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Förord 

 
Ambitionen med denna skrift är att tydliggöra och konkretisera 
innebörden i det lärande samtalet som i sin tur utgör en grund-
stomme vid problembaserad skolutveckling. Jag har efter stor tve-
kan använt mig av exempel på samtal för att förtydliga de lärdo-
mar vi dragit om att leda lärande samtal. Nyanseringar riskerar att 
försvinna när man använder sig av exempel som ska förtydliga 
vilket gör att exemplifieringarna kan upplevas som övertydliga och 
onaturliga. Jag har ändå bedömt värdet av konkreta exempel som 
så pass stort att jag är beredd att ta den risken. 



 



 

Att leda lärande samtal 

 
 
 

Skolutveckling och lärande samtal 

Skolutveckling är ett resultat av många samverkande faktorer på 
olika nivåer. Lärarnas agerande är dock helt avgörande för för-
verkligandet av skolutvecklingen. Det är i mötet mellan lärare och 
elever som skolutvecklingen tar gestalt. Lärares undervisnings-
mönster påverkas främst av erfarenheterna utifrån den egna un-
dervisning och av de samtal man har tillsammans med elever och 
kollegor kring dessa erfarenheter. Lärares erfarenhetslärande utgör 
således en grundstomme i skolutvecklingssammanhang. En kon-
sekvens av detta blir att skapa så goda förutsättningar som möjligt för 
lärares erfarenhetsutbyte för att därigenom generera lärdomar om hur 
man kan bidra till elevers lärande och utveckling. Lärarna blir på 
det viset huvudaktörer vad gäller kunskapsbildningen om under-
visning och lärande i skolan.  

Erfarenhetslärande pågår jämt även om man inte medveten 
om det. Man bygger upp så kallad tyst kunskap. Underlaget för 
det lärande samtalet kan vara mer eller mindre omfattande och 
tillförlitligt. Den enklaste formen är när man ensam eller tillsam-
mans med andra reflekterar över sina erfarenheter för att bättre 
förstå ett skeende. Erfarenhetslärandet är en form av utvärdering 
även om tillförlitligheten i vetenskaplig mening är låg. Vid erfa-
renhetslärande tenderar man att framför allt lägga märke till det 
som stämmer överens med de föreställningar som man redan har 
medan det som inte stämmer tenderar att sorteras bort eller ses 
som undantag som man inte behöver bry sig om.  

För att öka tillförlitligheten i utvärderingsarbetet krävs en viss 
systematik både när man samlar in underlaget för lärandet och när 
man genom det lärande samtalet drar slutsatser och formulerar 
lärdomar som kan vara vägledande för det fortsatta arbetet.  



 

Genom att, med hjälp av det lärande samtalet, tydliggöra lärdo-
marna, sätta ord på den tysta kunskapen och tillsammans skapa ny 
kunskap kan man delta i kunskapsbildningen om lärande och un-
dervisning och därmed ta initiativet i skolutvecklingsprocessen. 
Denna skrift handlar främst om hur man kan strukturera lärande sam-
tal så att det blir lättare att upptäcka de lärdomar som annars ligger fördolda 
i vardagserfarenheterna. 

Med skolutveckling avses här förändringar som syftar till att 
förbättra den pedagogiska verksamheten på enskilda skolenheter 
och omfattar hela eller större delar av skolans verksamhet. Skolutveckling 
innebär att medvetna och kunskapsbaserade förändringar införli-
vas i den enskilda skolans skolkultur och blir en naturlig del i var-
dagsrutinerna. Insatser från olika håll kan bidra till skolutveckling 
genom att skapa förutsättningar för, stimulera till, anmoda till 
och/eller skapa nödvändighet av skolutveckling. Det kan ske ge-
nom enskilda lärares eller lärargruppers insatser, genom att elever 
och föräldrar utmanar gällande verksamhetsformer eller genom 
initiativ från samhället och staten. Lärprocessen och elevernas 
lärmiljö utgör huvudfokus vid skolutveckling. Problembaserad 
skolutveckling handlar om att, i och utifrån vardagsverksamheten, 
åstadkomma lärprocesser som är meningsskapande och förståelse-
fördjupande för såväl elever som lärare och skolledare. I den 
lärandeorienterade skolan arbetar man med att utveckla den egna 
lärförmågan så att verksamheten och problemhanteringen bygger på 
de kunskaper som vuxit fram i lärprocessen.  

När lärare beskriver sin förståelse av skolutveckling handlar det 
mer om att hitta lösningar på de problem man möter i undervis-
ningssituationen och mindre om att transformera mål till hand-
lingsplaner som sedan utvärderas. Utifrån ett lärar- och skolledar-
perspektiv är skolutveckling problembaserad. 1 Skolutveckling be-
höver i enlighet med detta ta sin utgångspunkt i vardagsverksam-

                                                 
1 Scherp, H-Å. (2003) Lärares och skolledares förståelse av skolutvecklingsprocessen. 
Karlstad: Karlstad University Studies 2003:27  
 



 

heten och de problem och dilemman som elever, lärare och skol-
ledare ställs inför.  

Utifrån ett lärarperspektiv uppstår problem när arbetssätt som 
tidigare tillämpats inte längre ger de resultat som man, utifrån sina 
tidigare samlade erfarenheter, har anledning att förvänta sig. Att 
eleverna blivit annorlunda anges av lärare som den viktigaste pro-
blemskapande och utvecklingsanstiftande faktorn. 

Att stödja skolutveckling innebär utifrån denna utgångspunkt 
att skapa goda lärmiljöer för lärare som leder till fördjupad kun-
skap om problemområdet. En fördjupad problemförståelse ökar sanno-
likheten för att man ska finna mer ändamålsenliga och framgångs-
rika lösningar på problemet. Förståelseorienterad och problemba-
serad skolutveckling kan sammanfattas med hjälp av en triangel 
där de tre hörnen representerar de viktiga utgångspunkterna i ut-
vecklingsarbetet, sidorna representerar samspelet mellan utgångs-
punkterna och triangelytan representerar den förståelsefördjupan-
de lärprocessen som tar sin utgångspunkt i samspelet mellan de 
tre hörnen (se figur 1). 

 



 

 
Figur 1. Förståelseorienterad och problembaserad skolutveckling.  

Erfarenhetslärande som grund för skolutveckling 

Lärares undervisningsmönster och föreställningar om undervis-
ning utvecklas i hög grad i mötet med eleverna samt genom sam-
tal med kollegor om dessa erfarenheter.2 Det betyder att lärares 
erfarenhetslärande är av stor betydelse i skolutvecklingssamman-
hang.  

 Erfarenhetslärande innebär i korthet att man utifrån sina egna 
erfarenheter reflekterar, drar slutsatser och bygger upp föreställ-
ningar och lärdomar som hjälper en att förstå omvärlden. Dessa 
föreställningar påverkar i sin tur både det fortsatta agerandet och 
lärandet eftersom föreställningsvärlden utgör den helhet som ger 

                                                 
2 Scherp, H-Å. (2002) Lärares lärmiljö. Att leda skolan som lärande organisation.. Karl-
stad: Karlstad University Studies 2002:4  
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mening åt nya erfarenheter. Våra föreställningar omfattar både vår 
omvärld och oss själva och kallas ofta omvärldsuppfattning respektive 
självuppfattning. Dessa föreställningar är avgörande för vilka val 
som vi tycker oss ha när det gäller att agera i olika situationer. Det 
är alltså inte underligt att två personer kan uppfatta en situation på 
helt olika sätt. 

Två barn, som båda får en kram av sin lärare, kommer att upp-
fatta och uppleva kramen olika beroende på de föreställningar de 
byggt upp utifrån sina tidigare skilda erfarenheter. Ett barn som 
har föreställningen "vuxna kan man lita på" uppfattar säkert kra-
men positivt, medan ett barn som lever med föreställningen "vux-
na kan man inte lita på" säkerligen blir misstänksamt och negativt 
därför att tolkningen av kramens innebörd är beroende av deras 
olika föreställningsvärldar. 

Världen i sig är oftast rikare på valmöjligheter än våra mentala 
modeller av den. Vi har mer eller mindre handikappande före-
ställningar som gör att vi blockerar oss själva från att se vissa möj-
ligheter. Exempel på uttryck som är vanliga i begränsande model-
ler är; man måste ..., man bör ..., det går inte ..., det är nödvändigt att ... 

Människor, som agerar kreativt och handskas effektivt med 
stress, är människor med rika, nyanserade och ändamålsenliga fö-
reställningar om omvärlden. Föreställningarna byggs i hög grad 
upp genom det egna erfarenhetslärandet. Att lära genom egen er-
farenhet kan beskrivas som en process som börjar med att man 
erfar någonting, varefter följer reflektion. Nästa steg innebär att 
man bygger upp egna föreställningar och lärdomar som i sin tur 
ligger till grund för framtida agerande. De olika faserna vid erfa-
renhetsinlärning kan illustreras i figur 2. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
       
 
 
                         
                              
 
                       
 
             
 
  
 
 
                      
 
 
  
 
     
 
 
 
 
 

Figur 2. Erfarenhetslärandets faser. 
 
Erfarenhetslärande om undervisning sker inte i ett vakuum, utan 
påverkas av organisationsstrukturer som t ex längden på lektions-
pass samt av förståelsen av uppdraget. Långa lektionspass ger andra 
erfarenheter än korta pass och påverkar därigenom de lärdomar 
som dras. De erfarenheter man gör får sin mening av den förståelse 
man redan har av lärande och undervisning. 
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Erfarenhetslärande har fördelen att oftast beröra hela personen, d 
v s både intellekt och känsla. Erfarenhetsbaserade lärdomar tycks i 
högre grad omsättas i handling jämfört med lärdomar som för-
medlats av andra. Erfarenhetslärande rymmer dock en hel del 
brister och fallgropar. Ett reflekterande förhållningssätt är avgörande 
när det gäller att ta vara på de erfarenheter man gör. En viktig 
funktion för de som deltar i lärande samtal är att skapa ett klimat 
där reflektioner uppmuntras. 

Olika människor lär sig också helt olika saker av en och samma 
händelse. Detta visar på ett annat problem vid erfarenhetslärande, 
nämligen att man kan dra mer eller mindre ändamålsenliga slutsat-
ser av de erfarenheter man gör. Eftersom vi har en tendens att 
framför allt lägga märke till det som stämmer överens med det vi 
redan tror, tenderar händelser som inte stämmer överens med 
våra tidigare föreställningar att ignoreras eller avvisas. Risken är 
alltså att erfarenhetslärande leder till att redan befintliga tankemodeller förs-
tärks även om de avspeglar verkligheten på ett bristfälligt sätt. Er-
farenhetslärande i sig är snarare ett konserveringsmedel än en för-
ändringskraft.  

Ett annat fenomen som verkar konserverande är att man via 
sitt agerande påverkar sin omgivning så att det blir ett slags själv-
uppfyllande profetia. Ett par exempel illustreras i figur 3.   

 
Figur 3. Självuppfyllande profetior. 

Om man bemöter människor på ett sätt som kännetecknas av or-
der, regler och kontroll så tenderar det att bidra till att utveckla 



 

människor som är passiva, lata och ansvarslösa. Om man däremot 
bemöter människor på ett sätt som kännetecknas av samspel, tillit, 
överlåtande av ansvar så tenderar det att bidra till att utveckla 
människor som är aktiva och ansvarstagande. 

På detta sätt får man sina egna föreställningar besannade. Den 
som anser att människan är lat av naturen får sina slutsatser be-
kräftade och den som ser på människan som aktiv och ansvarsta-
gande får sina föreställningar bekräftade, men inte därför att man 
funnit människans "sanna" natur utan därför att man själv sett till 
att skapa det man från början trodde. Var och en kan alltså utifrån 
sina erfarenheter hävda att han har rätt. 

En viktig uppgift vid lärande samtal är att komma ifrån handi-
kappande tankemodeller och utveckla mer nyanserade föreställ-
ningar, som kan bidra till att hantera vardagsverksamheten på mer 
ändamålsenliga sätt. Det gör man genom att stimulera och upp-
muntra varandra till att skaffa sig nya och andra erfarenheter så att inte 
tolv års erfarenhet innebär ett års erfarenhet upprepat tolv gånger. 
Man kan även bidra till lärande i reflektions- och slutsatsfasen 
med egna och andras erfarenheter samt med forskningsresultat. 

Det klimat som finns på skolan kan antingen bidra till eller 
kraftigt förhindra att lärare provar något annat än de brukar. På en 
del skolor finns ett klimat där alla andra arbetssätt än de man re-
dan använder är mer eller mindre bannlysta, medan man på andra 
skolor har lyckats skapa ett positivt förändringsklimat där även 
misslyckade försök uppskattas så länge de leder till lärdomar som 
sedan kan komma verksamheten till godo. 

Att bidra till underlag för lärande  
Ett sätt att få ett underlag för sitt erfarenhetslärande är att ta emot 
återkoppling från sin omgivning. Det är ofta svårt att själv både 
agera och observera vad som händer. Dessutom har man, som jag 
tidigare beskrivit, en tendens att bara se det som passar in i den 
tankemodell man byggt upp sedan tidigare. Genom att t ex göra 
lektionsbesök hos varandra kan man upptäcka skeenden i lärpro-
cessen som annars skulle vara svåra att se. Om man tillsammans 



 

klargör vad man vill få ut av besöket har man en bättre möjlighet 
att vara observant på det som är väsentligt i sammanhanget. Klass-
rumsobservationer ger en god utgångspunkt för lärande samtal om 
undervisning och lärprocesser förutsatt att man gjort medvetna 
observationer.  

Ett annat sätt är att ta vara på de erfarenheter och lärdomar 
inom området som redan finns på skolan. Dessa erfarenheter och 
lärdomar systematiseras och dokumenteras. Det är ett arbete som 
oftast innebär att man intervjuar kollegor, elever, föräldrar 
och/eller andra som kan bidra till en fördjupad förståelse av om-
rådet. Utöver intervjuer kan man naturligtvis även använda sig av 
enkäter och analys av olika dokument på skolan.  

