värld möts många olika yrkeskategorier och det krävs att man 

är trygg i den kategorin man tillhör när man går in i ett samarbete. 

Saknas den trygga yrkesidentiteten finns det risk för oenigheter mellan 

dem. En strategi för att undanröja denna misstänksamhet mellan 

yrkeskategorierna är att de ingår i en kollegial samtalsgrupp som 

fungerar som ett forum för gemensam reflektion. Detta kan skapa en 

tryggare yrkesidentitet som i sin tur skapar bra möjligheter för gott 

samarbete mellan yrkeskategorierna. 

• Intresse för uppgiften 

o en pedagogs intresse för uppgiften ger eleven betydelse och en känsla av 

att vara betydelsefull och värdefull. Det ger eleven en ökad lust till att 

lära sig. 
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Inom specialpedagogiken ligger huvuddelen på kategoriskt/punktuellt perspektiv, 

relationellt perspektiv. Beroende på vilket perspektiv pedagoger har kommer barn och 

verksamhet få konsekvenser därefter (von Wright, 2001). 

 

 

3.1.6 Kategoriskt och punktuellt perspektiv 

 

Dessa båda perspektiv har sin utgångspunkt från hur man ser på människan och vad ett 

visst beteende beror på. Perspektiven har samma innebörd men kommer från olika 

forskare. Det kategoriska perspektivet beskrivs som att det är hos eleven svårigheten 

finns och det är mot eleven som det specialpedagogiska arbetet riktas (Persson, 2013). 

Det punktuella perspektivet beskrivs på liknande sätt; att människan förstås som en 

fristående varelse och dennes problem tar inga hänsyn till den miljö som den lever i 

(von Wright, 2001). I det kategoriska/punktuella perspektivet tar man avstamp i att hitta 

enskilda orsaker till problembeteende hos elever, att det kan ligga medicinska orsaker 

bakom, utan att se till om orsaken finns i omgivningen (von Wright, 2001). Man har en 

uppfattning om att svårigheten är individbunden, att eleven får hjälp som är direkt 

relaterad till den enskilda svårigheten samt att det beskrivs som ett kortsiktigt arbete 

(Persson, 2013). Det kategoriska perspektivet ligger nära de förklaringar till 

funktionshindret som hör till det medicinska och psykologiska, att en människa 

kategoriseras efter vissa egenskaper (Rosenqvist, 2007). I ett punktuellt perspektiv blir 

människan bakom eleven ointressant där fokus riktas mot svårigheten eller diagnosen 

(von Wright, 2001). 

 

 

3.1.7 Relationellt perspektiv 

 

Det relationella perspektivet innebär att man försöker se till elevens svårigheter utifrån 

dennes hela situation (Rosenqvist, 2007). Man ser till eleven i svårigheter och att 

svårigheten uppstår i relation till omgivningen (Persson, 2013). Utifrån ett relationellt 

perspektiv ligger fokus på miljön kring eleven, det är alltså upp till alla kring eleven att 

bidra till att skapa möjligheter för eleven (von Wright, 2001), d.v.s. det är alla 

arbetsenheter som har med eleven att göra samt den miljö som eleven vistas i som ska 

vara delaktiga i arbetet kring eleven (Persson, 2013). von Wright (2001) beskriver det 
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relationella perspektivet på liknande sätt som Persson (2013) men med den skillnaden 

att von Wright är mer specifik och riktar in sig på det som händer i det direkta mötet 

mellan människor i pedagogiska situationer samt att hon inte ser de olika perspektiven 

som varandras motsatser utan att det är olika infallsvinklar som var och en ger olika 

konsekvenser för omgivningen (Jakobsson & Nilsson, 2011). 
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Det relationella och kategoriska perspektivet: 

  

 Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 

Uppfattning om 

pedagogisk kompetens 

Förmåga att apassa 

undervisning till skilda 

förutsättningar för lärande 

hos elever 

Ämnesspecifik och 

undervisningscentrerad 

Uppfattning av 

specialpedagogisk 

kompetens 

Kvalificerad hjälp att 

planera in differentiering i 

undervisning och stoff 

Kvalificerad hjälp direkt 

relaterad till elevers 

uppvisade svårigheter 

Orsaker till 

specialpedagogiska 

behov 

Elever i svråigheter. 

Svårigheter uppstår i mötet 

med olika företeelser i 

uppväxt- och 

utbildningsmiljön 

Elever med svårigheter. 

Svårigheter är antingen 

medfödda eller på annat 

sätt individbundna 

Tidsperspektiv Långsiktighet Kortsiktighet 

Fokus för 

specialpedagogiska 

åtgärder 

Elev, lärare och 

lärandemiljö 

Eleven 

Förläggning av ansvaret 

för specialpedagogisk 

verksamhet 

Arbetsenheter (-lag) och 

lärare med aktivt stöd från 

rektor 

Speciallärare, 

sepcialpedagoger och 

elevvårdspersonal 
Tabell 1: konsekvenserna för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektivval (Persson, 2013 

s.160) 

 

 

3.1.8 Kollegiala samtal 

 

Att samtala är att kommunicera och ordet kommunikation betyder enligt NE (2017): 

”överföring av information mellan människor”. Att kommunicera med andra människor 

är något som finns inom oss från början, från den dagen vi öppnar våra ögon och ser in i 

föräldrarnas ögon finns kommunikationen där. Människan har tidigt behov av att föra 

över information till varandra, i livets start för sin överlevnad och senare i livet för att 

kunna göra sig förstådd. Ibland behöver omgivningen kämpa för att kunna 

kommunicera och ibland sker det helt naturligt. Inom skolan och förskolan sker 

kommunikation hela tiden, varje vaken minut kommunicerar alla på olika sätt och på 

olika nivåer. Även här sker kommunikation helt naturligt eller på ett sätt som utmanas. 

Lärare, elever, pedagoger och barn – alla har de kommunikation mellan varandra. I 

skolan och förskolan pågår ständigt kommunikation och samarbete mellan människor. 

En central del i skolans vardag är kommunikation vilket är nödvändig för elevernas 

lärande och delaktighet och det kan vara avgörande för hur elevens situation i skolan 
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kommer att bli (Ahlberg, 2013). Genom denna kommunikation sker det en ständig 

förändring, och detta samspel mellan kommunikation och samarbete utgör det nätverk 

av processer som formar undervisningen (a.a.). 

 

Vad behövs då för att kunna kommunicera? Det krävs en bärande relation, en bro, 

mellan människor för att kunna ha en god kommunikation samt att denna relation måste 

finnas att ta hänsyn till när vi tolkar enskilda händelser (Røkenes & Hanssen 2007). All 

mänsklig utveckling är beroende av relation och har stor betydelse i människans 

utveckling och dennes behov av att känna sig behövd av andra (Normell, 2002; Aspelin 

& Persson, 2011). Denna relation blir utgångspunkten när vi vill förstå oss själva och 

varandra och kan rikta uppmärksamheten mot frågor som rör en människas handlande 

och interaktionsprocess (von Wright, 2001). 

 

I litteraturen har begreppet kollegiala samtal olika namn: kollegasamtal, 

kollegahandledning, handledning i pedagogiska frågor. Det begrepp vi har valt att 

använda är kollegiala samtal eftersom det enligt Lauvås et.al (2016) inte krävs någon 

speciell handledarutbildning för att agera som handledare inom kollegiala samtal. Det är 

inte meningen att kollegor inte enbart ska arbeta ihop utan också tillsammans utveckla 

verksamheten på ett genomtänkt och strukturerat sätt (Lauvås et.al, 2016). 

Det är en pedagogisk utmaning för varje lärare att hitta vägar till ökat lärande och 

delaktighet för alla elever, (Ahlberg, Klasson & Nordevall, 2002) att få möjlighet att 

diskutera vardagsproblem och dilemman inom sitt lärande i grupp är ett sätt att få syn på 

sig själva. Pedagoger behöver varandra för att komma fram till en lösning, även om de 

ibland sitter inne med lösningen själva kan gruppen hjälpa till att få fram det (Normell, 

2002). Kollegiala samtal kan forma ett socialt och språkligt sammanhang för lärare där 

de får möjlighet att skapa förståelse kring problem de möter i sin vardag (Ahlberg, 

2013). Här framgår det tydligt att kollegiala samtal kan lyfta en verksamhet och finna 

lösningar på pedagogers vardagsproblem. Det är inte enbart ett problemlösande forum 

utan även ett kompetensutvecklande forum. Att vara med i samtal med kollegor om det 

man själv upplever som viktigast i sitt arbete och få deras synpunkter på det ger en 

fördjupad och integrerad kunskap som en föreläsning inte kan ge (Normell, 2002). 

