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Det handlar om samtal - en essäsamling 
om ett kvalificerat samtalsuppdrag

inledning
samtal pågår ständigt mellan människor i vardags- och i yrkes sammanhang. 
Det finns anledning att skilja på olika typer av samtal. Vår kunskap om de 
samtal som förs i exempelvis skolverksamheter är fortfarande begränsad ur ett 
professionsperspektiv. Vi behöver utveckla kunskap om professionella samtal 
och komplicera bilden av samtal. Flera olika yrkeskategorier i skolan för sam-
tal, i denna antologi riktas intresset mot specialpedagogers och speciallärares 
uppdrag som kvalificerade samtalspartners. specialpedagoger och speciallä-
rare har som ett av sina uppdrag att vara kvalificerade samtalspartners1. 

Vid Karlstads universitet anordnades i regionalt utvecklingscentrums 
(rUc) regi en uppskattad seminarieserie Specialpedagogen som kvalificerad 
samtalspartner under åren 2007- 2010. seminarierna inleddes med en föreläs-
ning vilken följdes upp av gruppsamtal. i en kurs med samma namn har vi 
tillsammans, studenter och lärare, arbetat med att utveckla kunskap om detta 
samtalsuppdrag. Vi har inte haft som ambition att erbjuda någon färdig mo-
dell utan mer intresserat oss för påverkansprocesser som äger rum i samtalen 
med fokus på samtalsledaren. ett led i att professionalisera samtals uppdraget 
är att teorianknyta det. Vi har i kursen prövat att använda systemteori, nar-
rativ teori samt relationsetik för att se på de samtal kursdeltagarna för i sin 
praktik. Det saknas i stor utsträckning texter om det kvalificerade samtalet 
som hjälper oss att förstå detta samtalsuppdrag. Det kvalificerade samtals-
uppdraget är därför fortfarande inte etablerat som en resurs i förskole- och 
skolverksamheter och behöver därmed beskrivas och studeras. Deltagarna i 
kursen har som avslutning på kursen skrivit varsin essä som ett bidrag till det 
gemensamma kunskapsbygget kring det kvalificerade samtals uppdraget. till 
denna antologi bjöd vi in samtliga deltagare i de två första kursom gångarna. 
alla bjöds in och tio personer deltar nu med varsin essä. Vi menar att essä-
erna i denna antologi fyller ett tomrum i diskussionen om det kvalificerade 
samtalsuppdraget och vår förhoppning är att texterna ska visa på variation 
och stimulera till fortsatta samtal och framskrivande av texter om det kvali-
ficerade samtalsuppdraget. 

essäförfattarna argumenterar för en vald tes gällande det kvalificerade 
samtalsuppdraget. De skriver därmed fram olika aspekter av samtalets möj-
ligheter för utveckling av deltagarnas sätt att tänka om och förstå pedagogiska 

1. i examensordningarna för specialpedagog respektive speciallärarexamen anges att de bägge 
yrkesgrupperna ska vara en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor. 
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situationer i förskola/skola. Vi menar att dessa samtal kan vara betydelsefulla 
och ha en stor potential för utveckling av den pedagogiska verksamheten i 
förskola/skola. när vi kursledare läser kursdeltagarnas essäer får vi en känsla 
av att samtalsfunktionen görs något rosenröd. Det kan därför vara på sin 
plats att vi här också pekar på några av samtalens eventuella skuggsidor. att 
mötas i samtal kan förstås som både skört och komplext. 

en central fråga vi ställer oss är den om hur den kvalificerade samtals-
partnern hanterar sina egna föreställningar i samtalet. ska hon/han delge del-
tagarna i samtalet sina egna erfarenheter och kunskaper från det aktuella om-
rådet eller/och ska hon/han bidra till deltagarnas reflektion? Formulerat med 
andra ord, att handleda sina käpphästar eller att låta erfarenhetshorisonter få 
mötas. Det är lätt att de egna föreställningarna ta överhanden. många har 
säkert erfarenhet av att som samtalsledare fastna i de egna föreställningarna 
samtidigt som det blir allt svårare att lyssna öppet på den andre. samtalet 
riskerar då att bli en form av lotsning där samtalsledaren ställer frågor för att 
styra deltagarna mot sitt svar. Vi menar alltså att det kan ses som en vansklig 
etisk situation när specialpedagogen/specialläraren i samtalets form önskar 
hjälpa och stötta den andre. 

specialpedagoger och speciallärare utbildas mot en utvidgad professiona-
litet, för att bidra till goda lärmiljöer för alla barn/elever. alla deltagare i sam-
talet har ansvar för samtalet men samtalsledaren har ett särskilt ansvar. när 
specialpedagogen/specialläraren går in i en kvalificerad samtalsfunktion tar 
hon på sig ett speciellt ansvar som ledare av samtalet. i ansvaret kan ligga att 
specialpedagogen/specialläraren förhandlar fram en överenskommelse om 
samtalets ramar och ser till att dessa följs. Vidare ligger här det omdömesgilla 
ansvaret för att själv ge råd eller inte samt att bidra till perspektivering av det 
fenomen som samtalet rör. 