Efter att ha beskrivit de mönster av lärdomar och erfarenheter 
som redan finns på den egna skolan är det viktigt att vända sig 
utåt och ta del av andra skolors lärdomar inom området. Det är 
därför klokt att besöka en eller flera andra skolor där man arbetat 
med samma problemområde och ta del av de lärdomar man gjort 
där.  

Att ta del av den forskning som bedrivs inom området genom 
att bjuda in eller besöka forskare samt läsa forskningsrapporter 
utgör ytterligare en komponent i lärprocessen. 

 

Att bidra till lärande i den reflekterande fasen 
Att bidra till lärande i den reflekterande fasen vid erfarenhets-
lärande, innebär att lyssna och försöka sätta sig in i och förstå 
andras sätt att se på saker och ting. Om denna vilja och förmåga 
saknas är det svårt att bygga upp det klimat som behövs för att 
alternativa synsätt ska uppfattas som legitima. Genom att lyssna 
och försöka förstå ger man uttryck för sin omsorg om och respekt 
för andra. 

I denna fas bör man framförallt tänka på att skapa ett klimat av 
fritt reflekterande och ett fritt ostrukturerat flöde av associationer 
utan krav på att det ska vara genomtänkt. Man behöver i första 
hand ställa fördjupande frågor som stimulerar till fortsatt reflekte-



 

rande. Detta kan göras i olika konstellationer beroende på vilket 
syfte man har. Det kan ske individuellt eller i grupp, med eller 
utan elever närvarande. 

Att bidra till lärande vid slutsatsdragning 
Nästa steg innebär att man drar slutsatser och lärdomar utifrån 
reflekterandet. Dessa slutsatser påverkar framtida handlande. Det 
är därför viktigt att slutsatserna blir så riktiga som möjligt, så att 
det framtida agerandet blir alltmer framgångsrikt och ändamål-
senligt. Risken i detta steg är naturligtvis att man drar felaktiga 
slutsatser. Denna risk kan reduceras genom att man skapar utma-
nande möten där andras lärdomar sätts i relation till de egna slutsat-
serna.  

Det kan även handla om teorier och forskningsresultat inom 
det aktuella området som antingen leder till en förstärkning av de 
egna slutsatserna eller till samtal om varför de egna slutsatserna 
skiljer sig från forskningsresultat. Det senare leder till förnyade 
"undersökningar". En annan möjlighet är att göra studiebesök el-
ler att bjuda in lärare från andra skolor som dragit andra slutsatser 
än vad man gjort på den egna skolan. 

Grunden för att komma fram till nya lärdomar ligger i att upp-
täcka de mönster som ofta ligger fördolda i vardagserfarenheterna. 
Kunskapsbildning i och utifrån den egna vardagsverksamheten 
handlar om att upptäcka regelbundenheter eller mönster i varia-
tionen, att benämna de mönster man upptäcker och förstå varför 
mönstren ser ut som de gör. Mönstren i skolans värld är kom-
plexa och svåråtkomliga och kräver medvetna processer för att de 
ska vara möjliga att upptäcka   

Planering av nytt agerande 
Genom att tillämpa lärdomar i nya situationer skapar man förut-
sättningar för att undersöka giltigheten i de slutsatser man dragit. 
Nytt agerande föregås ofta av gemensam eller enskild planering 
där lärdomarna översätts till handlingsnivån. Man tänker även ige-
nom hur man ska följa upp det nya agerandet för att återigen få 



 

underlag för förnyat lärande. Alla lärdomar är inte medvetna utan 
mycket av det man gör påverkas av den så kallade tysta kunska-
pen. 
 

Det lärande samtalet 

Rubriken innehåller två betydelsefulla begrepp; lärande och samtal. 
Samtal kan innebära såväl diskussion som debatt och dialog. Dis-
kussion kommer från det grekiska ordet diskutare som betyder 
”skära isär”. Debatt kommer från det grekiska ordet debattere 
som betyder ”slå ner”. Dialog betyder ”genom ordet” där beto-
ningen ligger på att skapa mening och förståelse. Utifrån ett läran-
deperspektiv ligger tyngdpunkten på dialogen där man försöker 
förstå varandras förståelser. Genom att ta del av andras förståelse 
skapas goda förutsättningar för att man ska upptäcka andra per-
spektiv än de man själv har. Den förståelsefördjupande dialogen 
kan behöva följas av argumentation i form av diskussion.  

Samtalen vid arbetslagsträffar handlar vanligtvis om vad man 
gjort och om planering av framtida arbetsinsatser3. Reflektioner, 
slutsatser och lärdomar utifrån vad man gjort eller kopplingar till 
andra skolors arbete, forskningsresultat eller till uppdraget har vi-
sat sig vara mycket sällsynta. Vid förståelseorienterad och pro-
blembaserad skolutveckling behöver arbetslagens arbete mer ka-
raktäriseras av samtal om lärdomar utifrån vardagserfarenheterna. 
Det som står i fokus är ”lärande” snarare än ”görande” även om 
den förståelsefördjupande och meningsskapande lärprocessen ut-
går från ”görandet” i vardagen och sedan återigen transformeras 
till ”görande” i nya vardagssituationer.  

Att ta reda på de lärdomar som redan finns handlar till en del 
om att sätta ord till och medvetandegöra den tysta kunskapen. 
Förutom att ta vara på och kritiskt granska redan befintlig kun-
skap handlar det även om att skapa ny kunskap på ett medvetet 
                                                 
3 Scherp, H-Å. (2002) Lärares lärmiljö. Att leda skolan som lärande organisation.. Karl-
stad: Karlstad University Studies 2002:4  
 



 

sätt. Den kritiskt kollegiala granskningen av tidigare lärdomar och 
tillförlitligheten i både tidigare och nyvunna lärdomar är avgöran-
de för resultaten när man tillämpar lärdomarna i handling. Vid 
kritisk reflektion utgår man ifrån att gällande undervisningsmöns-
ter och pedagogiska ideal är ett av flera möjliga alternativ för att 
organisera lärande samt att dessa grundläggande mönster kan be-
höva förändras, beroende på vilka elever man möter eller vilken 
typ av kunskap man eftersträvar. Att sätta lärdomarna i relation till 
mer vetenskapligt baserade lärdomar är ytterligare ett sätt att för-
djupa den professionella lärprocessen. Figur 4 och 5 visar ett antal 
exempel på frågor som syftar till att föra över samtalet från en fas 
till en annan. 

I figur 4 och 5 ges exempel på frågor som lärledaren kan ställa 
för att föra det lärande samtalet vidare från en fas till en annan i 
erfarenhetslärandeprocessen. I figur 4 är utgångspunkten att nå-
gon i gruppen spontant ger uttryck för en uppfattning om någon-
ting. Det kan t ex vara ”Det går inte att arbeta elevaktivt!” Ett sätt att 
gå vidare i samtalet är att komma med motargument. Ett annat 
sätt är att arbeta mer lärande dvs försöka förstå hur det kommer 
sig att den läraren kommit fram till den slutsatsen för att sedan gå 
vidare och ta del av andras slutsatser och erfarenheter med syftet 
att upptäcka mönster i erfarenheterna som kan ligga till grund för 
slutsatser och lärdomar om elevaktiva arbetssätt. I figur 5 exempli-
fieras en frågestruktur som bygger på att man i gruppen har be-
stämt sig för ett gemensamt lärområde under lärträffen. Det kan 
t.ex handla att fördjupa sitt lärande om undervisning och elevers 
lärande. Utgångspunkten kan då vara att var och en i gruppen be-
skriver en lektion de är stolta över. Man låter först alla i gruppen 
dela med sig av sina erfarenheter utan att man släpper in andra för 
att diskutera. De enda frågor som är ”tillåtna” är de frågor som 
ställs för att man bättre ska förstå vad någon annan menar. Däref-
ter engagerar man sig i att finna mönster i dessa olika berättelser 
som grund för lärande. Ett stöd i planeringen av en lärprocess kan 
vara att dokumentera processen med hjälp av mallar. Vi ger för-
slag till några i bilaga 1 och 2.   
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Figur 4. Samtalsprocessen vid erfarenhetslärande. 

Ett exempel på en systematisk arbetsgång grundad på modellen 
för erfarenhetslärande:  

Förståelse  
av uppdraget 

Nytt agerande 

Vad kommer dessa 
slutsatser att få för 
konsekvenser för 
ditt agerande? 

Erfarenheter

Vilka reflektioner 
har du haft innan 
du dragit dessa 
slutsatser?

Slutsatser 

Hur kan det komma 
sig att dina (våra) 
slutsatser är annor-
lunda jämfört med 
forskningsresultaten? 

På en annan skola 
har man dragit helt 
andra slutsatser – 
hur kan det komma 
sig? 

Forskning, 
andras erfaren-
heter 

Vilka erfarenheter 
ligger bakom dessa 
slutsatser? 

Kan man tänka sig några 
andra slutsatser utifrån 
dessa reflektioner? 

Vad finns det för 
forskning som stöder 
respektive motsäger 
dessa slutsatser? 

Vilka ytterligare re-
flektioner kan man 
göra utifrån dessa 
erfarenheter?

Reflektioner 

Vilka tankar eller 
känslor har du utifrån 
det du beskrivit? 



 

 
 
 
 
                         
                              
 
                       
 
             
 
 
                      
 
 
  
 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Samtalsprocessen vid erfarenhetslärande. 

 

 

 

 

 

Agerande

Erfarenheter

Forskning, 
andras erfarenheter 

Agerande
 Agerande

  ReflektionPlanering 

Föreställningar
Slutsatser 
Lärdomar 

Var och en i gruppen beskriver en lek-
tion som de är stolta över 

Vilka gemensamma 
drag kan vi se i våra 
beskrivningar?  Hur 
kan det komma sig? 
Hur ska vi förstå 
det? 

Vilka slutsatser kan vi dra
om undervisning?  

Jag har hört att man jobbar på ett annat 
sätt på Alskolan. En del forskare har fun-
nit att… 

Vad skulle det 
innebära om vi 
skulle tillämpa 
dessa lärdo-
mar? 

Förståelse  
av uppdraget 



 

Föreskrivande respektive lärandeorienterat förhållningssätt 
Beroende på hur man reagerar på frågor från andra, som vill ha 
synpunkter på tankar om att förändra arbetssättet, bidrar man mer 
eller mindre och på olika sätt till skolutveckling. Ett sätt att hante-
ra frågan är att ta ställning till sakfrågan utifrån vad man själv 
tycker. Svaret blir i så fall av typen ”Ja, det tycker jag du ska göra.” 
eller ”Nej, det tycker jag inte att du ska göra.” Beroende på svarets in-
nehållsliga innebörd stödjer eller motverkar man förändringar i en 
viss riktning.  

Om man i stället ser det som betydelsefullt att skapa goda lär-
miljöer skulle man t ex kunna säga: ”Vad vill du att eleverna ska lära 
sig genom att lägga upp arbetet på det sätt du beskriver?” En fråga som 
beroende på svaret skulle kunna följas upp med frågor som: ”Vad 
är det som gör att du tycker det är viktigt att eleverna ska lära sig just det-
ta?” Om man tror att ett lärande om undervisning och lärande är 
betydelsefullt för skolutveckling följs samtalet sannolikt upp av 
frågan: ”Hur skulle du kunna lägga upp arbetet så att både du och vi 
andra kan lära av de erfarenheter du gör när du förändrar ditt arbetssätt?”  

Det första förhållningssättet är föreskrivande medan det andra 
är lärandeorienterat. Vid det föreskrivande förhållningssättet ger 
man rekommendationer om hur olika situationer ska eller bör 
hanteras. Tonvikten ligger här på förmedling av färdiga lösningar. 
Vid det lärandeorienterade förhållningssättet bidrar man till reflek-
tion över de egna erfarenheterna och att man tydliggör de egna 
tidigare lärdomarna och föreställningarna.  
 
Exempel på ett lärandeorienterat ledarskap  
Skolledaren Hej, du hade visst en del bekymmer som du ville prata 
med mig om. 
Läraren Ja, det är flera saker men det viktigaste är nog att jag ska ha ett 
föräldramöte där elever, föräldrar och lärare i min problemklass ska 
träffas och diskutera problemen och jag vet inte vad eller hur jag ska 
göra. 
Skolledaren Har du några idéer om hur du skulle kunna göra? 
Läraren Jo, jag har tänkt på ett par olika sätt, nämligen att eleverna sit-
ter för sig och föräldrarna tillsammans med lärarna för sig. Sedan får de 



 

i varje grupp tala om vad det är för fel eftersom det är så bråkigt i klas-
sen. Sedan hade jag tänkt att vem som helst skulle kunna få komma 
med förslag om hur man ska åtgärda det. Då tänkte jag sitta som ord-
förande. 
Skolledaren Jaha, du har uppenbarligen tänkt en hel del om detta. Det 
jag undrar över är hur det kommer sig att du sätter elever i en grupp 
och vuxna i en annan? 
Läraren Det går inte annars. 
Skolledaren Vad är det som inte går? 
Läraren Att få dem att säga vad de tycker. 
Skolledaren Vilka? 
Läraren Framför allt eleverna. 
Skolledaren Innebär detta att du menar att vuxna och barn inte vågar 
eller kan prata med, varandra om problem? 
Läraren Ja, jag tycker inte det fungerar. 
Skolledaren Hur har du kommit fram till den slutsatsen? 
Läraren Jag har provat ett par gånger och eleverna blir bara tysta.  
Skolledaren Jag har en del andra erfarenheter. Om man bara har till-
räckligt små grupper brukar det gå riktigt bra bara man inte har barn 
och föräldrar som hör ihop i samma grupp. 
Läraren Jaså, men blir det inte bara de vuxna som pratar? 
Skolledaren Risken finns men du kanske har några idéer om hur man 
skulle kunna minska den risken. 
Läraren Det är möjligt att man skulle kunna ... 
Skolledaren Jaa, det är möjligt och särskilt om man ... 
 ... 
Läraren Efter det här samtalet tror jag att jag ska prova med blandade 
smågrupper istället. Men om man har flera grupper, hur ska man då få 
fram något gemensamt resultat? 
... 
Skolledaren En annan sak som jag tänkte på när du berättade om hur 
du tänkt göra var dina tankar om att man skulle komma med lösnings-
förslag i storgrupp med dig som ordförande. Hur tror du att det kom-
mer att fungera? 
Läraren Alla som har någon ide har ju chansen att tycka till samtidigt 
som alla får höra vad som tycks. 
Skolledaren Hur stor blir gruppen tror du? 
Läraren Jag tror det kommer att röra sig om ungefär femtio personer. 