Kollegiala samtal startar processer hos lärarna som hjälper dem att synliggöra och bli 

medvetna om sina värderingar (Ahlberg et.al, 2002). I läroplanen för förskolan, Lpfö -
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98/16 (Skolverket, 2016), beskrivs de värden som förskolan ska vila på, det är alltså 

inget en pedagog kan välja bort utan det ingår i dennes uppdrag att utföra. Enligt 

Skolverket (2013) handlar dessa grundläggande värden om att ”förskolan ska skapa ett 

öppet och demokratiskt klimat, där varje barn får uppleva sitt eget och andras värde 

samt få sina behov och intressen respekterade och tillgodosedda.”(s.27). För att kunna 

förmedla och hävda dessa grundläggande värden krävs det att de tydliggörs i den 

dagliga verksamheten (Skolverket, 2016). De kan tydliggöras genom gemensam 

reflektion i samtal, kollegiala samtal. Detta för att utveckla en medvetenhet inom yrket, 

att bättra på sina färdigheter inom yrket och utveckla en medvetenhet om sitt eget sätt 

att fungera och reagera (Bie, 2014), precis så som Lauvås et.al.(2016) beskriver om vad 

kollegiala samtal ger: utveckling av sin praktikteori. Ahlberg (2013) beskriver 

reflektionens syfte som ett sätt att skapa struktur och distansera sig från gamla 

tankemönster och utveckla nya. Adolfsson & Håkansson (2015) Har studerat 

framgångsfaktorer för utveckling på skolor och förskolor i Kalmar. Resultatet visar att 

pedagogerna uttrycker att kontinuerliga pedagogiska samtal kring den egna praktiken är 

tätt förknippat med en stärkt kvalité i undervisningen. De lyfter också fördelen med att 

användandet av ett gemensamt språk har ökat samt att möjligheter har skapats för att på 

ett naturligt sätt koppla samman forskning och den egna praktiken. I analysen av 

Adolfsson och Håkanssons (2015) studie kring skolutveckling framkommer det att 

förutsättningar för ett mer hållbart utvecklingsarbete skapas när förskolechefen 

använder sig av ett processtöd exempelvis i form av en specialpedagog eller 

arbetslagsledare. Även Edwards-Groves, Grootenboer och Rönnerman (2014) betonar i 

sin studie “mellanledares” betydelse för utveckling inom aktionsforskning. De lyfter 

vikten av att mellanledaren har förskolechefens stöd och att organisationen skapar 

möjlighet för mellanledaren att arbeta aktivt med de pedagoger som praktiskt driver 

utvecklingsarbetet. Studien visar även att det är av stor vikt att mellanledaren skapar en 

relation med pedagoger och vinner deras förtroende. Att ledaren själv har varit i samma 

position som pedagogerna tror Edwars-Groves, Grootenboer och Rönnerman (2014) 

leder till en förståelse från pedagogerna och känslan av att ledaren är där för deras skull. 
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3.1.9 Specialpedagogik = utvecklingspedagogik? 

 

Det finns en tradition och en tro att specialpedagogen finns till för det enskilda barnets 

skull, att åtgärder riktas mot barnet (Göransson, 2011; Lendahls Rosendahl & 

Rönnerman, 2005; Bladini, 2011). Med hjälp av kollegiala samtal kan specialpedagogen 

rikta fokus mot pedagogers egna verksamhet där de i grupp får möjlighet att lyfta fram 

sina frågor och diskutera sin egen yrkeskompetens i syfte att få en förståelse för 

varandras grundläggande värden (a.a). 

 

Begreppet specialpedagogik betyder olika beroende på vem du frågar. Vi har tittat på 

hur två forskare beskriver specialpedagogik: 

 

Persson (2013) beskriver det som en pedagogik som man använder när den vanliga 

pedagogiken inte räcker till. Vad är då den vanliga pedagogik som Persson skriver om? 

Det är en definitionsfråga och enligt oss är pedagogik föränderlig och dynamisk vilket 

innebär att vanlig pedagogik igår kan vara vanlig pedagogik idag. 

 

Jenner (2004) beskriver och ansluter sig till begreppet specialpedagogik utifrån den 

formulering som bla en SOU-utredning använde sig av: ”specialpedagogik inte skall 

vara en annorlunda pedagogik för vissa och relativt få elever”, utan ”ett medvetet 

prövande och vidareutvecklande av allmänna pedagogiska teorier i sökandet efter det 

ökade stöd som många elever under längre eller kortare tid kan behöva i sin naturliga 

omgivning” (SOU 1999:63, s.192). 

 

Den här formuleringen överensstämmer, enligt oss, med specialpedagogens roll i 

studien. En uppgift för specialpedagoger är att handleda inom pedagogiska frågor, som 

handledare i studien ser vi oss som utvecklingspedagoger eftersom syftet är att utveckla 

pedagoger och verksamhet.  

 

Vi vill inte med detta sagt förminska specialpedagogens betydelse för barn och elever i 

behov av särskilt stöd i dagens skola, tvärtom vill vi poängtera den mångsidighet och 

bredd en specialpedagog kan ha i sitt arbete. Vi vill alltså belysa att specialpedagogens 

roll kan ökas och ses som en del i det förändringsarbete och utvecklingsarbete som ska 

ske hos pedagoger och genom det kunna fånga upp barn och elever och lyfta dem i 
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skolarbetet. Genom kollegiala samtal kan alla på förskolan/skolan få syn på varandras 

arbetssätt, metoder, och med hjälp av specialpedagogen kunna lyfta det praktiska till 

teorin, se mönster, kunna ställa utmanande frågor, vara en kritisk vän osv. 

 

 

3.1.10 Förebyggande arbete i förskola 

 

Göransson (2011) lyfter vikten av ett förebyggande arbetete i förskolan. Det är 

betydelsefullt för alla som befinner sig där för att pedagoger ska kunna förutse och 

undanröja hinder för alla barn i förskolan när det gäller lek, inlärning och socialisation. 

Ett förebyggande arbete ska förhindra att problem uppstår och skolan har ansvar i att se 

till att så få elever som möjligt ska riskera att inte nå målen. Denna beskrivning av 

förebyggande arbete kan ses som relationellt på så vis att behoven hos elever är knutna 

till ett sammanhang och kan förstås i situationen (von Wright, 2001). Ett förebyggande 

arbete kan även klassas som relationellt utifrån hur Aspelin & Persson (2011) beskriver 

relationellt perspektiv: de pekar på lärarens målmedvetna arbete, pedagogers 

förhållningssätt i pedagogiska relationer samt att en skolas stomme utgörs av sociala 

sammankomster där kollegiala samtal kring verksamheten förs och hålls levande. 

 

 

3.1.11 Skolutveckling 

 

Olins (2009) studie har som syfte att öka förståelse kring vad skolutveckling är. Hon har 

under ett par år följt en skola kring det praktiska arbetet för skolutveckling. Resultatet 

visar att skolutveckling är en växelverkande, dialektisk process. Den framstår inte som 

en framåtriktad, kontinuerlig process, snarare konfliktfylld och växelverkande. 

Langelotz (2014) fokuserar på det kollegiala samtalets betydelse för utveckling av 

undervisningspraktik. I denna studie lyfts processer som utvecklas när pedagoger 

gemensamt reflekterar över sitt yrke. Båda studiernas resultat lyfter kollegors 

reflekterande kring sin egen praktik som gynnsamt för verksamhetsutveckling, 

reflektionen leder till ökad förståelse för uppdraget men även till en ökad 

samarbetsförmåga och kollegialitet. Att fokusera på pedagogernas delaktighet för att 

tillsammans sätta mål, främja fortbildningsprocesser, att skapa en samarbetskultur och 
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att låta pedagogerna vara delaktiga i att tillsammans hitta strategier för problemlösning 

beskriver Hargreaves och Fink (2007) som transformativt ledarskap. 

 

Kollegiala samtal är ett medel för att bygga lärandegemenskaper (Håkansson & 

Sundberg, 2016) . För att ett professionellt lärande ska kunna ske behövs främst ett 

lärande på individnivå. När individerna utvecklar ökad förståelse, färdigheter, attityder 

och värderingar leder det till att det egna arbetet förbättras. Grupper lär under samspel 

vilket leder till ökad förståelse och organisatoriska förändringar. (Håkansson, 2013). 

Pedagogers handlingar är inte individegenskaper eftersom pedagoger i en organisation 

påverkas av en mängd olika variabler som både påverkar pedagogerna men som 

pedagogerna även är medskapare av. Det skulle betyda att pedagogernas handlande 

snarare är systemrelaterade egenskaper beroende av det sociala sammanhang som 

pedagogerna befinner sig i. (Granberg och Ohlsson, 2014). 
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4 Teoretiskt ramverk 
Följande perspektiv är relevanta för studien och används som teoretiskt ramverk. 

