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• Hur det började.
• Några begreppsdefinitioner.
• Vad säger forskningen?
• Min kommunikationsteoretiska 

utgångspunkt.
• En inkluderande skolkultur.

Désirée von Ahlefeld Nisser



1. Jag erfor i praktiken.
2. Jag ville förstå och skapa mening.



• Skolrepresentanter uppvisar ofta enighet. 
• Det förekommer sällan någon analys då 

problem eller åtgärder diskuterades. 
• Det förs sällan några pedagogiska 

diskussioner i möten yrkesgrupper 
emellan. (Eva Hjörne 2004)



- En pedagogisk metod där handledaren och den 
handledde möts i samtal och bearbetar och 
reflekterar kring situationer och problem 
hämtade från de handleddes egna göranden, 
prövanden och tänkanden i och om sin 
yrkespraktik. 

- Metoden syftar till ökad förståelse för det egna 
handlande genom att söka integrera praktik och 
teori i ständig växelverkan

- En av handledarens betydelsefulla 
pedagogiska uppgifter är att skapa 
förutsättningar för utvecklande möten. 
(Hammarström-Lewenhagen & Ekström i Sundqvist, 2012, s. 25)



Ett samtal som genomförs på ett sådant 
sätt att alla känner sig delaktiga, 
respekterade, lyssnade på och att alla 
känner att de ges möjlighet att uttrycka sina 
olika erfarenheter och upplevelser.

(von Ahlefeld Nisser, 2017) 



• En sammanfattande term för olika former 
av professionsutveckling där kolleger 
genom strukturerat samarbete tillägnar 
sig kunskap i den dagliga praktiken. 

• Fokus mot den enskilde lärarens 
kunskapsutveckling. Det är i huvudsak ett 
individuellt lärande som betonas. (Skolverket)



En process där individer i det dagliga 
arbetet utvecklar sin kompetens i 
samverkan med andra, och samordnar och 
integrerar detta lärande till nya 
gemensamma handlingsstrukturer i sitt 
arbete (Larsson, 2016, hämtat fr Skolverkets hemsida)



• Kollegialt lärande och 
kompetensutveckling är effektivare för 
skolutveckling än individuell 
kompetensutveckling (Åsen Nordström 2017)

• Kollektivt lärande är nyckelfaktor för 
framgångsrik skolutveckling (Skolverket) 



definitionerna är ofta vaga och tolkningarna 
av begreppet [kollegialt lärande] varierar. 



Pedagoger med fördjupad 
kommunikativ kompetens kan skapa 
delaktighet för alla genom att 
leda samtal på ett inkluderande sätt.  

(Ahlefeld Nisser, 2009)



(1) Tid måste avsättas
(2) Samtalsledare måste tillsättas och att 

dessa måste ges mandat att leda 
samtal. 

(3) Det måste finnas ett tydligt pedagogiskt 
fokus för de samtal som ska föras. Det 
räcker inte med att lärare beordras att 
genomföra kollegiala samtal. 

( Ahlefeld Nisser, 2017)



Att veta hur och varför 

• Krävs en medvetenhet om att samtal kan 
ske på ett inkluderande, men även 
exkluderande sätt.

• Krävs en medvetenhet om hur samtal leds 
på ett sätt som främjar allas delaktighet, 
respekt för olika sätt att förstå och en 
förmåga att utmana det för-givet-tagna på 
ett respektfullt och inlyssnande sätt. 

(Ahlefeld Nisser, 2017)



Vad tänker jag om det 
som hittills sagts?



Teorier är tankeverktyg som kan hjälpa oss 
att förstå olika företeelser: Att förstå det vi 
ser, hör, erfar och gör. (Lindqvist, 14/9 2017, föreläsning).



handledning

psykosocialt kommunikationsteoretiskt

psykoterapeutiskt socialkonstruktionistiskt 

systemteoretiskt



• Dialogpedagogik och den kompetenta 
människan 

(Freire 1972 – Pedagogik för förtryckta)

• Habermas diskursetik 
(Habermas 1981 - Teori om det kommunikativa handlandet) 



Föreställningen om den kompetenta människan 
skapar behov av kommunikation för gemensamt 
kunskapande.