 

Skolledaren Vad är din erfarenhet av hur sådana sammankomster fun-
gerar?  
Läraren Oftast är det några få som pratar. 
Skolledaren Jag har samma erfarenheter som du. 
...  
Skolledaren Det vore intressant om du på något sätt skulle kunna kolla 
upp om eleverna verkligen vågar säga vad de tycker med den upplägg-
ning som du nu tänkt dig. Jag tror vi skulle kunna lära oss ett och annat 
om det. 
Läraren Jag skulle kunna göra en kort enkät efteråt där eleverna ano-
nymt får fylla i bland annat om de vågat säga vad de tyckte. 
Skolledaren Det skulle vara intressant att se det resultatet. Är det något 
annat du också skulle vilja diskutera? 
 ... 

Exempel på ett föreskrivande ledarskap  
   Skolledaren Hej, vad var det du ville ha hjälp med? 

Läraren Ja, det är flera saker det, men det viktigaste är kanske att jag 
ska ha ett föräldramöte då elever, föräldrar och lärare i en problemklass 
ska träffas och diskutera problemen och jag vet inte hur jag ska göra. 
Skolledaren Jag tror det vore bäst om du till att börja med såg till att ... 
När det väl är gjort skulle du kunna ...   Hur många är det som kom-
mer? 
Läraren Ungefär femtio tror jag. 
Skolledaren När man är så många är det viktigt att du först och främst 
delar in dem i mindre grupper och sedan ... 
Läraren Jamen, hur ska jag göra om det blir tyst då? 
Skolledaren Det är ingen fara för det men om det skulle hända kan du 
alltid ta och ... 
… 

   Skolledaren Lycka till då! 

En problemlösningsmodell 
Vissa samtal har en tendens att stanna kvar på en ytnivå och ebba 
ut utan att man egentligen fått ut något som kan hjälpa en vidare. 
Det kan bero på rädsla för konflikter eller för att otryggheten i 
gruppen är för stor. Det kan även handla om ovilja att låta sig på-
verkas, vilket aktiverar olika avvärjningsmekanismer såsom tyst-



 

nad, problemförskjutning eller kollektiv intellektualisering. Men 
det kan också bero på svårigheter i kommunikationen eller en 
bristande förmåga att strukturera samtalet så att lärande gynnas. 
Som lärledare har man ett särskilt ansvar för att samtalet fördjupas 
och leder fram till slutsatser, lärdomar eller nya fördjupande frå-
gor. 

För att bidra till att samtalen blir mer lärandeorienterade kan 
man ha användning av några hjälpstrukturer. De hjälpstrukturer 
jag tänkte lyfta fram avser att vara till hjälp i två avseenden, nämli-
gen  

• att komma från ord till handling 

• att upptäcka mönster som grund för lärande. 
Problem kan ses som störningar eller avvikelser som ska åtgärdas 
så att allt återgår till hur det var innan problemet uppstod. Man 
kan också se problem som en möjlighet att komma fram till en 
annan och förbättrad praxis. Utifrån ett lärande organisationsper-
spektiv och vid problembaserad skolutveckling ser man problem 
som utgångspunkt och drivkraft för utvecklingsarbete.  

Låt mig exemplifiera vilka uttryck de olika förhållningssätten 
för med sig om man ska anordna ett föräldramöte för att komma 
till rätta med en otillfredsställande arbetssituation i en klass. De 
båda perspektiven benämns störnings- respektive utvecklingsmo-
dellen. 



 

 
 Störningsmodellen Utvecklingsmodellen 
Utgångs-
punkt 
 

- Nu måste vi se till att 
föräldrarna kommer hit så 
de får reda på hur deras 
barn beter sig i skolan. 

- Nu måste vi se till att föräld-
rarna kommer så att vi kan få 
kan få hjälp med att förstå hur 
det kommer sig att det inte 
fungerar bra i klassen. 
 

Deltagare 
 

- Se till att bara föräldrarna 
kommer så att vi kan prata 
öppet om vad som be-
höver göras för att elever-
na ska sköta sig bättre. 
 

- Det är viktigt att både föräld-
rarna och eleverna finns med 
så att vi kan få en bättre för-
ståelse av problemet. 

Placering 
 

- Vi lärare, som undervisar 
klassen, sätter oss längst 
fram vid katedern och för-
äldrarna får sitta i barnens 
bänkar. 
 

- Vi ställer stolar i grupper 
med bord i mitten. En lärare 
finns med i varje grupp som 
för övrigt består av både för-
äldrar och elever. Klassföre-
ståndaren står för det inledan-
de pratet i storgruppen. 
 

Inledning 
av träffen 
 

- Vi har kallat hit er för att 
ni ska få reda på hur era 
barn uppför sig i skolan. 
Sedan behöver vi prata om 
vad som behöver göras för 
att de ska sköta sig igen. 

- Vi har träffats för att bättre 
förstå varför det är sådan 
oordning i klassen och sedan 
försöka komma underfund 
med vilka förändringar vi till-
sammans skulle kunna genom-
föra för att få det bättre. 

 



 

 
 Störningsmodellen Utvecklingsmodellen 

Genom-
förande 
 

Lärarna beskriver proble-
men. Föräldrarna lyssnar 
och ställer frågor. Lärarna 
föreslår att föräldrarna ska 
gå hem och prata med sina 
barn och betona att de 
måste sköta sig bättre. 
Tätare telefonkontakter 
mellan hem och skola 
föreslås om någon elev 
misskött sig. 
 

I grupperna pratar man om 
elevernas och lärarnas upple-
velser och vad det kan tänkas 
bero på att det är så stökigt. 
Hur upplever elever och lärare 
skolvardagen? Vad är bra re-
spektive dåligt i skolan? Vilka 
förbättringar skulle man kunna 
göra? Grupperna presenterar 
sina lösningsförslag. En del 
beslut fattas på en gång medan 
andra förslag behöver bearbe-
tas och tänkas över ytterligare 
innan man fattar besluten. 
 

Uppfölj-
ning 
 

Man bestämmer sig för att 
kalla till ett nytt föräldra-
möte om det inte blir bätt-
ring. 

Man bestämmer sig för att 
träffas igen om en månad för 
att se om man lyckats genom-
föra de förändringar man bes-
lutat sig för och om det blivit 
bättre i klassen. 

 
 
 
En användbar modell för problemlösning är  
Problembeskrivning  Lärprocess  Lösningsförslag  Värde-
ring av lösningsförslag Beslut  Uppföljning/utvärdering som 
grund för fördjupat lärande. 
 

Steg 1. Problembeskrivning 

Att komma fram till en ändamålsenlig problemförståelse är en 
viktig fas i problemlösningsprocessen. Ofta skyndar man alltför 



 

snabbt över till lösningsförslagen. När man beskriver problemen 
gör man en medveten eller omedveten jämförelse mellan hur det 
är och hur man skulle vilja att det var. Hur problemet uppfattas 
och beskrivs beror bl a på hur man förstår uppdraget och vilka 
visioner man har. Medarbetare har olika förståelser av såväl upp-
drag som problemets natur. Att tydliggöra och samtala om dessa 
skillnader underlättar deltagarnas förståelse av varandras föreställ-
ningar och är samtidigt ett viktigt tillfälle att föra förståelsefördju-
pande samtal om uppdragets innebörd.  

Steg 2. Lärprocess för att fördjupa förståelsen av problemets na-
tur. 

En grundidé i det lärandeorienterade perspektivet är att se till att 
man lägger in en lärandefas och ett förståelsefördjupande arbete 
mellan problemet och lösningsförslaget. Genom en fördjupad för-
ståelse av problemets natur är sannolikheten större att finna mer 
framgångsrika lösningar. Det handlar om  

• olika sätt att ta vara på de erfarenheter och lärdomar som 
redan finns i den egna verksamheten 

• att ”göra experiment” dvs utprova andra sätt att lösa pro-
blemen och dra ut lärdomar av detta  

• att besöka andra skolor som arbetat med liknande problem 
och ta vara på de lärdomar man gjort där  

• att ta vara på den forskningsbaserade kunskap som finns 
inom området 

Steg 3. Utarbetande av lösningsförslag 

Steg tre innebär att man utifrån sin fördjupade förståelse av pro-
blemet utarbetar lösningsförslag och handlingsalternativ som man 
anser vara värda att utpröva för att hantera problemet. Det är en 
fördel om man successivt kan skriva upp förslagen på ett blädder-
block eller en tavla vartefter förslagen kommer. Att samla alla 
uppslag på en gemensam tavla bidrar till att medarbetarna ägnar 
sig åt gemensamt problemlösningsarbete i stället för att sitta och 



 

titta ned i sina egna eventuella anteckningar. Dessutom markerar 
man på ett mycket tydligt sätt att man ser alla bidrag som betydel-
sefulla. Det känns bra att få sina tankar satta på pränt inför alla i 
gruppen. Det innebär också att man skapar ett visst tryck på dem 
som ännu inte bidragit till arbetsresultatet att bli aktiva.  

Innan man går in i värderingsfasen sammanställs alla lösnings-
förslag varefter man grupperar idéerna så att det är lättare att få en 
överblick. Som gruppledare är det viktigt att se till att man inte 
börjar värdera lösningsförslagen innan man uttömt alla idéer. Om 
man tillåter värderingar under lösningsförslagsfasen leder det 
snabbt till en uppdelning i gruppen där vissa anstränger sig att hit-
ta lösningar och andra ägnar sig åt att skjuta dessa förslag i sank. 
Att blanda dessa båda steg försvårar konstruktiv problemlösning. 
Om någon i gruppen går in och värderar förslagen innan man på-
börjat värderingsfasen bör man ingripa som gruppledare genom 
att t ex säga: ”Vänta, låt oss alla försöka bidra till att hitta lösningar så 
går vi in och värderar senare.” 

Steg 4. Värdering av lösningsförslag 

Varje lösningsförslag eller kombination av idéer granskas och vär-
deras i denna fas. Förslagen värderas utifrån kriterier som:  

• Ligger förslaget i linje med uppdraget?  

• Hur stämmer lösningsförslaget med den fördjupade förstå-
else som vi fått av problemets natur?   

• Är idén lätt att omsätta i handling?  

• Vilka resurser krävs?  
Denna granskning kan göras mer eller mindre strukturerad. En 
enkel modell är att ställa de mest aktuella förslagen mot varandra 
och göra listor med för- respektive nackdelar med de olika försla-
gen. 
 
 

 



 

      Förslag A                   Förslag B  
        +      –      +      – 
………… …………  ………… ………… 
………… …………  ………… ………… 
………… …………  ………… ………… 
………… …………  ………… ………… 

 
Om man fått tydliga motsättningar i gruppen om vilka förslag 
man i första hand vill realisera kan det vara lämpligt att underlätta 
värderingsarbetet genom att be de som är positiva till förslag A att 
redovisa nackdelarna med den idén och fördelarna med förslag B 
och vise versa. Detta är ett sätt med vars hjälp man kan få delta-
garna att se på saker ur ett helt motsatt perspektiv och underlätta 
nyanseringar. Det är en fördel om man kommer fram till att prova 
fler lösningsförslag i handling. Genom variationen skapas bättre 
förutsättningar för förnyat lärande utifrån de erfarenheter man får 
av de olika förslagen till problemlösning.  

Steg 5. Beslut 

I beslutet bör man göra överenskommelser om vem som gör vad, 
när, var, och hur. Det räcker alltså inte med att besluta att något 
ska göras. Man behöver även undersöka vilken hjälp som kan be-
hövas för att klara överenskommelsen. I beslutet behöver också 
ingå hur och när uppföljningen ska ske. 

Steg 6. Agerande 

Genom att man provar fler lösningsalternativ skapar man goda 
förutsättningar för lärande under förutsättning att man följer upp 
resultaten av de olika lösningarna. 

Steg 7. Uppföljning eller utvärdering 

Uppföljningen och utvärderingen görs för att få underlag för för-
nyade lärande samtal om problemets natur och olika lösningar. 



 

Problemlösningsprocessen som helhet 
Ofta blandas de olika faserna i problemlösningsarbetet ihop, så att 
olika gruppdeltagare befinner sig på olika ställen i problemlös-
ningsprocessen vid en och samma tidpunkt. Detta leder till att 
man talar om olika saker och får svårt att lyssna på och ta till sig 
av vad de andra har att säga. Som lärledare är det bra om man 
strukturerar arbetet så att man markerar faserna i problemlös-
ningsarbetet genom att göra en sammanfattning av varje fas innan 
man går över till nästa. Om man t ex är inne i en fas av att inven-
tera lösningsförslag är det viktigt att upptäcka när någon kommer 
med värderingar av förslagen. Man behöver då påpeka att man 
fortfarande begränsar sig till lösningsförslag utan värderingar. 
Ibland kan samspelet i en grupp se ut på följande sätt: 
 

• En eller två deltagare försöker komma underfund med vari 
problemet består. 

• En försöker hitta olika lösningar. 

• En värderar de olika idéer som kommer fram, och påpekar 
det omöjliga i att genomföra dem 

• En är på väg att fatta beslut. 
 
Det är lätt att förstå, att en grupprocess av detta slag inte kan bli 
effektiv. När den, som försökt komma till klarhet över problemets 
art, har nått det delmålet, har den, som försökt hitta lösningar, 
upptäckt, att han är oklar över problemets natur och börjar om 
där osv ... 

Lärledarens viktiga funktion när det gäller att hjälpa gruppen 
att följa en mer systematisk arbetsgång tar sig uttryck i frågor av 
följande slag: 

 
 
 



 

Fas Frågor 

Problem-
förståelse 
 

- Hur skulle du vilja beskriva problemet? 
- Finns det andra sätt att beskriva problemet? 
- Hur kommer det sig att vi beskriver problemet på så olika 
sätt? 
- Vad är det som gör att vi anser det vara ett viktigt problem? 
- Vilken koppling finns mellan hur vi ser på problemet och 
vår förståelse av skolans uppdrag? 
- Hur skulle vi vilja att det var? 
- Om ni jämför med hur det är - vilka svårigheter ser vi då att 
få det som vi skulle önska? 
- Skulle någon kunna sammanfatta våra tankar om hur pro-
blemet ser ut? 
- Min bild av problemet, som vuxit fram ur diskussionen, ser 
ut på följande sätt ... Stämmer detta med er uppfattning? 
 