  

4.1.1 Praktikteori 

  

Praktikteori refererar till det var och en bär med sig av erfarenheter kunskaper och 

värderingar som har relation till ett praktikområde (t.ex. ett yrke), och som är vår 

personliga ”egendom”. (Lauvås, Hofgaard, Lycke & Handal 2016) 

  

Lauvås et.al (2016) beskriver att vi i många situationer agerar reflexmässigt. I de 

situationer där vi inte är riktigt säkra på hur vi ska agera skapas ett behov av att 

mobilisera våra erfarenheter och vår kunskap. Vi funderar då på om vi har läst eller hört 

något kring en liknande situation och försöker bygga på vår erfarenhet och kunskap med 

andras eller knyta dem till en teori med ambitionen att handla på ett ”korrekt” sätt. 

Författarna skriver vidare att praktikteorin är i ständig förändring och vi är endast 

medvetna om delar av den. Praktikteorin ligger till grund för hur vi agerar samt de val 

som vi gör. 

 

Målbilden för oss i vår studie är att pedagogerna kan beskriva följande, ”När jag väljer 

att handla på det här sättet är det för att de här erfarenheterna och kunskaperna stöder 

det valet, och för att jag tycker att det är ett värdemässigt försvarbart sätt att agera på”, 

(Lauvås et.al 2016, s 97). Vi tror att det är orealistiskt på begränsad tid i denna studie att 

pedagogerna i våra kollegiala samtal kommer att nå detta mål men små steg och små 

insikter hos individen är som vi ser det ett steg mot insikt kring hur pedagogernas egna 

roll påverkar mötet med barn. Genom att pedagogerna funderar över varför de agerar 

som de gör, kopplar detta till tidigare erfarenhet samt teori så skapas en medvetenhet 

som vi tror kommer påverka och förändra hur de möter barnen i verksamheten. När 

pedagogerna förändrar sitt bemötande så förändras även möjligheterna för barnen att 

lära och utvecklas och vi har därmed tagit vårt första steg mot en utveckling av 

verksamheten. 
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Lauvås et.al (2016) har skapat en tankemodell som de använder när de bedriver 

handledning, de kallar den praxistriangeln. 

 

 

 

 

 

 

 

(figur 3: Praxistriangeln, Lauvås et.al 2016 s.) 

 

Denna modell sätter in pedagogernas tankar om sitt handlande i de olika nivåerna där P1 

symboliserar samtal kring själva handlingen. På P2-nivån går samtalet in på frågor kring 

varför handlandet ser ut som det gör, att pedagogen får motivera sitt agerande utifrån 

teorier. P3-nivån handlar om etisk legitimering där pedagogen samtalar kring om 

dennes handlande är rätt eller inte, om det är försvarbart att agera på ett visst sätt eller 

inte. 

 

 

4.1.2 Tillers erfarenhetstrappa 

 

Det finns ytterligare ett teoretiskt ramverk som vi vill använda oss av. Den är formad 

som en trappa där fyra steg av erfarenhetsbaserats lärande går att urskilja (Tiller, 2009). 

 

 

 

 

(figur 4: Tillers erfarenhetstrappa, Tiller 2009) 

 

Tiller (2009) tänker sig en stegvis utveckling men betonar att de olika stegen kommer 

att överlappa varandra och är alla viktiga för det erfarenhetsbaserade lärandet. 

  

4. Erfarenheter knyts till teori 

3. Erfarenheter kopplas ihop 

2. Erfarenheter ordnas 

1 Spontana samtal/anteckningar om erfarenheter 
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Steg 1 beskrivs som grunden för det erfarenhetsbaserade lärandet, den har en viktig 

social dimension. Stannar samtalet på detta steg skapas inget lärande och därmed ingen 

förändring i verksamheten. När samtalet förs vidare till steg 2 sorteras och kategoriseras 

alla vardagshändelser och vi letar efter mönster. Exempel på två sorteringsbegrepp är 

intentioner och realiteter. Nästa steg på trappan, steg 3, är att koppla ihop de 

kategoriserade erfarenheterna med varandra. När samtalet når detta trappsteg skriver 

Tiller (2009) att vi lämnar de situationsbundna händelserna som ligger nära i tid och 

rum för att se fenomenen bakom händelserna, det är här vi kan bli medvetna om den 

dolda styrningen och faktorer såsom makt och sociala grupperingar. Här är det viktigt 

att synliggöra de subjektiva och individuella förhållanden samt de objektiva/strukturella 

förhållanden. På sista steget av trappan, steg 4, kopplas erfarenheterna till teori och 

vetenskap, denna koppling ökar den analytiska kraften. Erfarenheterna kan ge kraft åt 

den generella kunskapen men den generella kunskapen kan även ge kraft åt våra 

erfarenheter. 

 

Denna erfarenhetsbaserade trappa har enligt oss många likheter med praxistriangeln (fig 

3) och utveckling av pedagogers praktikteori. Vår erfarenhet är att samtal i lärgrupper 

ofta rör sig kring de två första stegen. Som handledare vill vi synliggöra pedagogernas 

erfarenheter i olika perspektiv och koppla dessa till teori och vetenskap så kan samtalet 

kan klättra till det översta steget på trappan. 

 

Vårt syfte är då att genom kollegiala samtal beskriva perspektiven med koppling till 

teori för pedagogerna för att under nästkommande träff fortsätta samtalet på en högre 

nivå. Genom att få pedagogerna att fundera över samt beskriva vilka pedagogiska 

konsekvenser de olika perspektiven får för barnens lärande och verksamhetens 

utveckling så är vår hypotes att de på så vis utvecklar sin praktikteori. 
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5 Metod 
 

Studien utgår från hypotesen: att pedagoger utvecklar sin praktikteori när de i kollegiala 

samtal utgår från praktiska situationer och kritiskt granskar dessa utifrån teori, 

erfarenhet och värderingar. 

 

 

5.1 Hypotetiskt-deduktiv metod. 

 

Varje vetenskap använder sig av någon form av hypotetisk-deduktiv metod. 

Den hypotetisk-deduktiva metoden innebär: 

- Ställ en hypotes 

- Härled empiriskt testbara påståenden ut hypotesen och eventuella 

hjälphypoteser. 

- Avgör sanningshalten av de empiriskt testbara påståendena med experiment och 

iakttagelser. 

- Beroende på om de empiriska konsekvenserna är sanna eller ej, är hypotesen 

styrkt eller falsifierad. 

(Johansson, 2000, s 38) 

  

Sista punkten som Johansson (2000) beskriver i den hypotetisk-deduktiva metoden 

innefattar empiriska konsekvenser. Enligt Johansson är empirisk konsekvens en logisk 

konsekvens av hypotesen och dess sanning kan avgöras med ett empiriskt försök. Det är 

möjligt att falsifiera en hypotes men aldrig möjligt att bekräfta den. Den kan däremot bli 

styrkt och därmed vara mer trovärdig än tidigare, (Johansson, 2000; Thomassen, 2012). 

 

Empirisk konsekvens i studien: när kollegiala samtal som vi genomför utgår från 

praktiska situationer får pedagogerna möjlighet att granska situationerna med hjälp av 

teori, erfarenhet och sina värderingar genomförs kommer pedagogernas praktikteori att 

förändras. 

I den hypotetisk-deduktiva metoden är utgångspunkten en hypotes. Från den testas 

prövbara konsekvenser, med det menas konsekvenser som kommer att ske om 
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hypotesen är riktig, om konsekvenserna inte slår in så försvagas eller falsifieras 

hypotesen. 

 

Tester är ett systematiskt sätt att avgöra om hypoteser är sannolika, (Thomassen 2012). I 

studien genomförs empiriska försök, (kollegasamtal) för att se om hypotesen kan 

styrkas, eller falsifieras. 

 

En god teori har konsekvenser som kan falsifiera den. Ju fler gånger vi försöker att 

bevisa att en teori är felaktig och misslyckas, desto mer sannolikt är det att teorin 

stämmer, (a.a). 

 

 

5.2 Etiskt övervägande 

 

Studien faller inom ramen för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och ska 

därmed innehålla de fyra huvudkrav inom individskyddet som är framtagna av 

Vetenskapsrådet (2002). Dessa är: 

• informationskravet: 

o Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte (s.8) - detta har vi uppfyllt genom att vi 

har informerat gruppen om vår studie, vilket syfte och utgångspunkt 

den har. Vi har initialt i enlighet med Vetenskapsrådet valt att till viss 

del informera alla detaljer i studien eftersom vi ansåg att för mycket 

detaljerad information om analysmetod skulle kunna påverka deras 

tankar om sin praktikteori. All information gavs sedan vid sista 

samtalstillfället då analysmetoden presenterades och en analys av ett 

samtal gjordes i deras närvaro. De som ej närvarade vid sista tillfället 

gavs information via mejl. Pedagogerna fick information om att deras 

deltagande är frivilligt och att de närsomhelst kan avbryta att vara 

med. 
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• samtyckeskravet: 

o Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan (s.9) - eftersom studien kräver en aktiv insats av 

pedagogerna krävs deras samtycke enligt Vetenskapsrådet och detta 

har vi uppfyllt genom att vi frågat alla pedagoger om deras samtycke 

till att deltaga i studien. 