Frigörande samtal – kunskapskapande samtal

Désirée von Ahlefeld Nisser, 
2016



Alla har något att berätta. Mina erfarenheter 
blir ständigt utsatta för prövningar och jag 
måste vara beredd att ompröva dessa. 



Att genomföra samtalet på ett 
• rätt (Var och en har rätt att lägga fram sin 

”sanning”, sin bild/uppfattning.)
• riktigt (Riktigt enligt den norm som råder 

i kontexten. Att tala på ett sätt så det blir 
begripligt för alla)

• uppriktigt sätt (Att det som yttras är 
menat så som det yttras. Att våga 
framföra det man vill). 



Vad betyder det här för 
mig som samtalsledare?



• Kunskap förstås som något 
subjektivt men bortser inte från 
yttre fakta.

• Hur förstår jag och hur skapar 
jag mening?

• Att förstå det den andre förstår.



Saken är ju den att en ontologisk 
realism (d.v.s antagandet att 
omvärlden finns ”där ute”) mycket väl 
kan förenas med insikten att kunskap 
om omvärlden (”verkligheten”) är 
kommunikativt erövrad och gestaltad. 

(Linell, 2006, s. 158).



Proceduren för samtalet är det viktiga. 
• Hur samtalar vi med varandra? 
• Hur går vi till väga när vi ska komma 

överens? 
• Hur vet vi att vi är överens? 
• Förstår vi varandra? 
• Är samtalsklimatet tillåtande?



• Fokus ligger på HUR samtalet 
genomförs.

• Genomförs på ett sätt som medvetet 
tar hänsyn till de tre 
giltighetsanspråken rätt, riktigt och 
uppriktigt (Habermas). 

Désirée von Ahlefeld Nisser, 
2015



• Delat ansvar
- Samtalsledare: Att skapa 
förutsättning för det ”goda” samtalet. 
- Deltagare: Hur bidrar jag till det 
”goda” samtalet?

• Att våga att inte veta. I samtalet utgår vi 
från deltagarnas berättelser.

Désirée von Ahlefeld 
Nisser  2013



• Kommunikationsteoretiska perspektiv erbjuder 
möjligheter att överbrygga gapet mellan teori 
och praktik.

• Att inta en medveten kommunikationsteoretisk 
utgångspunkt i samtal kan främja en 
inkluderande skolkultur.

• En inkluderande skolkultur betyder då –
förutom att utbildning ska vara tillgänglig för alla 
- att sättet att kommunicera också tillmäts 
betydelse. Kommunikation på alla nivåer sker 
på ett medvetet inkluderande sätt. 





Som man förstår - handlar man

Vad innebär det nu då att vara pedagogisk 
handledare? 



Handledar-
kunskap

Handledar-
skap



• Hur vet vi det?
• Vem/vilka har hävdat detta och på vilka grunder?
• Hur förhåller jag mig till det som hävdas?
• Hur förankrat är det som hävdas i forskning?
• Hur förankrat är det som hävdas i den verksamhet jag 

befinner mig i?
• Vilka konsekvenser får det för 
a) barnen/eleverna och deras vårdnadshavare? 
b) för mig personligen, för min undervisning och för min 
roll som lärare/speciallärare/specialpedagog? 
c) för (för)skolan 
d) skolsystemet och samhället 



• Expert-orienterat och rådgivande?
• Deltagarorienterat och utgående från 

deltagarnas frågor?
• Både expert- och deltagarorienterat?

(Sundqvist, von Ahlefeld Nisser & Ström, 2014)

Désirée von Ahlefeld Nisser, 
2013



Flera balansakter
- Bekräftelse av erfarenheter –

utmana erfarenheter

- Teoretisk kunskap –
praktisk kunskap 

_ 

Handledarrollen – en komplex balansakt 

Vikten av 
perspektivisering -
En vilja att förstå, 
samstämmighet 
(jfr Habermas, 1981)
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Tack för att du lyssnat 
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