Lärprocess 
för för-
djupad 
problem-
förståelse 

- Behöver vi fördjupa vår förståelse av problemet innan vi 
går vidare med lösningsförslag? 
- Hur skulle vi kunna fördjupa vår förståelse för problemets 
natur som gör oss bättre skickade att sedan finna framgångs-
rika lösningar på problemet? 
- Vem/vilka skulle kunna ta till vara på de erfarenheter och 
lärdomar som andra lärare på skolan har? 
- Kan några av oss ta till vara på lärdomar som gjort på andra 
skolor? 
- Är det någon som känner till om det finns någon forskning 
på området eller som skulle kunna undersöka det? 
- Vilka skulle kunna bidra med ytterligare underlag som kan 
hjälpa oss att komma vidare? Elever? Elevvården? Föräldrar? 
- Kan vi se några mönster i de erfarenheter och lärdomar 
som vi samlat på oss? 
 

Lösnings-
förslag 

- Vilka olika lösningsförslag kan vi komma på som skulle 
kunna lösa problemet?  
- Finns det ytterligare idéer? 
- Kan vi gruppera lösningsförslagen? 
 



 

Fas Frågor 

Värdering - Låt oss se om det finns något mönster i de här lösningsför-
slagen – ser ni något? ... 
- Jag tycker mig se följande grupper av förslag ... Stämmer 
det? 
- Hur stämmer lösningsförslagen överens med skolans upp-
drag? 
- Vad tänker ni när ni ser dessa förslag? 
- Hur skulle det vara att omsätta dessa förslag i handling?  
- Hur skulle det kännas? Hur skulle det gå? 
- Vilka fördelar finns med de olika förslagen? 
- Vilka nackdelar är förknippade med de olika förslagen? 
- De svårigheter jag ser är ... Hur bedömer ni det? 
- Dessa olika grupper av lösningsförslag - bygger de på helt 
olika värderingar vad gäller t ex människosyn, kunskapssyn, 
syn på lärande, demokratisyn ...? Vilka värderingar finns i så 
fall bakom? 
- Den teoribildning som finns inom området – ger den nå-
gon vägledning?  
- Hur stämmer förslagen med skolans uppdrag eller vår vi-
sion?  
- Hur har ni uppfattat de olika lösningsförslagen – är det 
någon eller några idéer som verkar bättre än de andra? Vilka? 
 

Beslut 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Har vi analyserat och bearbetat problemet tillräckligt för att 
bestämma oss, eller ska vi ge oss betänketid till nästa gång vi 
träffas? 
- Så vitt jag kan förstå, verkar det som om vi tycker att ... 
Stämmer det? 
- Nu har vi alltså beslutat att ... 
- Vi behöver även kommer överens om vem som är ansvarig 
för att det sker och när det ska göras.  
- Ni som nu fått ansvaret för att förverkliga beslutet, behöver 
ni någon hjälp? 
 

Uppfölj-
ning 

- Hur ska vi följa upp beslutet så att vi kan dra några lärdo-
mar för framtiden? Har ni några förslag? 



 

De exemplifieringar som redovisats ska ses som ett försök att för-
tydliga andemeningen i en lärandeorienterad problemlösningspro-
cess. Problemets natur dvs dess komplexitet, betydelse och behov 
av akuta insatser är avgörande för tidsomfattningen för hela pro-
cessen.   
 

Värderings-, teori-, handlingsnivå 
För att fördjupa samtalet kan man behöva se till att man gör 
kopplingar mellan värderings-, teori- och handlingsnivå. Om det 
inte i arbetsuppgiften särskilt har betonats att man ska fördjupa 
sig på en viss nivå är det bra att få en balans mellan dessa tre nivå-
er och knyta samman dessa. Som lärledare behöver man därför 
uppmärksamma vilken nivå som dominerar respektive saknas och 
därefter styra in samtalet så att alla nivåerna blir belysta i förhål-
lande till varandra. 

Om man i gruppen samtalar om en arbetsmetod kan man styra 
in samtalet på vilken teori eller vilka lärdomar som ligger bakom 
metoden och vilka värderingar i termer av t ex människosyn, de-
mokratisyn, syn på lärande, kunskapssyn och samhällssyn som 
man genom att tillämpa metoden ger uttryck för. Domineras sam-
talet av värderingar bör man så småningom föra över samtalet till 
teori- och handlingsnivå, d v s vilka handlingar och teorier som 
ligger i linje med dessa värderingar. I figur 6 ges några exempel på 
frågor som kan användas för att styra över samtalet från en till en 
annan nivå. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Från/Till Värdering Teori Handling 
 
Värdering 

Vilka andra värde-
ringar hör ihop 
med dessa värde-
ringar? 

Vilka teorier lig-
ger i linje med 
dessa vär-
deringar? 
 

Hur kan man 
göra för att leva 
eller agera i en-
lighet med dessa 
värderingar? 

 
Teori 

De teorier vi nu 
pratar om – vilka 
värderingar ligger 
bakom dem? Vil-
ken människosyn 
och syn på lärande 
ligger bakom dessa 
modeller? 

Vilka andra teori-
er är till hjälp för 
oss?   

Om du skulle 
tillämpa denna 
teori i ditt arbete 
– vad skulle det 
innebära? 

 
Handling 

Om man agerar 
som du beskrivit – 
vilka värderingar 
ligger bakom det?  

Utifrån det du 
beskrivit – vilka 
teorier kan hjälpa 
oss att förstå det-
ta? 

Vilka andra sätt 
att agera kan vi 
tänka oss?  
 

 
Figur 6. Nivåöverskridande frågor. 

 
Att flytta fokus från en nivå till en annan är ett sätt att fördjupa 
samtal men det kan också användas i motsatt syfte d v s. som ett 
sätt att se till att man inte kommer någon vart i samtalet. Genom 
att flytta över samtalet till en annan nivå när man i gruppen börjar 
komma i närheten av en överenskommelse kan man förhindra ett 
framgångsrikt arbete. Denna avvärjningsmekanism kan leda till att 
man aldrig kommer fram till beslut. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ett exempel 

R: - Vi har ju flera gånger pratat om hur vi ska göra med de ord-
ningsregler vi har på skolan och det verkar nu som om vi skulle 
kunna komma överens om att vi till hösten ska ta upp diskussio-
ner i klassråden om hur skolans regler ska vara utformade. 

 
Lär A: - Jo, nog har vi pratat om det men det väsentliga är ju vilka vär-

deringar vi har på skolan och den demokratisyn och människo-
syn som präglar oss. Vad har vi för människosyn? Är det inte 
det vi borde prata om? Eller hur?  

Samtalet fortsätter…. 

 … i version 1: 
Lär B: - Jag håller med dig. Jag 
skulle vilja att skolan skulle ge-
nomsyras av en syn på eleverna att 
de får ta konsekvenserna av sitt 
handlande. 
R: - Vad är det för människosyn 
som präglar oss på skolan då? 
Lär A: - Det vore betydligt intres-
santare att prata igenom det. Hur 
ser din elevsyn ut egentligen? 

 

 … i version 2: 
Lär B: - Jag håller med dig. Jag ... 
R: - Vänta ett tag. Jag tror det är viktigt 
att vi håller oss kvar vid hur vi ska göra 
till hösten med ordningsreglerna. 
Lär A: - Så du menar att det inte är vik-
tigt att prata om vår elevsyn. Det är ju 
det som är det viktiga. 
R: - Nej, jag säger inte att det inte är vik-
tigt. Dessa diskussioner är tvärtom så 
pass viktiga att vi behöver ta ordentligt 
med tid på oss men allting kan inte av-
stanna på grund av det. Vi behöver också 
komma överens om hur vi konkret ska 
göra med vissa saker. Ordningsreglerna 
till hösten är en sådan fråga. 

 



 

Samtal utifrån individ-, grupp-, organisations- eller sam-
hällsnivå 
En svårighet vid lärande samtal ligger i att man utgår från olika 
perspektiv när man kommer med lösningsförslag eller värderar de 
olika förslagen. Beroende på om man har ett individ-, grupp-, or-
ganisations- eller samhällsperspektiv som huvudsaklig grund för 
sina ställningstaganden kommer man ofta fram till olika bedöm-
ningar. Det ställningstagande, som ur den enes ögon verkar själv-
klart, ter sig för den andra helt obegripligt beroende på att man 
har ett helt annat perspektiv. För att underlätta diskussionen och 
komma vidare i förståelsen av varandras bedömningar kan det 
vara klokt att visa på de olika perspektiv som olika gruppmed-
lemmar utgår ifrån. 

Ett exempel 
I en grupp diskuteras vilka åtgärder man ska sätta in för att kom-
ma åt det problem, som utgörs av att Kalle bråkar under lektio-
nerna och inte lär sig det han borde.  
• Kalles föräldrar utgår förmodligen från individperspektivet, d.v.s 

Kalles bästa, och hävdar: Du som lärare får väl ägna mer tid åt Kalle 
då och hjälpa honom mer. Ni ska ju anpassa undervisningen efter varje 
elev, eller hur?  

• Läraren utgår förmodligen från ett grupperspektiv, d.v.s hur klas-
sen som helhet ska kunna fungera så bra som möjligt och häv-
dar kanske: Jag har inte bara Kalle. Med de stora klasser vi har, kan 
jag inte bry mig om Kalle mer än vad jag gör. 

• Skolledarens perspektiv är antagligen främst det lokala organisa-
tionsperspektivet, d.v.s den skola eller det rektorsområde han an-
svarar för. Han tänker utifrån en helhetsbild av hur resurserna 
ska räcka till och menar kanske att: Vi måste bilda en särskild 
grupp, där en speciallärare får ta hand om de elever, som behöver denna 
hjälp. Vi kan inte sprida ut resursen. 

• Skolpolitikern har samhällets bästa för ögonen och tänker på 
vilket samhälle skolan ska bidra till att skapa. Vi måste bygga ett 



 

samhälle där vi alla kan umgås, och där vi hjälper varandra. Det är far-
ligt att bygga upp principer, som säger, att de duktiga inte ska behöva 
hjälpa de svagare, och att vi ska plocka bort de som är annorlunda. Om 
vi ska nå ett samhälle baserat på solidaritet och hjälpsamhet måste även 
skolan genomsyras av detta. 

 
Beroende på vilket perspektiv man företräder, kommer man alltså 
fram till olika lösningar. Att klargöra de olika perspektiven kan 
bidra till att skapa en förståelse av och för andras ståndpunkter, 
även om man inte delar dem. 

Här följer ett exempel på ett samtal om arbetssätt där lärleda-
ren tillämpar olika delar av de hjälpstrukturer som beskrivits. För 
varje ingripande från gruppledaren har karaktären på ingripandet 
beskrivits. 
 

Gruppmedlemmar A,B,C,D   Lärledare L                                Ingripande 

A: Det är väl klart att man måste arbeta mer elevaktivt! 

L: Vad är det som gör att det är så viktigt?  
Handling teori eller värdering

A: Ja, om man nu, som vi sagt, ska utveckla aktiva elever, så kan vi ju inte låta dem 
sitta och passivt ta emot information hela dagarna. Dessutom har man ju klart ut-
sagt detta i läroplanen. 

L: Hur ser ni andra på kopplingen mellan elevaktiva arbetssätt och utveckling av 
aktiva elever respektive läroplanens budskap? 

 Samband handling teori  värdering
B: Jo det ligger väl något i detta, men det går ju inte. Det är ogenomförbart! 

L: När du kommit fram till slutsatsen att det är ogenomförbart, hur har du tänkt 
då?   

Slutsats  reflektion)
B: Man har 30 elever, och man kan tänka sig, hur det blir, om alla dessa skulle hålla 
på och springa runt och undersöka och stå i. Nej, har man 30 elever måste man ha 
en ordentlig struktur på undervisningen. 



 

L: Vilka erfarenheter har du av elevaktiva arbetssätt, som fått dig att tänka så? 
   Reflektion, slutsats  erfarenhet

B: Så mycket erfarenhet har jag väl inte, men när jag lät eleverna hålla på och mäta 
klassrummet och beräkna ytan så blev det verkligen rörigt. 

L: Hur kände du det då mitt i den röran? 
Tankekanal – känslokanal

B: Man blir ju orolig för att det ska bli totalt kaos och att de inte ska lära sig någon-
ting över huvud taget. 

L: Stämde den oron? Blev det totalt kaos och misslyckades du med att få eleverna 
att lära sig  ytberäkning?  

Erfarenhet – slutsats
B: Nej, men jag tror att de lärt sig lika bra om de bara räknat ur boken. Dessutom 
hade det gått fortare. 

C: Jag håller inte med dig! De får ett annat djup i kunskapen om de själva är med 
och skapar kunskapen. 

L: Det verkar som om vi kommit fram till olika slutsatser om elevaktiva arbetssätt. 
Ni som nu tycker, att det fungerar - vilka erfarenheter har ni som fått er att komma 
fram till detta? 
Visa på olikheter i erfarenheter och slutsatser. Indirekt, det finns ingen abso-
lut sanning som säger att ett elevaktivt arbetssätt fungerar eller inte funge-
rar. 
D: Jag tycker att mina elever går in för studiebesök och museibesök på ett helt an-
nat sätt nu, än de gjorde tidigare. När jag använde mig av museibesök eller studie-
besök förr, så var det alltid i avsikt att avsluta ett kunskapsområde, som vi studerat. 
Numera använder jag oftast den typen av besök till att initiera ett arbetsområde. 
Elevernas uppgift under besöket är att skriva ned frågor över sådant de kommer att 
fungera över utifrån vad de ser eller hör. 

Individuellt arbete med att skriva
L: Finns det ytterligare erfarenheter att ta fram? 

eller 
L: Mina egna erfarenheter är begränsade, men via andra har jag fått intrycket att … 

eller 
L: Det som går att utläsa av forskning inom området är ... 