• konfidentialitetskravet: 

o Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (s12). Det blev 

tydligt för oss att det är omöjligt att garantera de yrkesverksamma på 

förskolan anonymitet men vi hänvisar till Olin (2009) som istället 

valde att bygga upp en tillit och ha en öppen kommunikation med 

pedagogerna kring materialet och studien. Namnen på pedagogerna 

är dock ändrade för att inte kunna koppla citat till persson. 

• nyttjandekravet: 

o Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål (s.14) - detta är uppfyllt genom att pedagogerna 

som deltar i studien blivit informerade om att alla uppgifter som 

deltagarna bidragit med endast används i denna studien. 

 

 

5.3 Tillvägagångssätt 

 

Eftersom vi har valt aktionsforskning som ansats vill vi forska i ett pågående 

utvecklingsarbetet, dvs i vår egna praktik. En av oss arbetar idag med skolutveckling 

genom kollegiala samtal så därför har vi valt att forska kring det arbete som bedrivs i 

den arbetsgruppen. Urvalsgruppen består av 8-10 pedagoger (de pedagoger som är 

närvarande på förskolan när samtalen äger rum) på en förskola med tre avdelningar. 

Pedagogerna har olika grad av utbildning: outbildade inom pedagogik, barnskötare och 

förskollärare. 
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Studien riktar fokus mot kollegiala samtal som grund för utveckling. Mattson (2004) 

beskriver att en aktionsforskare kan ta en kritisk och pedagogisk position med 

ambitionen att medverka till förändring, vilket är syftet med studien. 

 

Enligt Tiller (2009) finns det en risk i studier att pedagoger upplever att de används för 

andras utveckling. Det var därför viktigt för oss att trycka på att studien har ett 

aktionsforskningsinriktat tillvägagångssätt där vi fungerar som både forskare och 

praktiker, vi forskar inte på utan med pedagogerna. Som forskare är ambitionen att vara 

autentiska deltagare och äkta deltagare, vilket enligt Tiller (2009) innebär att dela med 

sig av sin egen kunskap kring forskning, det innebär även att forskaren aktivt deltar i 

kunskapsproduktion och förnyelse av praxis. 

 

Förskolan i studien använder sig sedan ett par år tillbaka av kollegasamtal för att kritiskt 

granska begrepp och handlingar. Alla pedagoger på förskolan fick frågan om de ville 

delta i studien. De informerades om syftet och den aktionsforsknings inriktade 

tillvägagångssättet för studien. Samtliga pedagoger valde att deltaga. På förskolan 

arbetar 12 pedagoger. Av olika skäl kunde inte alla närvara vid de fyra samtalen som 

genomfördes på förskolan.  

 

Som handledare är vår tanke att synliggöra pedagogernas erfarenheter samt att 

uppmuntra en koppling av dessa erfarenheter till olika teoretiska perspektiv, genom att 

göra det så kan samtalet klättra till det översta steget på Tillers erfarenhetstrappa, (fig 

4). När pedagogerna får möjlighet att fundera över samt beskriva vilka pedagogiska 

konsekvenser de olika perspektiven får för barnens lärande och verksamhetens 

utveckling är vår hypotes att de på så vis utvecklar sin praktikteori. 
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5.4 Samtalsstruktur 

 

1. En pedagog beskriver en praktisk situation/dilemma hämtat från verksamheten. 

2. Varje pedagog tänker själva i några minuter kring situationen 

3. En och en berättar sina tankar inför gruppen, ingen i gruppen avbryter 

4. Gruppen släpps fri i diskussionen/samtalet 

5. Sammanfattning 

6. Avslutning - alla funderar var och en i fem minuter över en pedagogisk situation och 

skriver ner den. Några av dessa kan vi ha som utgångspunkt i nästa samtal. 
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6 Analys/Resultat 
 

I detta kapitlet analyseras resultatet från samtalen med hjälp av praxistriangeln (fig 3), 

praxiscirklarna (se fig. 5 längre fram) och Tillers erfarenhetstrappa (fig 4). 

Pedagogernas svar är även kopplade till ett sociokulturellt perspektiv samt ett 

postmodernt perspektiv som framkommer och presenteras efetr samtal 1. 

 

Vår hypotes är att pedagoger utvecklar sin praktikteori när de i kollegiala samtal utgår 

från praktiska situationer och kritiskt granskar dessa utifrån teori, erfarenhet och 

värderingar. 

  

Tillvägagångssättet hade en tydlig struktur inför första samtalet, När vi sedan 

analyserade samtal 1 hamnade vi direkt i aktionsforskningsspiralen (fig 2) . Det blev 

tydligt för oss att det inte går på förhand att bestämma hur samtalen ska se ut, 

aktionsforskning handlar om att tillsammans med deltagarna arbeta för utveckling, 

därför gjordes en ny analys och en ny planering först efter varje samtal.  

  



 

 

 

 

 
29 

Vid beskrivning av praxistriangeln (fig.3) (Lauvås et.al, 2016) får vi uppfattningen att 

det är olika nivåer och att nivå P3 är rangordnat högst medan P1 är rangordnat lägst. Att 

rita modellen som en triangel medför att de olika nivåerna skiljer sig åt, risken som vi 

ser det är att det då kan tolkas att den nivån som är i toppen av triangeln är den som 

värderas högst, de olika nivåerna blir i en triangel separata och interagerar inte med 

varandra. Vi ville se den på ett annat sätt för att förstå den bättre. Så som vi uppfattar 

innebörden i praxistriangeln har vi ritat upp en modell som enligt oss ger en tydligare 

bild över samspelet mellan de olika delarna utan rangordning. 

 

 

P1: handling 

P2: teoretisk koppling 

P3: etisk legitimering 

P4: det fält där samtliga delar möts = 

praktikteroin utvecklas 

 

 

 

 

(figur 5: Praxiscirklarna) 

 

I denna modell samspelar de olika delarna med varandra på olika sätt. Det innersta 

området som bildas av de tre cirklarna (P4) innebär hela vår undervisningspraxis. 

Skillnaden här är att de olika delarna agerar ihop och kan kopplas och interagera med 

varandra. Det finns inga nivåer utan det är ett cirkulärt och ständigt pågående arbete 

kring handlande, motivering och etisk legitimering, varje del i cirkeln är lika 

betydelsefull. Denna modell gör det tydligt att alla tre delarna har betydelse för att 

kunna beskriva sin undervisningspraktik och göra den synlig för sig själv och andra och 

framförallt - att en utveckling ska kunna ske. En skillnad från praxistriangeln är att de 

olika delarna berör varandra och är inte åtskilda i nivåer. Det finns möjlighet att se 

varthän pedagogernas tankar är på väg. Tex om handledaren markerar in deras tankar i 

fältet mellan P1 och P3 pendlar de mellan dessa fält, då blir det visuellt tydligt var 

pedagogerna befinner sig. Vi motiverar det med att vi i vårt direkta handlande kan 

resonera kring etisk legitimering samt att vi i vårt resonerande om vårt motiv för 

handlande kan innefatta även etisk legitimering.  

P1 P2 

P3 

P4 
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Samtalen utgår från pedagogernas egna pedagogiska situationer och dilemman. Dessa 

dilemman granskas kritiskt av deltagarna i gruppen. Syftet med studien är att samtalen 

ska leda till att pedagogerna kritiskt granskar sina handlingar, var de grundar sina tankar 

och handlingar i för teori samt att synliggöra det etiska perspektivet i de olika 

dilemman.  

 

 

6.1 Samtal 1 

 

Under första samtalet presenterar två pedagoger ett praktiskt exempel var från 

verksamheten. Dessa exempel lyftes för diskussion i gruppen.  

 

Praktiskt exempel 1 och 2.  

 

Exempel 1: Två äldre barn tränger in ett yngre barn i ett hörn och ”juckar” med en 

penna mot honom. Pedagogen kommer in i rummet och uppfattar situationen som att de 

äldre barnen utför en sexuell handling mot det yngre barnet. Pedagogen som ägde 

frågan beskrev att hon avbröt det barnen gjorde och sa till att de skulle sluta, hon säger 

att hon skäller på barnen och uppmanade dem att ”man ritar med pennor”. Det yngre 

barnet var inte ledset men pedagogen uppfattade det som att pojken inte uppskattade det 

som hände. Hon uttrycker en undran om hur man bör agera i denna situationen.  

 

Exempel 2: Pedagog funderar över det pedagogiska rollen i förskolan gällande fostra 

och uppfostra barn. Behöver barn äta upp maten?, ska barn tacka och säga förlåt?, får 

barn ha keps inomhus?  

 

Samtal 1 analyserades genom att vi placerade in pedagogernas uttalanden i 

praxistriangeln och i Tillers trappa, (fig 4).  I analysen så har de delar i samtalen som 

går att koppla till vårt syfte lyfts fram, Thomassen (2012) beskriver vikten av att 

registrera de data som är relevanta i förhållande till hypotesen som ska undersökas. Att 

registrera all data hade varit bortkastat arbete. Data blir meningsfullt först när man 

kopplar det till ett perspektiv eller söker svaret på en viss fråga, den data som vi 
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registrerar är präglade av vår teoretiska utgångspunkt. Det finns ingen neutral data, 

(Thomassen, 2012). 

 

Vi konstaterar att pedagogerna rör sig mycket kring själva handlingen, steg 1 på Tillers 

erfarenhetstrappa. På detta steg skriver Tiller att utveckling och lärande inte sker. 

Utifrån praxistrianglen rör sig samtalet kring handling (P1) och det etiska perspektivet 

(P3), exempel på citat som visar hur det etiska perspektivet berörs i samtalet:  

  

Anna -Hur ska man göra i den situationen? -Vad är rätt sätt att göra? 

Man vet inte riktigt vad man ska göra? Jag blev ställd. 

 

Linda - Hur ska man agera för att ingen av barnen ska bli kränkt? Vad ska man säga 

utan att det blir ”fel”? 

  

Sofia -Att man tar tag i problemet så att barnen lär sig, förstår vad som är rätt eller fel.   

  

Mia - Man måste agera efter sin tolkning. Den är ju rätt, som jag tänker. 

  

Linda- Man vill ju vara lite mer förberedd till nästa gång det händer. Många gånger 

tolkar man själv och så vet man inte. Få barnens upplevelse om situationen, då kan man 

börja prata, tycker ni att det var rätt att göra så? 

  

Den teoretiska delen i Praxistriangeln berörs inte, med undantag av följande citat som 

går att koppla till styrdokumenten:  

 

Linda- Vi har en värdegrund, det handlar inte om vad jag tycker eller tänker. Där ska vi 

fostra våra barn till bra samhällsmedborgare. 

 

Styrdokumenten är enligt Rönnerman (2011) ideologiska dokument och inte ett 

teoretiskt perspektiv men det visar att pedagogen förankrar sin åsikt i annat än utifrån 

sin erfarenhet. 
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Ingen av pedagogerna förankrade sina handlingar eller åsikter i ett teoretisk perspektiv. 

I analys av materialet har vi gått in i aktionsforskningsspiralen eftersom syftet är att 

förankra pedagogernas tankar i teori. 

 

Eftersom pedagogerna svar inte rör sig kring P2 nivån (fig 5) ser vi det som 

handledarens roll att synliggöra och presentera olika teoretiska perspektiv kopplade till 

pedagogernas svar. I analysen kopplas svaren till det sociokulturella samt det 

postmoderna perspektivet. Eftersom dessa perspektiv är relevanta först nu presenteras 

de här i studien: 

 

 

6.1.1 Sociokulturellt perspektiv 

 

Sociokulturellt perspektiv syftar till att beteenden och handlingar ses i socialt och 

kulturellt sammanhang (Nilholm, 2016). Människan ingår i sociala sammanhang vilket 

skapar olika förutsättningar för utveckling. Människan utvecklas dels genom biologiska 

förändringar men även i ett kulturellt och socialt sammanhang, det blir därför intressant 

att ur detta synsätt se närmare på de sociala och kulturella sammanhang som människan 

möter, (a.a). Claesson (2007) skriver att Vygotskij betraktas som den forskare som står 

bakom det sociokulturella perspektivet. Hon skriver att Vygotskij betonar att lärande 

och utveckling hänger samman med den sociala miljö som människan möter. Vygotskij 

lyfter även språkets betydelse för lärande. Var människor växer upp och lever har 

betydelse för vilket språk de använder sig av samt hur de uppfattar världen. Som 

exempel lyfter Claesson (2007) en sibirisk bonde som för första gången ska ta tåget till 

Moskva. Han vet inte hur han ska bete sig och kanske inte kan ge namn till allt han ser 

och upplever. Den sibiriska miljön och de människor som lever där har format bondens 

kunskaper och ligger till grund för hans tankar. Det står klart att kognitiva processer inte 

kan lösgöras från sociala processer, tänkandet, talandet, handlandet, lärandet integreras 

med varandra och bildar en helhet, (a.a). Claesson (2007) skriver även att ur ett 

sociokulturellt förhållningssätt (till skillnad från ett konstruktivistiskt förhållningssätt) 

inte finns något fokus på hur människor uppfattar något istället är det kultur, 

kommunikation och sammanhang som är i fokus. Ett exempel från förskolevärlden som 

visar när pedagoger agerar utifrån sin egen sociokulturella bakgrund oavsett vad 

styrdokument och omgivning säger är tex: “Den maten som ni har tagit ska ätas upp”.  
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Varför all mat ska ätas upp kan vara svårt för pedagogen att svara på. “De bara tycker 

det”. Svaret kan då ligga i en sociokulturell aspekt hos pedagogen: hen var tvungen att 

äta upp som liten och då ska dagens barn också göra det. 

 

 

6.1.2 Postmodernt perspektiv 

 

Modernismen var som starkast under artonhundratalet, den lägger sin tillit till vetenskap 

och mänskligt förnuft och ser världen som vetbar och välordnad. Individen ses som 

självständig och placeras i en central position. Inom moderniteten kan kunskap vara 

värderingsfri och erbjuda en sann bild av världen, (Dahlberg, Moss & Pence 2002).   

Under andra hälften av nittonhundratalet växte en kritik mot modernismen, kritikerna 

ansåg att sökandet efter absolut sanning, sann mänsklighet, ordning och harmoni var 

ouppnåliga mål. Den växande skepticismen tog en konkret form i det som kallas det 

postmoderna perspektivet, (a.a). Perspektivet välkomnar ovisshet, komplexitet och 

subjektivitet. Sociala och individuella olikheter ses här som källor för utveckling. I det 

postmoderna perspektivet finns ingen absolut sanning, världen ses som socialt 

konstruerad där alla människor aktivt deltar i en konstruktionsprocess. Världen är alltid 

förstådd och skapad av oss själva och formas genom vår interaktion med andra 

människor i en gemenskap. Av dessa skäl är kunskap alltid kontextspecifik, (a.a). 

Nordin-Hultman (2004) skriver att det postmoderna perspektivet riktar uppmärksamhet 

mot och ifrågasätter de förgivettagna föreställningar som tänkandet och handlandet 

grundar sig i. Hon lyfter att det postmoderna kritiskt granskar det moderna. Det innebär 

enligt Nordin-Hultman att pedagoger med ett postmodernt förhållningssätt bör kritiskt 

granska de antaganden och föreställningar som våra teorier och praktiska handlingar 

vilar på. Just detta är centralt för studien där pedagoger i samtal uppmuntrar att lyfta 

praktiska situationer för att tillsammans kritisk granska sitt handlande ur ett teoretisk 

och etiskt perspektiv. Enligt Nordin-Hultman (2004) kan kunskap inte ses som en 

verklighetstrogen representation av världen, det är människan som ger och skapar 

betydelse kring något, därför är kunskap alltid subjektiv. Kunskap konstrueras socialt 

med hjälp av de begrepp och kategorier vi har, (a.a). Ett exempel på detta kan vara hur 

vi i svensk förskola har skapat bilden av hur en sexåring är. Sett ur ett annat språkligt 

och kulturellt sammanhang kan bilden av hur en sexåring ska vara skilja sig stort.  
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Det blir tydligt att vi som handledare behöver presentera dessa teoretiska perspektiv för 

pedagogerna. Genom att vi som forskare synliggör teoretiska perspektiv och ger 

pedagogerna möjlighet att fundera över dessa samt vilka pedagogiska konsekvenser 

som de ger för barnen i barngruppen så kan vi få samtalen att klättra till steg fyra som är 

det översta steget i Tillers erfarenhetstrappa. 

 

I analys av samtal 1 framkommer det alltså att pedagogernas resonemang, ord och 

diskussion, enligt oss, kan höra till det sociokulturella perspektivet. Där sker barns 

lärande i en social process tillsammans med andra barn och pedagoger. Inom detta 

perspektiv utvecklas människan dels genom biologiska förändringar men även i ett 

kulturellt och socialt sammanhang, det blir därför intressant att ur detta synsätt se 

närmare på de sociala och kulturella sammanhang som människan möter, (Nilholm 

2016). 

 

Exempel på hur de kulturella aspekterna i detta perspektiv framkommer i samtalet är 

följande citat:  

 

Mia -Då pratar jag utifrån mig själv som förälder då. Jag lägger mycket i mig själv, hur 

jag tycker. 

 

Mia - Det är våra sexuella aspekter som vi lägger in i det, barnen tänker inte så. De vet 

inte vad de håller på med, de är nyfikna. Barnen tänker inte som vi. 

  

Karolin -Hade de gjort såhär, nej det hade jag inte gillat. 

  

Mia- Det tycker inte jag. 

  

Katarina -Jag tycker inte att de behöver peta på varandra alls. 