Andras erfarenheter eller forskningsresultat



 

L: Om jag skulle sammanfatta och dra slutsatser av denna diskussion, så skulle det 
vara att det är möjligt att få elevaktiva arbetssätt att fungera, men det är förenat 
med en del problem. 

Sammanfattning och markering av att en fas i arbetet avslutas

L: Låt oss försöka sammanfatta vilka problem som är förenade med att arbeta elev-
aktivt. Vi kan använda oss av metaplanmetoden där var och en av oss får tre lappar. 
På varje lapp ska vi skriva ned ett problem som ni tycker är förenat med ett elevak-
tivt arbetssätt. Därefter grupperar vi svaren och ser vilka huvudproblemen är.  

Problemdefinition

Gruppering av lapparna i problemområden, därefter prioritering av vilket 
eller vilka områden som det är mest angeläget att få hjälp med. 

L: Ett problem som vi prioriterat är svårigheten att utifrån teorin hitta konkreta 
metoder. Låt oss försöka hitta lösningar.  

Nyckelord skrivs upp på blädderblock

A: Man skulle kunna.....  
B: En annan metod är... 
C: Nej, så kan man inte göra! Det är ljusblått att tro att det skulle fungera. 

L: Vänta litet nu. Det vi håller på med nu är att hitta olika lösningar. Vi väntar med 
att värdera förslagen tills dess att vi inte hittar fler idéer. Vilka fler idéer finns? 

Förhindrar värdering av lösningsförslag

L: Nu tycks vi inte ha fler idéer för tillfället. Låt oss gå över och värdera idéerna. 
Hur ser vi på användbarheten och den hjälp vi kan få av dessa förslag?  

Förslag – värdering 
L: Vilka idéer och förslag som vi bedömer vara till hjälp tycks variera beroende på 
att vi har olika arbetssituationer och att vi är olika som personer, men det huvud-
mönster som jag tycker mig se är … Stämmer det?  

Sammanfattning
L: Kan var och en av oss prova någon eller några av de metoder som vi talat om? 
Är det OK? 

Från ord till handling
A: Ja  
B: Ja  
C: Ja  
D: Ja 



 

E: Nej, vad ska det vara bra för? 
A: Vi måste någon gång komma över i handling. Jag har ledsnat på att bara prata 
och prata! Det vore väl roligt att se om våra idéer håller i praktiken. 

L: Vad ser ni andra i gruppen för fördelar med att i handling prova våra idéer? 
Få in andras perspektiv

A: Det är väl stimulerande att prova något annat. 

L: Det skulle även vara bra att få litet bättre underlag för våra slutsatser om hur 
man kan göra för att lyckas med elevaktiva arbetssätt? Vad tänker du om det? 

Betona de egna erfarenheternas betydelse för lärande

E: Ja, ja, det ligger väl något i det ni säger, men jag tycker att det börjar krävas väl 
mycket av oss lärare. 

L: Vad känner du inför de kraven?  
Tanke – känsla

E: Jag känner mig som en bakåtsträvare bara för att jag är osäker på om jag klarar 
det med bibehållen kvalitet. 

L: Skulle det underlätta för dig att prova något tillsammans med någon annan, t ex 
specialläraren? 

Stöd
E: Jag vet inte. 

L: Skulle du kunna tänka dig att istället intervjua några andra lärare på vår skola 
eller på någon annan skola och försöka ta reda på vilka erfarenheter de har av elev-
aktiva arbetssätt och vilka slutsatser och lärdomar de har dragit?  

Vidga underlaget för lärandet i gruppen genom
 att gå utanför gruppen och den egna skolkulturen

E: Ja, möjligen...... 

L: OK, kan vi göra den överenskommelsen att vi provar något av det vi pratat om 
eller tar reda på andras erfarenheter? 

Värdering – beslut
E: Ja  
L: Bra, då kan vi dra slutsatser av våra försök nästa gång vi träffas. 



 

Vanliga problem 
Att leda lärande samtal underlättas om man kan tillämpa struktu-
rer av det slag som beskrivits men dynamiken i en grupp innefat-
tar så mycket mer som inte ryms i denna skrift. Det finns ändå 
skäl att belysa några mycket vanliga dilemman och visa på några 
olika sätt att hantera dem.   
Ett vanligt problem är att ingen i gruppen säger någonting. Hur 
agerar man om gruppen sitter tyst?  

• Går in och "legalisera" tystnaden så att man i gruppen kan 
utnyttja tiden till att tänka på sakfrågan i stället för att känna 
olust inför tystnaden. Man kan t.ex säga: ”Vi sitter tysta i grup-
pen och det får mig att tänka, att vi kanske behöver litet tid att fundera 
kring den fråga vi ska diskutera, innan vi börjar.” 

• Sitter tyst och avvaktar, tills någon i gruppen inte orkar med 
tystnaden utan bryter den genom att börja diskussionen 

• Själv initierar diskussionen genom att prata engagerande eller 
provocerande kring arbetsuppgiften och på det viset dra med 
sig de andra 

• Ber enskilda gruppmedlemmar om att de ska delge de andra 
sin syn 

• Beskriver processen i gruppen, genom att t.ex. säga ”Det jag 
känner eller tänker om tystnaden är ...” 

Ett annat vanligt problem vid grupparbete är att någon i gruppen helt 
dominerar arbetet. Det kan leda till att de andra i gruppen ger upp 
och slutar att bidra till samtalet. En indikation på en väl fungeran-
de lärgrupp är att alla upplever att de bidragit till arbetsresultatet 
och lärandet. Man kan därför behöva gå in och påverka balansen i 
samtalsaktiviteten genom att t ex säga:  

• ”Stopp, du säger så många saker, så jag hinner glömma bort det du 
sa i början. Du måste låta oss andra komma in ett tag och reagera på 
vad du säger.” 



 

• ”Vänta ett tag! Menar du att ...? Okey, hur ser ni andra på det?” 

• ”Nu pratar du alldeles för mycket. Du måste ge oss andra lite ut-
rymme också!” 

Sättet att ingripa behöver förstås anpassas till det klimat som råder 
i gruppen. Det är lättare att som lärledare ingripa i grupprocessen 
om man har kommit överens om ”spelreglerna” i gruppen. Man 
skaffar sig på det viset ett mandat för att gå in och försöka få 
gruppen att följa de överenskommelser man gjort om samspelet i 
gruppen. 
 

Avvärjningsmekanismer 

När ordet utvecklingsarbete nämns bland dem som arbetar inom 
skolan får man en mångfald olika reaktioner. En del reagerar med 
entusiasm och hoppfullhet och andra med resignation och hopp-
löshet. En del med uttryck av typen ”Det gör vi väl jämt, det är väl 
inget särskilt med utvecklingsarbete”, och andra med ”Kom inte dragandes 
med det där pratet igen utan låt oss få arbetsro någon gång.”  Förmodligen 
finns alla dessa olika synsätt och fler därtill företrädda på varje 
skola även om en skola kan domineras av ett av synsätten. Det 
innebär att man får räkna med att stöta på motstånd vid föränd-
ringsarbete. 

Motståndet kan ta sig tydliga uttryck av typen ”Det här vägrar vi 
ställa upp på” men kan också yttra sig i mer ogripbara och omed-
vetna avvärjningsmekanismer. Det kan vara till hjälp att känna till 
några vanliga avvärjningsmekanismer så att man kan upptäcka och 
hantera dem på ett mer ändamålsenligt sätt. 

Problemförskjutning 
Problemförskjutning innebär att man förlägger problemet någon 
annanstans än där det hör hemma och där man skulle ha kunnat 
göra något åt det. Syndabockstänkande är en typ av problemför-
skjutning där man fritar sig själv från allt ansvar för att något inte 
fungerar som det borde. Det är t ex lätt att utse sin ledare som det 



 

stora problemet och som är skuld till allt galet på skolan. Ett annat 
exempel är när man "skyller" bristande samarbete på lokalerna. 

Ytterligare ett exempel: Vid en sammankomst deltog personal 
från socialförvaltningen och skolan samt föräldrar. Arbetsuppgif-
ten var: Vad kan vi göra för att öka ansvarstagandet hos våra 
barn? Man diskuterade i homogena grupper och arbetade fram 
lösningsförslag. Arbetspasset avslutades med att grupperna fick 
redovisa resultaten av arbetet. 

Det visade sig att skolpersonalen hade goda idéer om vad för-
äldrarna och "det sociala" borde göra, föräldrarna hade diskuterat 
vad skolan och sociala borde göra och personalen från socialför-
valtningen hade utarbetat lösningar åt skolan och föräldrarna. I 
stället för att arbeta med det man själv kan göra så hade man an-
vänt sig av avvärjningstekniken problemförskjutning och utarbetat 
förslag på vad andra kan göra. Det behöver inte vara ett medvetet 
"sabotage" utan man halkade omedvetet in i denna avvärjning. En 
medveten gruppledare skulle ha upptäckt detta och återfört grup-
pen till dess egentliga arbetsuppgift. 

Dubbel kommunikation 
Dubbel kommunikation innebär att man samtidigt ger uttryck för 
två eller fler budskap som sinsemellan är oförenliga. Exempel på 
detta är när man efter att ha presenterat ett förslag bemöts med 
”Det här var verkligen intressant och viktigt. Vi måste återkomma till det 
vid ett senare tillfälle” varefter det hela glöms bort. Om man frågar 
när man skulle kunna fortsätta med diskussionen så går det inte 
att hitta någon tid trots att man försäkrar att förslaget tillhör det 
viktigaste som hänt på länge. Ett möjligt ingripande från grupple-
daren vore att tydliggöra det dubbla budskapet. 

Tystnad 
Tystnad är nog den mest använda tekniken när man vill värja sig 
från förändringar. Genom att vara tyst ser man till att förändrings-
förslaget över huvud taget inte diskuteras. Man ifrågasätter alltså 
inte förslaget eftersom det leder till samtal som i sin tur kan få 



 

konsekvenser. De flesta har väl varit med om att bli bemött med 
kompakt tystnad efter att ha kommit med ett förslag. Många bör-
jar då om igen och presenterar idén ytterligare en gång i ren ner-
vositet. Som gruppledare kan man hantera sådana situationer ge-
nom att gruppera deltagarna parvis för att den vägen få igång sam-
tal. 

Kollektiv intellektualisering 
Kollektiv intellektualisering innebär att man distanserar sig från 
det förändringen gäller och för upp samtalet på principnivå. En 
diskussion om förändrat arbetssätt i en klass övergår till att bli en 
diskussion om olika pedagogiska teorier under 1900-talet. Som 
gruppledare kan man se till att de principiella diskussionerna 
kopplas till hur man ska undervisa i den klass diskussionen börja-
de med.  

 Även i en väl fungerande arbetsinriktad grupp förekommer 
perioder av avledande karaktär. I en grupp tillfredställs också 
emotionella behov hos deltagarna varför man inte kan räkna med 
att arbetet hela tiden kan vara uppgiftsinriktat. Man behöver också 
i gruppen moment av vila och återhämtning som gör att man se-
dan kan gå in i en ny effektiv uppgiftscentrerad period igen. Detta 
innebär att man inte kan betrakta alla avledande manövrer som 
destruktiva för arbetet och iscensatta för att undvika att man ska 
komma fram till ett resultat. Som gruppledare måste man övervä-
ga vilket syfte som ligger bakom agerandet. 

 
 
 
 
 



 

Kommunikation 

 
 
Alla har förmodligen varit med om samtal som efteråt känts 
mycket bra respektive samtal där det bestående intrycket blir att 
man inte nådde fram till varandra trots att man var lyhörd. Det är 
inte bara vad vi säger som avgör hur andra kommer att reagera, 
utan det beror i mycket hög grad på hur det sägs. 
 

Vara på samma våglängd eller att prata förbi varandra 

De flesta känner intuitivt skillnaden mellan ett samtal som präglas 
av att man är på samma våglängd respektive ett samtal där man 
pratar förbi varandra. Skillnaden märks både under samtalets gång 
och efteråt. Samtal där man nått fram till varandra upplevs i all-
mänhet som berikande och utvecklande medan samtal där man 
pratat förbi varandra oftast ger olust- och osäkerhetskänslor. 

Skillnaden ligger inte i att man har olika åsikter om den sakfrå-
ga man samtalar om utan snarare i sättet att föra fram sina tankar. 
Vad är det då i sättet att prata som leder till att man upplever sam-
talet så olika? En förklaringsmodell grundar sig på en innehållslig 
analys av samtal och av samspelet mellan dessa samtalsområden. 
När vi samtalar med varandra beskriver vi 

• vad vi ser 

• vad vi hör 

• vad vi tänker 

• vad vi känner 
Det är dessa fyra dimensioner som våra samtal i huvudsak rör sig 
om. Samspelet mellan dessa fyra samtalsdimensioner har visat sig 
ha stor betydelse för hur man upplever ett samtal. Om den ena 
pratar om hur han tänker och den andre pratar om vad han kän-



 

ner pratar man om två olika aspekter eller dimensioner av en och 
samma verklighet, vilket ofta leder till att man upplever att man 
pratar förbi varandra.  

Ett exempel är när journalister frågar en friställd arbetare ”Hur 
känns det nu när man ska lägga ned fabriken?” och får svaret: 
”Man får väl räkna med att staten går in och tar sitt ansvar och ger 
stöd så att vi kan fortsätta.” Intervjuaren frågar efter känslorna, 
men svaret handlar om vad personen tänker, d.v.s intervjuaren har 
inte fått svar på, det han frågat efter. Man har pratat förbi var-
andra. Det kan schematisk framställas så att varje samtalsdimen-
sion har en kanal på vilken man sänder och mottar budskap. Vi 
skulle då få följande figur 

         Person A  Person B 
 

 
Om mottagaren av ett budskap ger svar på samma kanal som 
budskapet sändes på, är man på samma våglängd. Om mottagaren 
av ett budskap ger svar på en annan kanal än den budskapet sän-
des på, pratar man förbi varandra. 

Att prata förbi varandra: 

 



 

Att vara på samma våglängd: 

      
Hur känns det när fabriken 
ska läggas ned? 