  

Sofia- Det är så svårt för oss att veta vad barn har varit med om. Det är nog bra att vi 

gör likt. Man får jobba med sin fingertoppskänsla. 
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Anna - Jag är väl kanske lite gammal, men vissa saker, jag vet inte riktigt. Lite 

barnuppfostran blir det ju. Om vi lär dem på ett lekfullt sätt. Jag tycker, min personliga 

åsikt är om man kommer till kepsar vi matbordet så tycker jag att ni behöver inte ha den 

på. Jag bara säger min personliga åsikt och barnen köper det. Det lägger jag ingen 

energi på utan bara säger en sak. Jag säger som jag tycker och det är ju klart att det 

kommer hemifrån. 

Jag kan tycka att, det är bara något som jag är uppfostrad med. Jag bara tycker det, 

varför vet jag inte. Det är något som jag känner. Jag tycker så. 

  

Den kulturella delen i perspektivet kopplas  i vår analys till pedagogernas ”ryggsäck”, 

vad de har med sig hemifrån samt hur vår kultur påverkar våra erfarenheter och 

handlingar. 

  

Det andra perspektivet som framkommer i analysen av samtal 1 är det postmoderna 

perspektivet. Nordin-Hultman (2004) skriver att det postmoderna perspektivet riktar 

uppmärksamhet mot och ifrågasätter de förgivettagna föreställningar som tänkandet och 

handlandet grundar sig i. Hon lyfter att det postmoderna kritiskt granskar det moderna. 

Det innebär enligt Nordin-Hultman att pedagoger med ett postmodernt förhållningssätt 

bör kritiskt granska de antaganden och föreställningar som våra teorier och praktiska 

handlingar vilar på. 

 

Exempel på detta perspektiv i samtal 1 är:  

Sofia-Vad är viktigast? Vad vinner man på om de ska äta upp?  

  

Mia -Ska vi lägga tid på att de inte får ha keps? 

  

Sofia-Är det det som är viktigast?  

  

Mia- Men varför får de inte ha kepsar? Jag är i dilemmat, hur man ska göra, är jag för 

gammal? 

  

Sofia- Är det värt att bråka om det, vad vinner jag?  
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Det sociokulturella perspektivet har vi kopplat till pedagogerna grundat i deras uppväxt 

och vad de har mött i deras liv har påverkat hur de tänker och tycker om olika 

situationer, vilka normer och värderingar de har med sig, dessa behöver som vi ser det 

generaliseras för att förankras i ett teoretiskt perspektiv för att se hur de påverkar 

pedagogernas bemötande av barn. 

 

Det postmoderna perspektivet innebär att ifrågasätta det förgivettagna och granska de 

normer och värderingar vi har, det blir utifrån det här perspektivet naturligt att kritiskt 

granska de normer och värden som råder i verksamheten.  

Pedagogernas handlande och hur de samtalar om dessa är en del av deras praktikteori, 

praktikteori består av handling, teoretisk grund samt etisk legitimering. Genom att 

handledaren grundar pedagogernas uttalande i ett teoretiskt förhållningssätt så skapas 

möjligheter för pedagogerna att bli medveten om samt att utveckla sin praktikteori. 

 

 

6.2 Samtal 2 

 

För att få samtalet att nå sista steget på Tillers utvecklingstrappa samt att nå till mitten 

av cirklarna, (fig 5) startar samtal två med att handledaren informerar pedagogerna om 

syftet med att teoriförankra olika perspektiv i samtalen. Genom att handledaren 

synliggör olika teoretiska perspektiv i är förhoppningen att samtalet kan lämna det 

generella handlandet och klättra till en högre medvetenhet och förändring av 

pedagogernas praktikteori. 

 

De två perspektiv som framkom utifrån analys av det första samtalet, presenterades för 

pedagogerna på följande sätt:  (H= handledare) 

 

H -Det sociokulturella perspektivet kopplas till vad man har med sig från sin kultur, sin 

personliga erfarenhet. Hur vår uppväxt och det vi har i vår ryggsäck påverkar hur vi 

handlar och tänker och kanske vad den svenska kulturen säger om till exempel barns 

sexualitet. Där befann sig era tankar i förra samtalet lite kring det tabubelagda hållet, 

flera av er beskrev att ni är lite obekväma att prata om sexualitet.  
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H- Det andra perspektivet, det postmoderna, beskrivs som lite av en motsats till det 

sociokulturella perspektivet. I det perspektivet ifrågasätts satta normer, exempelvis, 

måste det vara tabu med sexualitet? Det handlar om att tänka kritiskt och att 

ifrågasätta det förgivettagna. Till exempel: varför är det tabu med sexualitet? Är det 

något som vi borde prata mer om? Har jag ett postmodernt perspektiv där jag 

ifrågasätter färdiga normer, formar det min pedagogik och min barnsyn ser kanske 

annorlunda ut mot om jag hade ett sociokulturellt perspektiv.  

Vilka pedagogiska konsekvenser skulle kunna det kunna ge barnen? Om man har det 

ena perspektivet eller om man har det andra perspektivet? 

 

Pedagogerna får fundera en stund sedan går vi “varvet runt” där alla får möjlighet att 

tala utan att bli avbrutna. 

 

Pedagogerna diskuterar kring de olika perspektiven och lyfter sedan de praktiska 

situationerna från samtal ett på nytt, samtalet går från steg ett och två i Tillers 

erfarenhetstrappa, för att istället röra sig i steg 3 och 4.  

 

 I steg 3 på tillers erfarenhetstrappa skriver Tiller att det situationsbundna händelserna 

lämnas och de olika erfarenheterna och händelserna kopplas ihop.  

 

Exempel på detta i samtal två är följande citat:  

  

Katarina- men det har vi fler exempel på, till exempel trädet där ute, jag tycker att det 

är ok att barnen klättrar i trädet, barn klättrar inte högre än de klarar av, i min värld. 

Det är så olika hur vi är som pedagog.  

  

Mia- Spindelnätet är ett annat exempel, där vi tycker olika.  

 

I sista steget av Tillers trappa kopplas erfarenheter till teori och vetenskap, där är här 

som den analytiska kraften ligger, (Tiller, 2009). I praxiscirklarna står p4 för den del, 

där pedagogers handlingar, teoriförankring samt etiska värderingar möts, det är mot 

dessa två som handledarens ambition är att föra samtalet mot.  
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Pedagogerna har i samtal 2 fått två perspektiv vilket leder till att de använder dessa 

perspektiv när de resonerar kring vardagsdilemman:   

  

Anna- det får mig lite att tänka på kepsen som vi diskuterade tidigare. Där jag inte har 

ett riktigt svar på varför.  

 

Anna- Man känner ju mer, alltså man har ju mycket med sig som man tycker att så är 

det, så ska det vara, men barnen ifrågasätter ju så då blir man mer postmodern för då 

måste man ju tänka till, till exempel kepsen, då säger jag att det får ni inte har, så säger 

barnen varför då? Så måste man tänka till. Då måste du tänka du kan inte bara säga 

något, du måste ju tänka.    

 

Lisa- Nä, men just det postmoderna, man bejakar väl individen lite mer där, och 

ifrågasätter normer, man bejakar barnen mer tycker jag, bara för det har varit på ett 

sätt så behöver det inte fortsätta att vara så. 

  

Katarina- Jag tycker att det är viktigt att vi går mer och mer åt det postmoderna, om vi 

vill ha en utveckling så skapar vi det bara genom att förändra oss, därför är det 

jätteviktigt att fråga varför, varför, det tycker jag är viktigt att vi visar att vi tar barnens 

tankar och ord på allvar. Det betyder inte att de alltid får som de vill. Jag tycker att det 

är skitviktigt att vi alltid lyfter barn och ser dem. 

  

Linda- Om vi gör som vi alltid gjort så kommer vi inte att utveckla verksamheten. Det är 

en sak att bara tycka saker hemma, men i vårt arbete så måste vi vara professionella.  

  

Mia- Jag tänker lite som Katarina var inne på, att vi blir en bra förebild för barnen, att 

vi ifrågasätter, att vi inte följer strömmen, att vi ifrågasätter istället.  

 

Mia- jag är nog väldigt kvar i det som har varit, det här med kepsar har vi stött på flera 

gånger sedan ni var här sist, då tänkte jag, herregud, då tycker jag att jag har varit 

löjlig, trångsynt, nu tycker jag att det är helt ok.  

 



 

 

 

 

 
39 

Genom att handledaren tillförde teori kan vi placera in pedagogerna i mitten av 

cirklarna i detta samtal, de resonerade och granskade sin arbetspraktik med hjälp av 

teori och etik vilket gör att de kan nå mitten av cirklarna (rött fält i figuren nedan) och 

därmed utvecklar de, enligt oss, sin praktikteori. Eftersom pedagogerna kritiskt granskar 

sina handlingar och värderingar, vilket är syftet med studien så syns nu, enligt oss, ett 

utvecklingsresultat. 

 

 

 

P1: handling 

P2: teoretisk koppling 

P3: etisk legitimering 

P4: det fält där samtliga delar möts = 

praktikteroin utvecklas 

 

 

I analys av samtal 2 snurrar det i huvudet på oss hur vi kan använda praxiscirklarna i 

praktiken för att öka medvetenheten direkt i samtalen och på så vis utveckla 

pedagogernas praktikteori. Syftet i samtal 3 är att pedagogerna får prata fritt utifrån två 

nya praktiska exempel men att de nu har två teoretiska perspektiv med sig i bakhuvudet 

från föregående samtal, det sociokulturella perspektivet och det postmoderna 

perspektivet. Vi är nyfikna på om de själva använder begreppen när de pratar kring nya 

praktiska exempel, att de kan samtala kring perspektiven utanför just det exempel som 

vi presenterade perspektiven kring. 

 

  

P1 P2 

P3 

P4 
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6.3 Samtal 3 

 

Samtal 3 började med att pedagogerna fick berätta hur de upplever samtalsformen som 

en form av kompetensutveckling. 

 

Praktiskt problem: 

Rosa grupp ska gå ut och den andra gruppen, grupp svart, ska vara inne. Ett barn i grupp 

rosa vill vara kvar inne - hur gör man då? Ska man tvinga hen ut eller ska hen få vara 

inne? 

 

I denna fråga resonerar pedagogernas mycket kring att barnen måste kunna motivera 

varför de inte vill gå ut. De pratar kring att det inte finns något rätt eller fel svar på 

frågan utan att det de möter barnen individ- och situationsanpassat. Pedagogerna 

beskriver att det även  beror på vilken vuxen som är i närheten och vad denne anser om 

situationen. Pedagogerna kommer med olika praktiska exempel på hur det kan lösa 

dilemmat, de kommer fram till att de agerar olika utifrån barnens behov - de har ett 

lösningsinriktat arbetssätt. Intressant i samtal 3 är att pedagogerna går tillbaka till att 

inte knyta sina tankar till någon teori. I analysen framkommer att de generaliserar 

genom att de använder ordval som till exempel: i alla barngrupper finns det barn 

som….. 

 

För att få pedagogerna att fundera över sin praktikteori med hjälp av praxiscirklarna för 

att få ett djup i samtalet utifrån Tillers utvecklingsstrappa ställer handledaren frågor till 

pedagogerna. Följande citat är exempel på dessa frågor: 

 

H- Då blir jag lite nyfiken när ni säger det, vad är bäst för barnet? att det beror lite på 

varför eller vilken anledning och vilka barn har ni sagt. Vad är då giltigt skäl för att 

vara inne när de andra får vara ute, och vad är inte ett giltigt skäl? 

 

H- Vem bestämmer om skälet är giltigt eller inte giltigt? 

 

H- Tror ni att ni gör olika? Tror ni att barnen förstår varför ni gör olika? 
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H- Vad kan det bli för konsekvenser i verksamheten om pedagoger gör och tänker olika 

i situationer? 

 

H- Hur tänker ni kring det? 

 

H- Men det här till exempel, att vi ska gå ut, men barnet vill hellre bygga idag – vad gör 

man då? 

 

Intressant är att pedagogerna i samtal 3 rör sig kring steg ett och steg två i Tillers 

erfarenhetstrappa samt mest i P1-nivån (handling)  i praxiscirklarna. Handledaren ställer 

utmanande frågor för försöka få samtalet att nå P4 i praxiscirklarna samt steg 3 och 4 i 

erfarenhetstrappan. Eftersom samtal 2 rörde sig kring P4 nivån och steg fyra i 

erfarenhetstrappan så blev vi förvånade när analysen visar att samtal tre inte når hit.  

 

Strategin i samtal 2 var att synliggöra teoretiska perspektiv med förhoppningen att 

pedagogerna sedan själva skulle fortsätta att förankra sina tankar och handlingar i teori. 

Samtal 3 visar alltså att så blev inte fallet. Nu är vi i aktionsforskningsspiralen och 

funderar vidare på hur den teori samt etiska legitemering som pedagogerna har kan 

synliggöras för dem själva samt för varandra.  

 

Praxiscirklarna och Tillers erfarenhetstrappa har används i analys av samtalen, dessa vill 

vi nu synliggöra för pedagogerna med syfte att synliggöra de olika delarna av 

praxisteorin samt möjligheten att utveckla denna. Som vi ser det så är det även viktigt 

att redogöra för vårt analysverktyg eftersom studien har ett aktionsforskningsansats där 

vi forskar med inte om pedagogerna. Om analysverktygen synliggör utveckling för oss 

är vår förhoppning att det även gör det för pedagogerna. 
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6.4 Samtal 4 

 

I samtal 4 presenterar vi triangel, cirklar och trappa samt ställer frågorna till 

pedagogerna:  

 

H: så här tänker forskare kring utveckling, hur ser vi på det? 

 

H: hur kan vi klättra i trappan och röra oss i cirklarna? 

 

Dessa frågor är mer att fundera på eftersom pedagogerna inte svarar direkt på dem men 

det är bra att ha de i åtanke. 

 

Syftet med samtal 4 är att knyta ihop de olika samtalen och beskriva för pedagogerna 

hur vi som handledare har analyserat samtalen. Vi visar på att vi som handledare kan 

knyta pedagogernas tankar till olika perspektiv och teori för att nå P4 i praxiscirklarna 

och därmed ge möjlighet till utveckling av praktikteorin.I detta samtal visade vi upp 

Tillers trappa och praxistriangeln för att sedan visa vår egen modell: praxiscirklarna. 

 

H: i cirklarna kan ni tydligt se er praktikteori och utveckling och man kan peka på den. 

Mia: det syns ju där! 

H: vi anser att vid sammanflätning av dessa tre delarna (p1, p2 och  p3) det är då man 

kan få syn på sin praktikteori och se en utveckling i den. 

Linda: det var en bra modell! 
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Vi berättar, ritar upp cirklarna på whiteboard och beskriver att det i analys av alla samtal 

framkommer att pedagogerna i huvudsak rör sig i fältet mellan p1 och p3 i cirklarna 

(röd markering i figuren nedan). Här hör och ser vi att pedagogerna reagerar positivt, de 

kopplar sina svar till de olika fälten och instämmer i vår beskrivning. 

 

 

P1: handling 

P2: teoretisk koppling 

P3: etisk legitimering 

P4: det fält där samtliga delar möts = 

praktikteroin utvecklas 

 

 

 

Pedagogerna når mitten av cirklarna först när en teorianknytning tillförs av oss 

handledare i samtal 2. 

 

Utifrån praxistriangeln kan vi utläsa att pedagogerna hoppar över en del, vilket vi 

upplever som missvisande, i cirklarna kan vi placera in pedagogernas tankar och se 

tydligt att de kan röra sig i och ur olika fält, i kombination eller enskilt. Just denna 

tanken på kombination kommer upp hos pedagogerna i slutet på samtal 4, att man i ett 

arbetslag kan komplettera varandra: 

 

Katarina: jag gillar cirklarna för där kan jag se till exempel att jag är mycket i p1 och 

p3 medan Linda är mycket i p1 och p2 och då kan vi tillsammans hamna där i mitten. 

 

Linda: om man har teorier med sig från utbildningen kan man plocka lite av det och 

man kan bidra till diskussionen och ha det perspektivet, då är det arbetslaget som 

helhet som rör sig i de här cirklarna.  

 

 

 

 

 

P3 

P2 P1 

P4 
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6.5 Slutsats av resultatet 

 

Hypotesen för studien är: 

Pedagoger utvecklar sin praktikteori när de i kollegiala samtal utgår från praktiska 

situationer och kritiskt granskar dessa utifrån teori, erfarenhet och värderingar.  

 

De tecken på förändring som redogörs för i resultatet visar enligt oss att kritiskt 

granskande av vardagssituationer utifrån praxistriangeln samt att Tillers 

erfarenhetstrappa bidrar till utveckling av pedagogers praktikteori och därmed till 

förändring i verksamheten. 

 

Resultatet visar att hypotesen stärks.  
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7 Diskussion  
 

I det första samtalet samtalar pedagogerna fritt utifrån sina vardagserfarenheter. Under 

detta samtal sker inga generella kopplingar, inte heller förankras handlingar och tankar i 

något teoretiskt perspektiv. I samtal två presenterar samtalsledaren två perspektiv som 

pedagogernas uttalanden har kopplats till, med syfte att få pedagogerna att bli medvetna 

om vilket teoretiskt perspektiv de grundar sina handlingar i. Pedagogernas handlingar 

tillsammans teori och etiska värderingar ingår i deras praktikteori, syftet med studien är 

att skapa möjligheter för pedagogerna att utveckla denna, då behöver alla tre delar 

belysas. 