              Jag är orolig för min och 
               familjens framtid. 

 
Det är naturligtvis inget hinder att byta kanal, t ex övergå från att 
prata om vad man känner till att prata om vad man tänker, men 
man bör först svara på den kanal som den andres budskap kom 
på. En fördjupning av samtalet underlättas av att samtalet sker på 
samma våglängd. 

Om samtalet bara berör vad man sett eller hört är det ett för-
hållandevis ytligt samtal i den meningen att man inte "avslöjar" 
något om sig själv utan bara beskriver vad man sett eller hört. Ju 
fler kanaler som används i ett samtal desto mer fullständig och 
djup blir kommunikationen.  

Man tenderar att använda olika kanaler mer eller mindre bero-
ende på vem man samtalar med. Vid samtal med ytligt bekanta 
tenderar man att begränsa samtalen till vad man sett eller hört. 
Vissa vänner och kollegor har man ett mycket intensivt och gi-
vande tankeutbyte med, men man pratar inte om vad man känner. 
Med andra är det lätt att prata om vad man känner, medan intel-
lektuella diskussioner inte är så djupgående. Med ytterligare andra 
har man både en givande tankemässig och känslomässig kontakt. 

Framför allt samspelet mellan tanke- och känslokanalerna tycks 
vara mycket betydelsefullt för hur samtalet och kontakten upp-
levs. När man hör uttryck av typen ”Honom går det inte att prata 
med!” respektive ”Hon fattar ju ingenting, det är hopplöst att prata med 
henne!” kan det bero på att de pratar förbi varandra på så sätt att 
den ena bara pratar på tankekanalen och den andra bara på käns-
lokanalen. Detta ger båda upplevelsen av att det inte går att prata 
med den andre. Det tycks vara så att om man inte får svar på 



 

samma kanal som man själv pratar så stänger man de övriga kana-
lerna. Om jag pratar om vad jag känner och den andre direkt sva-
rar med tankar för att t ex övertyga mig om någonting så tar jag 
inte emot det budskapet utan min tankekanal stängs för "ingåen-
de" budskap. Låt oss illustrera och därefter ge några exempel           

 
 
Att prata förbi varandra leder till att ingen tar emot den andres 
budskap vilket leder till en försämring av kontakten. Känslan av 
att den andre inte bryr sig om vad jag säger över går lätt till slut-
satsen att man inte betyder något för den andre. 

Några exempel 
När små barn gråter, d v s ger budskap på känslokanalen, har 
vuxna en tendens att avleda genom att entusiastiskt säga ”Titta i 
fönstret får du se vilken rolig fågel som sitter där i trädet!” eller ”Vänta så 
ska du få höra en rolig saga!”. 

Att avleda innebär att föra över kommunikationen på en annan 
kanal i stället för att svara på samma kanal. Att svara på samma 
kanal skulle kunna innebära att bara krama om och hålla barnet i 
famnen eller att säga ”Lilla gumman gör det ont?” eller ”Är du så led-
sen?”. 

När man hanterar andras ledsenhet med hjälp av avledning in-
nebär det att man medvetet pratar förbi varandra dvs undviker ett 
möte. En del barn ger klara budskap om hur de upplever avledan-
det. Några ålar sig ned från famnen eller går till någon annan. 
Andra säger ”Jag måste få gråta färdigt först!”. 

Ett annat exempel: En liten pojke står på lekplatsen och gråter 
och ropar på mamma. På fjärde våningen öppnas ett fönster och 



 

mamman ropar ”Vad är det nu då?” Barnet håller upp sin tumme 
och ur gråten urskiljer mamman att pojken gjort illa tummen. Hon 
lutar sig då ut genom fönstret på fjärde våningen och blåser på 
tummen. En del betraktar förmodligen detta som ett tecken på att 
kvinnor är irrationella och menar att så skulle inte en man ha 
gjort. En man skulle ha gått ned eller bett pojken komma upp, 
därefter blåst på tummen eller satt på ett plåster. Detta är ratio-
nellt endast om det är själva luftdraget som gör gott, men förmod-
ligen är det väsentliga den omsorg och kontakt som pojken fick 
genom att mamma svarade på samma kanal, känslokanalen, ge-
nom att blåsa på tummen från fjärde våningen. Detta var förmod-
ligen mer rationellt. Det visade sig också att pojken därefter tor-
kade sina tårar och återvände till leken. 

Ett annat klassiskt exempel på samma typ av kommunikation 
är vårt sätt att bemöta elever som klagar på skolan. 

 
Eleven:   Fy fan, vad jag är trött och le på den här jävla skolan! 
Läraren: Du ska veta att den svenska skolan, jämfört med hur det är i 

andra länder, är riktigt bra. I andra länder.... Om man bara 
bjuder till lite så.... Du måste väl ändå hålla med om att den är 
bra vad gäller... 

Eleven:   Nej, det är bara skit! 
Motsvarande samtal där man bemödar sig om att vara på samma 
våglängd skulle kunna se ut på följande sätt; 

Eleven:   Fy fan vad jag är trött och le' på den här jävla skolan!   
Läraren: Det måste vara kämpigt för dig att gå dit då, va?   
Eleven:   Ja, det kan du ge dig på!  
Läraren: Hur känns det för dig då när du vaknar på morgonen för att 

ge dig iväg till skolan?  
Eleven:   --------- 
Läraren: Hur tänker du om skolan då?  
Eleven:   ---------- 
Läraren: Finns det något positivt med skolan som du kan komma att 

tänka på?  
Eleven:    Ja en del grejer är väl hyfsade t ex ... 



 

Det felaktiga i det första exemplet ligger inte i att försöka lyfta 
fram det som är bra i skolan. Men om man gör det utan att först 
ha givit ett gensvar på elevens känslor leder det ofta till att eleven 
inte lyssnar på dessa argument. Han får bara ytterligare förstärkt 
att man inte bryr sig om honom. Genom att, som i det andra ex-
emplet, bry sig om känslobudskapet och fortsätta att prata om 
detta kan man sedan gå över till att prata om tankar och positiva 
aspekter av skolan. Det visar sig ofta att eleverna själva mycket väl 
ser positiva saker med skolan och kan lyfta fram det, bara man 
först tagit elevens känslor på allvar. 

Låt oss gå över till vuxenvärlden och ta några exempel därifrån: 
En lärare kommer hem till sin familj efter en jobbig och misslyck-
ad dag och ger uttryck för hur han känner sig genom att säga: 
 
Mannen: ”Vilken jobbig dag jag haft idag! Allt har gått galet och 

den där åttan som så stökig vet jag inte hur jag ska bete 
mig med.” 

Alternativa fortsättningar 
Hustrun: Du måste säga ifrån 
på skolan både till ungarna och 
till skolledningen. Till ungarna så 
att de vet vad de har att rätta sig 
efter och till skolledningen så att 
du får mer resurser och hjälp. 
Säg till om det nu i morgon! 
Mannen: Ja, ja. 
Hustrun: Gör det nu, så ska du 
se att det ordnar upp sig! 

 
 

 
Detta samtal leder lätt till att man 
känner sig avfärdad trots att man 
fått hjälp med att hitta lösningar 

Hustrun: Det måste verkligen 
kännas kämpigt med tanke på det 
jobb du lägger ner! 
Mannen: Ja, jag vet inte vad det 
kan bero på men jag känner att 
jag inte räcker till längre. 
Hustrun: Vad är det som känns 
jobbigast då? 
Mannen: ……. 
Hustrun: Tror du att det vore en 
lösning om du kunde få mer re-
surser och hjälp? 
 
Detta samtal leder till att man i 
större utsträckning återfår krafter 
och kan ägna sig åt gemensam 
problemlösning. 



 

Utvecklingsarbete i skolan 
Ett exempel från utvecklingsarbete i skolan, där skolledaren sitter 
och samtalar med en lärare.  
Skolledaren: ”Med tanke på hur vi diskuterat på skolan så behöver väl 

de flesta börja arbeta mer elevaktivt. Hur ser du på dina 
möjligheter att förverkliga det?” 

Läraren:        ”Jag orkar bara inte hålla på och ändra min undervisning 
mer nu!” 

 
Prata förbi varandra 
Exempel på att prata förbi varandra, att driva utvecklingsfrågor 
utan att balansera det med personalomsorg:  
S: skolledaren  L: läraren  
S: Det är ju lika för alla och om man nu kommit överens om en viss 

inriktning på skolan så måste ju alla ställa upp om vi ska komma nå-
gon vart. Dessutom trycker ju läroplanen också på betydelsen av 
elevaktiva arbetssätt. 

L: Ni bara pratar om eran utveckling. Glädjen med jobbet har snart 
försvunnit. 

S: Elevaktiva arbetssätt borde snarare göra arbetet mer stimulerande 
om man tar det på rätt sätt. Du skulle väl till att börja med kunna ... 

L: Det är inte så lätt som du tror med de elever jag har. 
S: De är väl inte så annorlunda än i parallellklassen och där fungerar det 

ju bra så nog tror jag det ska gå bara du ...  
 
Följande figur illustrerar kommunikationen när man pratar förbi 
varandra: 

                     Skolledaren                                 Läraren 

 
 



 

 
Vara på samma våglängd 
Exempel på samtal utifrån samma utgångspunkt där man är på 
samma våglängd, bygger upp kontakt och balanserar utvecklings-
arbete och personalomsorg: 

S: Hur menar du när du säger att du inte orkar ändra på din undervis-
ning? Känns det osäkert, oroligt eller....? 

L: Jaa, jag tycker att jag provat så mycket men inte kan jag se att det blir 
roligare i skolan inte. 

S: Innebär det att det känns tungt just nu? 
L: Nja, tungt och tungt vet jag inte men något av det kan jag känna 

inför alla utvecklingskrav. 
S: Vad tänker du om de krav på att arbeta mer elevaktivt som vi pratat 

om på skolan? 
L: Tja, det låter väl bra men ... 
S: Innebär det att du framför allt är orolig för hur du ska orka klara 

arbetet i din klass. 
L: Ja, ungefär så. 
S: Hur ser du på möjligheten att prova om du under en period får en 

del extra hjälp? 
 
Följande figur illustrerar kommunikationen när man pratar på 
samma våglängd: 

                     Skolledaren                                Läraren 

 
Att prata förbi varandra skulle i detta fall innebära att skolledaren 
försöker få gehör för sina utvecklingstankar utan att lyssna till, bry 
sig om och prata om de känslor av t ex vanmakt och osäkerhet 



 

som läraren kan känna inför förändringen. Eftersom läraren då 
upplever att skolledaren inte lyssnar och bryr sig om, bryr han sig 
heller inte om skolledarens budskap. Ska man nå fram till var-
andra krävs att man är på "samma våglängd" vilket inte behöver 
innebära att man är överens i sakfrågan. Innebörden är att de som 
är inbegripna i samtalet anstränger sig att förstå både varandras 
tankar och känslor. 
      Generellt kan man väl säga att vi har alldeles för bråttom med 
att hitta fina lösningar när någon kommer för att prata om svårig-
heter och problem. De flesta behöver "tas emot" på känslokana-
len först om de ska orka med eller klara av att börja diskutera och 
ta till sig lösningen på tankekanalen. 

 

Aktivt lyssnande 

Det är inte alltid så lätt att uppfatta på vilken kanal andra kommu-
nicerar. I de exempel som givits har det väl varit rätt tydligt men 
oftast behövs ett, i ordets innersta mening, aktivt lyssnande för att 
fånga in och uppmärksamma budskap som ges på känslokanalen 
men i förklädd form. Det finns all anledning att betona det aktiva 
lyssnandet som behövs för att upptäcka dubbla budskap och för 
att undvika missförstånd som kan leda till försämring av kontak-
ten. 

På ytan kan det verka som en diskussion eller argumentation 
med bara tankar men under detta finns ofta budskap på känsloka-
nalen. Det är då viktigt att upptäcka detta och ibland lyfta fram 
det. Följande två versioner av ett samtal mellan en rektor och en 
skolchef kan få illustrera skillnaderna. 

 
Exempel 1 
Rektorn: Hej Erik! Jag begriper inte vad det är för tanke bakom 

den här skrivelsen om materialinventering. Vi kan inte åta 
oss att klara av det den här veckan. Tror ni på skolkansli-
et att vi inte har något annat att göra i början av termi-
nen? 



 

Skolchefen: Vi har fått ett uttryckligt krav från kommunkansliet att 
dessa uppgifter måste fram omgående. Vi arbetar under 
en förfärlig press nu när budgeten ska finputsas. 

Rektorn: Men vet du inte att vi är nedlusade med extra jobb så här 
i början på terminen så vi knappast hinner med det arbete 
som är nödvändigt för att få undervisningen att fungera. 

Skolchefen: Hör på här John. Det är inte bara jag som bestämmer hur 
vi ska jobba här på kansliet. Min uppgift nu är att få fram 
de fakta kommunkansliet kräver och det måste klaras av. 

Rektorn: Det här kommer lärarna inte att gilla. 
Skolchefen: Det är din huvudvärk, men skyll inte på mig. Vi har alla 

ett jobb som måste skötas, hur obehagligt det än är. 
 

Exempel 2  
Rektorn: Hej Erik! Jag begriper inte vad det är för tanke bakom 

den här skrivelsen om materialinventering. Vi kan inte åta 
oss att klara av det den här veckan. Tror ni på skolkansli-
et att vi inte har något annat att göra i början av termi-
nen? 

Skolchefen: Det låter som om du är verkligt irriterad John? 
Rektorn: Ja, det kan du skriva upp. Nu är vi snart klara med allt 

arbete i samband med terminsstarten och så kommer ni 
rännande med det här påhittet. 

Skolchefen: Som om ni inte hade nog med att göra? 
Rektorn: Just det. Det blir inte lätt att få lärarna med på det här. 
Skolchefen: Det hörs att du tycker det är orätt att lägga på dem mer 

arbete nu. 
 Ja, ungefär så. Men jag vet ju att vi inte är ensamma om 

att ha häcken full så här års. Klarar dom andra det så ska 
väl vi också greja det på något sätt. Jag ska resonera med 
lärarna så ordnar det sig väl på något sätt. 

 
I det andra exemplet lyssnar och svarar skolchefen på ett sätt som 
gör det klart att han uppfattat både tankarna och känslorna bakom 
det rektorn säger. Ska aktivt lyssnande ha något värde får det dock 
inte stå i strid med ens personliga hållning. Det får inte bli en 
påklistrad teknik. Vi kan inte bli goda lyssnare om vi inte förmår 



 

att ha en äkta respekt för andra d v s ha en sant demokratisk håll-
ning med vilja och intresse av att sätta sig in i hur andra tänker 
och känner.  

 

Jag förstår 

”Jag förstår”, är ett vanligt uttryck i samtal. Situationen kan vara 
den att en person försöker beskriva hur han har det och den lyss-
nande svarar ”Jag förstår”, med jämna mellanrum. Avsikten är nog 
oftast att uppmuntra den andre att fortsätta att prata eller visa att 
man lyssnar, men det är stor risk att effekten blir den motsatta. 
Den andre kan tänka ”Om du tror dig förstå mig så snabbt, så 
begriper du förmodligen ingenting” eller ”Om du redan förstår 
mig så behöver jag ju inte säga mer då.” Vi förstår ofta mindre än 
vad vi tror och missförstånden är många. Man tolkar alla budskap 
och det är en klar fördel att kontrollera om man uppfattat budska-
pet rätt i stället för att utgå ifrån att man gjort det. Det innebär att 
man istället för att säga ”Jag förstår” hellre bör fråga ”Hur menar 
du?” eller ”Menar du att ... ”och fylla i med det man tror den andre 
menat.  

Förutom att man på detta sätt minskar antalet missförstånd, 
fördjupar man också samtalet. Frågandet hjälper till att fånga upp 
fakta och känslor i det som sägs och hjälper den som pratar att bli 
mer klar över sina svårigheter eller ståndpunkter. Ett aktivt lyss-
nande av det slag som beskrivs här bidrar till att skapa ett mer öp-
pet förhållningssätt i samtalet. I och med att jag lyssnar aktivt och 
med hjälp av Menar du ... försöker förstå vad andra menar, så ger 
jag den som pratar budskap av typen ” Jag är intresserad av vad 
du har att säga. Jag är säker på att du har något viktigt att bidra 
med. Jag önskar förstå det du säger.” Budskap av denna typ un-
derlättar naturligtvis för den andre att våga dela med sig av både 
tankar och känslor, och därmed inverkar det också gynnsamt på 
kommunikationen i sig. Det finns ytterligare ett antal frågor som 
syftar till att fördjupa förståelsen.  



 

Ofullständiga utsagor behöver förtydligas 

För att kunna fördjupa förståelsen av vad som sägs och vara till 
hjälp med att medvetandegöra vad som hindrar en fortsatt utveck-
ling hos den man samtalar med kan man behöva ställa förtyd-
ligande frågor av olika slag. Det finns en del vanliga uttryck som 
utgör hinder för att se nya eller annorlunda möjligheter.4 En typ 
av oklarheter består av generaliseringar som ibland är hindrande 
för utveckling och behöver ifrågasättas. 
 
Exempel 
”Det är svårt att prata.” Den fullständiga utsagan skulle kunna vara: 
”Det är svårt för mig att prata om läroplanen med dem som är negativa.” 
Det är alltså en uppgift för en lärledare att hjälpa till med att göra 
ofullständiga påståenden mer fullständiga. Detta sker med frågor 
av typen – För vem?  Om vad?  Till vad? Från vad?  osv. 
 
Exempel 
”Det är ingen hjälp att fly.” ”För vem?”, ”Till vad?” ”Jag är rädd.” ”För 
vem eller vad?” 
Läraren:   Det går inte!  
Lärledaren: Vad är det som inte går? 
Läraren:   Att få människor engagerade.

 
Fortsättningen på samtalet skulle kunna se ut på följande sätt: 
Lärledaren: Vilka människor går det inte att få engagerade?  
Läraren:   De som inte ställer upp på läroplanen.  
Lärledaren: På vilka sätt har du försökt att påverka dem? 
Läraren:   Genom att försöka övertala dem att samarbeta med någon 

som är engagerad. 
Lärledaren: Kan du tänka dig några andra alternativ?  

                                                 
4 Bandler,R. & Grinder,J. (1975). The Structure of Magic. Palo Alto: Science and Behav-
ior Books, inc. 



 

Läraren:   Läraren: Nej, jag har givit upp. 
Lärledaren: Mina erfarenheter har fått mig till att ... eller En del teorier 

hävdar att ...... Vad tror du om det? 
 
Några exempel på särskilt vanliga typer av blockeringar är: 
 
a. Jämförande adjektiv 

-re ex finare, bättre, sämre  Lärledaren: Än vadå? 

-st ex finast, bäst, sämst   Lärledaren: Jämfört med vad? 

mer eller mindre Lärledaren: Än vad? 

mest eller minst Skolledaren: Jämfört med vad? 

 
Läraren:   Jo, det är bättre.  
Lärledaren: Bättre än vad då?  
Läraren:   Bättre än att låta någon annan göra det.  
Lärledaren: Hur har du kommit fram till det?  
Läraren:   Det vet man väl hur det blir om man inte gör det själv. 
Lärledaren: Hur blir det då? eller Jag har helt andra erfarenheter än 

du..... eller En del teorier hävdar ju att människor inte 
tar ansvar om... eller Betyder detta att du ser på männi-
skor som att de inte tar på sig eget ansvar utan alltid 
måste kontrolleras? osv 

 
b. Man måste, Det är nödvändigt att, Man bör 

Läraren:   Man måste kunna ge klara besked.  

Lärledaren: Vad skulle hända om du inte gjorde det?  
Läraren:   Det är nödvändigt att jag fattar beslut om vilka åtgärder 

som ska vidtas om det inte fungerar. 
Lärledaren: För vem är det nödvändigt? 
Läraren:   För ... 
Lärledaren: Vad skulle hända om du inte gjorde det? 



 

c. Det är inte möjligt att …  Man kan inte ... 
Läraren:   Man kan inte gå in på en annan lärares lektion utan vidare. 
Lärledaren: Vad skulle hända om du gjorde det?  
Läraren:   Läraren skulle säkert ta illa upp. 
Lärledaren: Jag har en del andra erfarenheter som..... eller En del me-

nar att .... 
 

d. Jag kan inte, jag måste, jag har inget val 
Läraren:     Men jag kan bara inte ....  
Lärledaren:   Vad skulle hända om du gjorde det? 

 
Dessa exempel visar hur man via förtydligande frågor kan hjälpa 
någon att reflektera över sina motiv och eventuella alternativ för 
sitt handlande. Att hjälpa till att nyansera och tydliggöra andras 
sätt att se på sig själva och omvärlden kan bidra till mer ändamåls-
enliga föreställningar. 

Detta arbetssätt kan vi kalla processinriktat eller lärande till 
skillnad från det föreskrivande som ligger mer i linje med att ge 
råd eller beskriva hur andra bör bete sig i olika situationer. Exem-
pel på en föreskrivande handledningsstrategi är följande reaktio-
ner på några av de ovan beskrivna exemplen. 

 
Läraren: Man jag kan bara inte ...  
Lärledaren: Jodå, det är bara att ... 
Läraren: Det är nödvändigt att jag ... 
Lärledaren: Det är det inte alls. Du kan mycket väl göra så att du ... 
Läraren: Man kan inte gå in på en lärares lektion utan vidare.  
Lärledaren: Det kan man visst! Det brukar gå bra om man… 

 
Utifrån ett PBS-perspektiv bör ett lärandeorienterat förhållnings-
sätt dominera. Det innebär inte att ett föreskrivande förhållnings-
sätt alltid ska undvikas. Risken med ett föreskrivande arbetssätt är 



 

dock att den man samtalar med inte behöver reflektera, blir bero-
ende, inte känner sig förstådd och tagen på allvar samt tror att det 
finns enkla färdiga patentlösningar på komplicerade problem. 

 

Dubbla budskap 

En del i det aktiva lyssnandet består i att lägga märke till dubbla 
budskap och försöka tydliggöra budskapet eller budskapen. Med 
dubbla budskap menar man en kommunikation där två motstridi-
ga, oförenliga budskap ges samtidigt. Jag kan t ex säga att jag är 
glad men samtidigt se ledsen ut. Det är inte bara med hjälp av ord 
som vi förmedlar budskap till andra. Förutom ord så kommunice-
rar vi med hjälp av mimik, gester, hud, genom att rodna, ögonen, 
kroppshållning osv. Det är alltså när budskapen från dessa olika 
områden är motstridiga som vi talar om dubbla budskap. Anled-
ningen till att någon ger dubbla budskap kan vara att man vill döl-
ja det man egentligen tycker.  

En annan och kanske vanligare orsak till dubbla budskap kan 
vara att man faktiskt känner dubbelheten inom sig. Det dubbla 
budskapet är en sann avspegling av den inre verkligheten. Ofta är 
tankar och känslor inte i samklang med varandra dvs tankarna och 
känslorna säger olika saker inför en och samma situation. Man kan 
känna ”Mmm vad härligt, det gör jag”, medan tankarna säger ”Nej, så 
gör man bara inte”. Det är många gånger viktigt att lyfta fram dessa 
dubbla budskap så att man får klarhet i innebörden, d v s. så här 
tänker jag och så här känner jag. 

Människor reagerar olika på dubbla budskap. En del låtsas inte 
höra budskapet utan ignorerar det. Andra har bestämt sig att lita 
på vad folk säger och inte försöka gissa sig till vad t ex mimik och 
tonfall säger. Ytterligare andra har lärt sig att gå mer efter tonfall 
och kroppsspråk än efter orden och betraktar det icke-verbala 
budskapet som det sanna. Dessa tre reaktionssätt utgår ifrån att 
det i dubbla budskap finns någon form av lögn, vilket inte alls be-
höver vara fallet. 



 

Vid betydelsefulla samtal är det viktigt att påtala dubbelheten i 
budskapet och undra vad det innebär. Exempelvis ”Du säger att du 
är jättenöjd men du ser så besviken ut och det går inte ihop för mig. Kan du 
hjälpa mig att klara ut detta.” 

 

Att lyssna till och ta emot kritik 

Den mest avgörande förutsättningen för att lyckas med att ta 
emot kritik är att man har en positiv inställning till återkoppling, 
att man ser detta som en möjlighet till lärande. Om denna anda 
genomsyrar organisationen så leder det till att samtalen oftast sker 
i en positiv anda även när det gäller att föra fram negativ kritik. 
Brist på lyhördhet och ovilja till att låta sig påverkas leder ofta till 
att kritiken framförs högljutt och klandrande vilket i sin tur tende-
rar att förstärka försvarsattityden hos den som är berörd av kriti-
ken. Man hamnar antingen i en positiv eller i en negativ spiral som 
schematiskt kan beskrivas på följande sätt: 

 
Spiralen kan initieras antingen via den attityd som man har till 
återkoppling eller genom det sätt på vilket kritik framförs. Kritik 
framförd på ett klandrande sätt bygger upp eller förstärker en ne-
gativ inställning till återkoppling. En ovilja att lyssna till kritik le-
der till blockeringar och klandrande samtalsmönster. 
 

Lyhördhet och 
vilja att låta sig 
påverkas 

Ovilja att ta 
till sig kritik 

Destruktiv  
kritik, klander 

Konstruktiv 
kritik i positiv 
anda 



 

Vanliga reaktioner vid kritik är att 
• försvara sig  -  ”Ska du säga, du är inte ett dugg bättre så du ska inte 

komma och tala om för mig hur man ska vara!”  
• förklara sig  - ”Ja, men du förstår att anledningen till att jag gjorde så 

kommer sig av att ... ” 
Att reagera på dessa båda sätt leder till att den som kommer med 
kritiken känner att man inte bryr sig och reagerar då oftast med att 
antingen ”slå” hårdare för att bryta igenom försvaret eller också 
med att själv heller inte låta sig påverkas. Ett tredje sätt att reagera 
på kritik är att  
• lyssna - ”Säger du det, det var något nytt för mig. Jag visste inte att 

andra uppfattade mig på det viset. Jag ska fundera vidare på det.” 
De två första reaktionssätten innebär att man blockerar sig för 
information eller kunskap om sig själv och utgör också ett hinder  
för en fördjupning av kontakten.  

Exempel på positiv återkoppling och reaktioner inför detta. 

– Jag tycker att du har en så fin förmåga att prata med barnen. 

• Försvara sig: - Det har jag faktiskt inte alls. Du skulle höra mig 
ibland när jag blir riktigt arg. 

• Förklara sig:  - Ja, anledningen till det är att jag har gått på kurs i 
aktivt lyssnande. 

• Lyssna, ta till sig: - Det var roligt att höra. 

Det man får reda på i samband med positiv eller negativ kritik är 
inte sanningen om sig själv utan endast hur man upplevs eller 
uppfattas av andra. Att kunna ta emot kritik som man betraktar 
som felaktig är förmodligen det svåraste. Om man även klarar av 
att ta emot återkoppling som man upplever som orättvis utan att 
gå i försvar har man bättre möjligheter att förstå varför andra rea-
gerar som de gör. Vad man gör av informationen är upp till var 
och en. Man kan bestämma sig för att fortsätta agera på samma 
sätt som tidigare även om kritiken varit negativ eller man kan be-
stämma sig för att försöka ändra något som resultat av återkopp-
lingen. 



 

Att ge kritik 

Innan man ger kritik till någon behöver man först och främst 
skärskåda sina motiv. Om den som får kritiken hyser tvivel om att 
man vill vara till hjälp är sannolikheten liten att kritiken ska leda 
fram till några positiva effekter. Andra motiv för att kritisera kan 
vara att: 

• man vill visa sin egen överlägsenhet efter förträfflighet  

• man vill få utlopp för sin egen ilska 

• man vill bestraffa. 
Om det är dessa motiv som är de verkliga motiven ska man inte 
förvåna sig om den kritiserade inte tar till sig kritiken. Om man 
har en mycket god relation till den man vill ge kritiken till är det 
kanske inte så noga med hur den ges men i de flesta fall behöver 
man tänka igenom sitt sätt att ge kritik så att sannolikheten att den 
tas emot blir så stor som möjligt. 