 

I samtal 2 reflekterar pedagogerna över de presenterade perspektiven samt lyfter in nya 

situationer och handlingar till de olika perspektiven, detta betyder, enligt oss, att 

pedagogerna blir medvetna om varför de agerar som de gör. Med detta ”i ryggen” 

startar samtal tre på samma sätt som samtal ett, pedagogerna får tillsammans reflektera 

över vardagssituationer. Intressant är att trots den ökade medvetenheten som vi tyckte 

oss se i samtal två fortsätter inte pedagogerna att förankra sina handlingar i något 

teoretiskt perspektiv, inte heller den etiska legitimeringen synliggörs. Samtalet hamnar 

liksom samtal ett på första steget av Tiller utvecklingstrappa, ”spontana samtal om 

vardagserfarenheter” här menar Tiller (2009) att inget lärande eller utveckling sker. 

Dock visar Mias uttalande i samtal två, enligt oss, att hennes handling förändrats efter 

samtal 1. 

 

Mia: -Jag är nog väldigt kvar i det som har varit, det här med kepsar har vi stött på 

flera gånger sedan ni var här sist, då tänkte jag, herregud, då tycker jag att jag har 

varit löjlig, trångsynt, nu tycker jag att det är helt ok. 

 

Som vi ser det kan pedagoger förändra sitt agerande och sitt förhållningssätt genom att 

ta del av andras tankar och åsikter. Risken är dock att det är den aktuella situationen 

som granskas och handlingen i just denna situation som utmanas hos pedagogerna. För 

en mer generell medvetenhet där fler liknande situationer granskas så ser vi liksom 

Tiller (2009) och Lauvås et.al (2016) att pedagogerna behöver reflektera över varför de 
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handlar som de gör, vad de grundar sitt handlande i, här kommer deras teoretiska 

perspektiv in. 

 

Vår tidigare erfarenhet kring utvecklingsarbete i förskolan är att det har varit svårt att få 

igång en reflektion som leder till förändring och därmed utveckling. Pedagogerna 

berättar att kvalitetsarbete och utvecklingstid används främst för att beskriva sin 

verksamhet, de skriver inte för deras skull utan för att visa förskolechefen vad de gör. 

De tillfällen som de får tid att samtala kring pedagogiska frågor leder inte till någon 

utveckling. Tiller (2009) skriver att vardagen och de dagliga erfarenheterna kommer att 

bli den viktigaste utbildningsresursen framöver. Aktionsforskning handlar om att få till 

stånd förändringar i människors tankesätt och handlingssätt. I den korta och väldigt 

begränsade studien så sker enligt oss, en förändring av pedagogers uttalande. De 

förankrar sina tankar i ett teoretiskt perspektiv och de beskriver en förändring i både sitt 

handlande samt i sin praktikteori. Vi inser att studien är för begränsad för att se någon 

större utveckling. De få tecken på förändring som redogörs för i resultatet visar dock 

enligt oss att kritiskt granskande av vardagssituationer utifrån praxistriangeln och Tiller 

erfarenhetstrappa bidrar till utveckling av pedagogers praktikteori och därmed till 

förändring i verksamheten. Genom att använda oss av praxistrianglarna och 

erfarenhetstrappan i samtalen så blir de inte endast ett analysverktyg utan även en metod 

för att öka medvetenheten hos pedagogerna. Att introducera analysverktyget i samtalen 

stöds i Tillers (2009) beskrivning av att aktionsforskning inte är en metod eller speciell 

typ av data, utan en enhetlig forskningsplan av konstruktiv karaktär, där forskaren aktivt 

deltar i ingrepp som förändrar det fält som studeras. 

 

Pedagogerna i studien är positiva till kollegiala samtal som utvecklingsmetod, de lyfter 

vikten av att få möjlighet att samtala kring pedagogiska frågor. Samtalsledaren lyfts 

som central för att leda samtalet, hålla fokus samt för att bidra med fördjupande frågor. 

Problemlösning upplevs av lärarna som den mest relevanta kommunikationsformen, 

eftersom problemlösningsdiskussioner utgår från frågeställningar och problem som 

väckts inom gruppen själv, alltså̊ inte ärenden som kommer utifrån eller uppifrån (Olin, 

2009).  
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Första samtalet startade med att en pedagog uttryckte sig osäkert kring hur pedagoger 

bör bemöta barn kring sexualitet. Det synliggjordes hur mycket varje pedagogs 

individuella syn på sexualitet påverkar hur vi möter barn. Pedagogerna uttryckte stor 

osäkerhet kring vad som var “rätt” agerande. Det blev så tydligt för oss att det första 

dilemmat rörde sig mycket kring den etiska aspekten, hur är “rätt” sätt att agera, inget 

av de andra samtalen belös den etiska aspekten på samma sätt. Det kan, enligt oss, bero 

på att sexualitet i vår kultur fortfarande är lite tabubelagt och att risken är att barnen 

känner av detta, vilket kan leda till skuldkänslor. Den etiska aspekten är en del av tre, i 

vad som enligt praxistriangeln bildar pedagogers praktikteori, alltså en viktig del att 

lyfta i alla dilemman som pedagoger möter. 

 

Pedagogerna rör sig sällan i den teoretiska delen i cirklarna, de når sällan översta 

trappsteget i Tillers erfarenhetstrappa där teoriförankringen finns. Resultatet stämmer 

med vår erfarenhet av att pedagoger ofta har fokus på handling i samtal eller analys av 

verksamhet. För att nå en ökad förståelse och medvetenhet så tror vi liksom Tiller 

(2009) och Lauvås et.al (2016) att handlingen behöver förankras i ett ett teoretiskt 

perspektiv, att vi ställer oss frågan, varför agerade jag som jag gjorde? Först då blir det 

möjligt att se samband till fler handlingar som grundar sig i samma teoretiska grund. 

Medvetenheten kring varför pedagogen gör som den gör underlättar i en pedagogisk 

diskussion, det ökar, enligt oss även förståelsen för de “krockar” som uppstår i 

verksamheten, som var ett av problemområden vi beskrev i inledningen. 

 

Vår amtition med studien är att tillföra teoretiska perspektiv till samtalen för att öka 

medvetenheten. Det sätter oss som handledare i en position där vi “kan mer” och har ett 

särskilt kunnande med uppgift att påverka pedagogerna. Aktionsforskning trycker på 

vikten av att forska med och inte på pedagogerna, därför valde vi att synliggöra våra 

analysverktyg för pedagogerna så att vi tillsammans kan nå en ökad medvetenhet som 

leder till utveckling. 

 

Vi ser alltså i studien att vi som handledare har betydelse i kollegiala samtal för att just 

tillföra den teoridelen som inte kommer naturligt för pedagogerna. När vi läser Normell 

(2002) andas den handledarens betydelse och att denne behöver ha viss kunskap inom 

området,  medan Lauvås et.al (2016) å andra sidan skriver att kollegor mycket väl kan 
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handleda varandra utan någon speciell handledarutbildning. Visst kan det vara bra att 

kollegor emellan kan få möjlighet att prata kring sina vardagliga problem men vi tror då 

finns det en risk att de enbart hamnar på första steget i Tillers trappa vilket han menar 

inte leder till utveckling, vi ser att de kan gå miste om möjligheten att klättra i trappan, 

röra sig uppåt i praxistriangeln och nå mitten av cirklarna. 

 

Två av pedagogerna pratade i slutet på samtal fyra kring möjligheten att ett arbetslag 

kunde komplettera varandra och fylla cirklarna tillsammans. Det här ser vi som 

intressant eftersom vi upplever att det är här de har förstått idén med kollegiala samtal - 

att de i kollegiala samtal kan diskutera vardagliga problem, bidra med sina olikheter och 

erfarenheter och koppla dem till teori och etik för att på så vis kunna utveckla sin 

praktikteori och verksamhet. Vi vill dock påpeka att den individuella utvecklingen kring 

sin praktikteori är ytterst betydelsefull utifrån hur just en enskild pedagog bemöter 

barnen och just hur det bemötandet ser ut. Vi skrev i inledningen att vissa pedagoger 

agerar olika. Visst kan pedagoger agera olika, vi är alla olika människor och pedagoger 

ska även visa barnen att alla, även vuxna, har olika egenskaper. Men, det är när 

värdegrunden hanteras olika av pedagoger, när gemensamma grundläggande 

överenskommelser hanteras olika som det kan skapa osäkerhet och ojämlikhet på 

förskolan. Det finns en risk att det är just när enskilda pedagoger saknar någon del av 

cirklarna som olikheter i deras agerande gentemot barnen kan uppstå. Det är här det kan 

bli negativa konsekvenser för barnen och för verksamheten. Visst kan en del av 

cirklarna vara större än någon annan men efter denna forskningen tror vi på att en 

enskild pedagog måste ha något av varje del för att kunna utvecklas och för att kunna ha 

ett professionellt förhållningssätt gentemot barnen och för att kunna utveckla sin 

praktikteori. 
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