Skilj mellan beskrivning och värdering. 
Att kunna skilja mellan beskrivning och värdering är kanske det 
allra viktigaste när man ger kritik. När man beskriver, så pratar 
man i termer av Jag tänker ..., Jag känner …, Jag ser ... , Jag hör ...  
När man värderar så pratar man i termer av Du är ...  

Det är stor skillnad mellan att säga ”Du är oduglig som lärare!” 
(värderande) respektive att säga ”Jag tror att jag skulle lära mig mer om 
du kunde ...!" (beskrivande). Ett annat exempel: ” Så som ni beter er 
borde ni gå på lekis!  Ni hör inte hemma på högstadiet!” (värderande) 
jämfört med ”När jag hör er sitta och prata blir jag så arg så jag vet inte 
vad jag ska ta mig till! Jag får lust att köra ut er!” (beskrivande).  

Ett kvartssamtal som inleds med orden ”Vad bra att ni kunde 
komma jag ville prata med er om Kalle. Problemet är att Kalle är så elak.” 
kommer att ge ett helt annat resultat än om samtalet inleds med 
”Vad bra att ni kunde komma. Jag är bekymrad över Kalle. Han retar ofta 
kamrater och blir ofta osams med dem och jag vet inte hur jag ska göra.” 



 

Motsvarande resonemang om att värdera andra, respektive att be-
skriva vad jag känner, går även att överföra till att ge beröm. Man 
kan ge beröm genom att positivt värdera någon annan, t ex ”Åh, 
vad du är duktig och snäll!”; ”Du är verkligen begåvad!” eller man kan 
göra det genom att beskriva vad man känner, t ex ”Åh, vad jag blev 
glad när du hade gjort i ordning fikat till mig” eller ”Det är verkligen roligt 
och stimulerande att diskutera med dig, jag får så många nya idéer.” 

Det finns kanske ytterligare ett sätt på vilket man kan ge be-
röm och det är genom att säga t ex ”Det var väl roligt för dig att det 
gick så bra.” Detta sätt att ge beröm betonar individualismen, d v s 
det viktiga är vad du själv anser om dina insatser. Att positivt vär-
dera andra innebär att man indirekt säger att det som är viktigt är 
hur andra värderar ens agerande. Om man ger beröm genom att 
beskriva vad man känner och tänker inför det någon gjort innebär 
det att man betonar samspelet mellan människor. De underlig-
gande budskapen i de olika sätten att ge beröm blir således helt 
olika. Det är måhända detta som ligger bakom våra "svårigheter" 
att ge beröm till andra vuxna. 

När det gäller att ge beröm till vuxna så upplever många det 
förmätet att vara den som värderar någon annan, vilket gör att 
man avstår från att ge beröm. Det är som vuxen lättare att ge och 
ta beröm av det slag som innebär att man beskriver sina egna re-
aktioner inför det man varit med om istället för att värdera andra. 
Det är även lättare att ta emot beröm av typen Det du sa gav mig 
en massa nya idéer. i stället för Nu var du duktig eller Det var ett bra 
inlägg. Det ligger en ojämlikhet inbyggd i värderande beröm. Om 
denna ojämlikhet inte är legitim blir heller inte berömmet legitimt. 
För att undvika denna risk kan det vara klokt att i allmänhet ge 
beröm genom att beskriva vad man själv känner inför det andra 
gjort.  

Även om det viktigaste i samband med att ge kritik är att be-
skriva istället för att värdera så finns det ytterligare några riktlinjer 
som behöver betonas. Den som får kritiken måste kunna förstå 
vad man menar vilket underlättas om man kan ge förtydligande 
konkreta exempel. Den som mottar kritiken måste kunna göra 



 

någonting åt det han får kritik för. Det innebär att den som ger 
kritiken måste göra en bedömning om han tror att den andre kan 
göra någonting åt det. Ge inte mer kritik än mottagaren kan ta 
emot och göra något av. Avsikten med återkopplingen är inte att 
få sagt allt man har på hjärtat oavsett om mottagaren kan göra 
något av det. 

Ett exempel kan kanske ytterligare förtydliga det ovan sagda. 
Rektor har omprioriterat sitt arbete utan att samråda med sin bi-
trädande rektor samtidigt som omprioriteringen får konsekvenser 
för kollegans arbete och personliga planering. 
 
Bitr r:   Du, jag skulle vilja prata med dig om en sak som ofta irriterar mig. 

Skulle vi kunna prata om det nu? 
Rektor Ja, vad är det? 
Bitr r: Jo, jag blir irriterad när du gör omprioriteringar av ditt, arbete som 

får konsekvenser för mig och min planering. Exempelvis igår när 
skolchefen ringde och bad dig arbeta med ett uppdrag där under 
nästa vecka. Sedan kommer du till mig och meddelar detta och 
talar om för mig att jag får ta hand om en del av det du skulle ha 
gjort, bl a två konferenser. 

Rektor Jamen det är väl meningen att man ska kunna hjälpa varandra.  
Bitr r: Jovisst, men det är inte det jag vänder mig mot, utan det är sättet.  
Rektor Hur menar du? 
Bitr r: Jag menar att som det nu fungerar har jag ingen möjlighet att följa 

en egen planering, eftersom det du gör får konsekvenser för mig 
och jag blir inte tillfrågad vad jag tycker om dina omprioriteringar. 

Rektor Vad ska man göra åt det då? Det är ju lika för mig när det gäller 
skolchefen. Jag blir egentligen inte heller tillfrågad, åtminstone 
känns det inte som jag kan säga nej. 

Bitr r: Behöver det verkligen vara så då? 
Rektor Jag vet inte hur man skulle göra annars. 
Bitr r: Jag skulle vilja att du vid omprioriteringar som får konsekvenser 

för mig, kommer in till mig och förklarar problemet, så kan vi till-
sammans hitta lösningar. 

Rektor Menar du att jag skulle ha kommit in till dig efter samtalet med 
skolchefen och sagt att skolchefen vill att jag hjälper till med en 
utredning nästa vecka. Har vi möjligheter att klara detta? 



 

Bitr r: Just det. Det hade varit bra. Då hade vi tillsammans kunnat arbeta 
fram hur eller om vi kan klara det. 

Rektor Det låter okey, men det betyder ju att jag inte kan ge klart besked 
till skolchefen på en gång. 

Bitr r: Jag tror nog han skulle förstå om du beskrev skälet till att han får 
vänta på beskedet en stund. 

Rektor Det låter vettigt. Vi försöker följa den modellen så får vi se hur det 
går. Jag antar att du får påminna mig ibland. 

 
Varför-frågor 
Varför-frågor är förmodligen en av de vanligaste frågorna när 
man lyssnar på någon annan och försöker förstå. Varför-frågor 
används dock även som ett sätt att tillrättavisa eller bestraffa. Var-
för-frågan innebär då inte ett genuint intresse av att försöka förstå 
utan syftar till att skuldbelägga och ge dåligt samvete. Frågan 
”Varför gjorde du så?” kan således innebära två helt olika saker. 
Tonfallet och de icke-verbala budskapen ger onekligen viss väg-
ledning om man ska uppfatta frågan som en tillrättavisning och 
uttryck för missnöje eller som ett uttryck för omsorg och en vilja 
att förstå. 

Det finns en uppenbar risk att varför-frågor blockerar mer än 
fördjupar samtal eftersom det är lätt att få känslan av att vara ut-
satt för förhör. Till detta kommer dessutom svårigheten att besva-
ra varför-frågor. Man vet ofta inte varför man gör saker. Om man 
lyckas ge ett svar på en första varför-fråga följer ofta en ny varför-
fråga som man inte klarar. 

Om det är så att jag verkligen vill sätta mig in i en annan män-
niskas situation och fördjupa samtalet kan det vara klokt att ersät-
ta Varför-frågor med hur- och vad-frågor. Att fråga ”Hur tänkte du 
då?” och ”Vad kände du då?” eller ”Hur känns det nu efteråt?” inne-
håller i sig ett budskap om att jag försöker förstå. Risken för att 
uppväcka försvar minskar. Det är vidare betydligt lättare att svara 
på den typen av frågor. Utifrån svaren på hur- och vad-frågor går 
det ofta lätt att även förstå varför. 

 
 



 

Ett par belysande exempel: 
Ett samtal med en elev som varit borta från skolan skulle ha kun-
na föras på två olika sätt relaterat till Varför-frågor respektive 
Vad- och Hur-frågor. 
 
Med varför-frågor: 
Läraren: Varför är du borta från skolan? 
Eleven: Jag har ingen lust att gå. 
Läraren: Varför det då? 
Eleven: Jag är less. 
Läraren: Men, varför det? 
Eleven: Vet inte. 
 
Med vad- och hur-frågor: 
Läraren: Du har varit borta en del från skolan på sistone. Vad tänker 

du på när du vaknar och det är skoldag? 
Eleven: Usch, måste man gå till den där skolan igen. 
Läraren: Är det något särskilt i skolan som du tänker på då? 
Eleven: Ja, den där jävla matten. 
Läraren: När du ska gå in på en matematiklektion, hur känner du dig 

då? 
Eleven: Mest rädd för att jag ska göra bort mig. 
 
Även om ambitionen i dessa två olika, sätt att samtala och fråga är 
densamma så är risken större för att samtalet stannar av eller hålls 
på en ytnivå om varför-frågorna får dominera alltför mycket. Vad-
frågor och Hur-frågor har en fördjupande effekt på samtalet. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 

Några utmärkande kännetecken och goda råd för det lärande sam-
talet som grund för skolutveckling. 

• Utgå från problem eller utvecklingsområden som upplevs 
angelägna på skolan.  

• Strukturera det lärande samtalet utifrån erfarenhetslärande-
spiralen. 

• Skaffa ett underlag för lärandet om problemets natur som 
grundar sig på såväl de egna kollegornas lärande och erfa-
renheter som lärdomar från andra skolor och forskningsre-
sultat. 

• Fördjupa förståelsen av problemets natur genom att söka 
efter mönster i erfarenheter och lärdomar som kan ligga till 
grund för nya lärdomar. 

• Utarbeta lösningsförslag eller handlingsalternativ som byg-
ger på en fördjupad förståelse av problemet. 

• Tillämpa lösningsförslagen 

• Utvärdera tillämpningen för att få underlag för fördjupat 
lärande. 

Lärprocessen underlättas om kommunikationen karaktäriseras av 
att alla i gruppen upplever att de bidragit till resultatet och läran-
det genom att man  

• Undviker dubbla budskap 

• Ger uttryck både för vad man tänker och känner utan att 
vara klandrande eller vädjande. 

• Är på samma våglängd så att man inte pratar förbi varandra 

• Delar med sig av hur man ser på det som diskuteras utan 
att göra anspråk på att sitta inne med den absoluta sanning-



 

en dvs. att man inte uttrycker mig i termer av ”Det är så att 
.. ”   

• Talar med i stället för till andra. 

• Betonar dialogen framför diskussionen dvs är inriktad på 
att förstå andras förståelser framför att hävda den egna för-
ståelsens företräden. 

• Ställer förståelsefördjupande frågor istället för att utgå från 
att man förstår. 

• Skiljer mellan beskrivning och värdering. 

• Låter Hur- och Vad-frågor dominera framför Varför-frågor 
för att få en fördjupad förståelse. 

 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 1 

Planering av lär- och utvecklingsprocessen utifrån ett PBS-
perspektiv 
 
Lärområde  
 

 

Varför har vi valt just detta? 
 

 

Deltagare i lärgruppen 
 

 

Vilken tid ska vi använda 
för vårt lärande?  
• Konferenstid, tid för 

kompetensutveckling?  
 

 

När räknar vi med att vara 
klara så att vi kan doku-
mentera våra lärdomar och 
lösningsförslag? 
Mellanstationer? 
 

 

Gruppens egna lärdomar 
utifrån lärande samtal ba-
serade på egna erfarenhe-
ter 
(använd 1 – 2 träffar till 
detta) 
 

 

Hur ska vi skaffa ett utökat underlag för vårt lärande?  
a) Vem/vilka kan bidra med 
ytterligare kunskap? 
Kollegor, skolledare, elever, 
elevvårdsteam, forskare…? 
Styrdokumenten? 
 

 

b) Hur ska vi få del av de-
ras kunskap? 
• Intervjuer?   

o Vilka frågor ska 
vi ställa? Hur? 

• Observationer?   
o - Vad ska vi 

observera? 
Hur? 

• Läsa?  
o Vad? 

 



 

c) Arbetsfördelning. Vem 
gör vad? 
 

 

d) När ska vi vara klara 
med insamlingen av det 
utökade underlaget? 
 

 

e) Hur ska vi redovisa re-
sultaten för varandra? 
Gemensam struktur? 
 

 

f) Vilket mönster kan vi se i 
de lärdomar och erfarenhe-
ter vi tagit del av? 
 
 

 

Jämför de nya slutsatserna med de tidigare   
a/ Hur stämmer det med 
våra egna tidigare slutsat-
ser? (gruppens egna lär-
domar) 
 

 

b/ Hur påverkar våra nya 
kunskaper våra tidigare 
lärdomar? 
 
 

 

c/ Behöver vi fördjupa vårt 
lärande ytterligare innan 
vi summerar våra lärdo-
mar? 
 
I så fall hur?  
 

 

Hur ska vi dokumentera 
våra lärdomar? 
 

 

Hur ska andra få ta del av 
det vi lärt och våra förslag 
till lösningar? 
 
 

 

Vilket stöd i vårt lärarbete 
behöver vi från andra?  
Skolledningen? 
…………… 
 

 



 

 
Bilaga 2 

Dokumentation av lärgruppsmöte utifrån ett PBS-perspektiv   
  
Lärområde 

 
 

Datum  
Deltagare  
 

 

Syftet med träffen var 
….. 
 
 
 

 

Vi pratade om ….. 
 
 
 
 

 

Reflektioner under 
träffen: 
 
 
 
 

 

Slutsatser/lärdomar 
under träffen ….. 
 
 
 
 

 

Inför nästa träff tänker 
vi …. 
 
 
 
 
 

 

Svårigheter i lärpro-
cessen 
 
 
 
 

 



 

 