Det finns en dominerande föreställning om att samtal som form för styr-
ning är demokratisk och karaktäriseras av en symmetrisk relation, utifrån ett 
rådande symmetriideal. Begreppen symmetri och asymmetri i samtal kan 
förstås på olika sätt då de inte har någon entydig definition, men de kan 
också förstås som olika aspekter av (o)likhet i samtal. Vi menar att under  
samtalets gång förekommer både exempel på symmetri och asymmetri  
mellan deltagarna i samtalet. samtalen domineras till stora delar av en asym-
metrisk relation vilket ställer krav på etisk reflektion hos den kvalificerade 
samtalspartnern. 

För att bättre förstå och hantera mellanmänskliga relationer i samtal har 
vi vänt oss till relationsetikern emmanuel lévinas, som väljer att betrakta 
relationer som asymmetriska2. lévinas lyfter fram fragiliteten i den mellan-
mänskliga relationen på ett helt nytt sätt inte minst genom förståelsen av 

2. Peter Kemp (1992), lévinas: en introduktion. Göteborg, Daidalos.

inledning
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intersubjektivitet som en etisk relation. Den fragila kommunikationen utgör 
därför ett signum för intersubjektivitet hos lévinas. enligt lévinas är alla 
relationer asymmetriska, den etiska relationen finns hela tiden med i mötet 
mellan jaget och den andre – den som inte är jag och som jag aldrig till 
fullo kan omfatta eller förstå, menar lévinas. Varje möte är därför sårbart, 
rent av riskabelt eftersom den andre, riskerar att inte respekteras i sin alte-
ritet, sin annanhet, utan i stället reduceras till Densamma, den som är jag. 
Genomgående för västerlandets filosofi har, menar lévinas, funnits en ovilja 
att acceptera den andre som annan. istället har vi i vår västerländska kultur 
försökt att reducera den andre till något som är del av densamme. eller med 
andra ord kolonialiserat den andre och därmed gjort den andre till den-
samme. Det är i mötet med en annan som den egna horisonten utmanas. 
Det krävs därför en etik i vilken den andre accepteras som annan, accepteras 
för sin annanhet, utan klassificering, och utan reducering. mötet skall vare 
sig vara symbiotiskt, assimilerande, reducerande eller symmetriskt – utan ac-
cepterande, öppet och asymmetriskt. sprickan, mellan Jaget och Duet, får 
inte slutas – eftersom det skulle innebära att Jaget slukar Duet, utplånar det 
och således utrotar den livsnödvändiga annanheten. med lévinas skulle vi 
då säga att i den specialpedagogiskt ansvariga gesten handlar det inte om att 
vinna någon med sina åsikter utan om att vara den som med sitt omdöme 
öppnar för förståelser som kan leda till nya handlingar. med hjälp av lévinas 
minskar risken för att det kvalificerade samtalsuppdraget ska reduceras till en 
form för lotsning. i kapitel 10 argumenterar marita nilsson för att ansvaret 
för den andre är grunden i det kvalificerade samtalet.

i kursen har vi prövat systemteori, narrativ teori och relationsetisk teori 
som vi funnit vara användbara, men inte tillräckliga. i det komplexa uppdrag 
som det innebär att vara en kvalificerad samtalspartner behöver vi fler teorier 
som hjälper oss att exempelvis förstå och hantera frågor om makt och demo-
kratiska anspråk i det kvalificerade samtalet.

presentation av de olika essäernas innehåll
essäförfattarna använder varierande uttryck för de samtal vilka de leder på 
sina arbetsplatser. i essätexterna används både handledning, kvalificerade 
samtal och samtal. Kvalificerade samtal och handledning används ofta sy-
nonymt. i dagens examensordningar för specialpedagoger och speciallärare 
används uttrycket kvalificerade samtalspartner medan i tidigare examens-
ordningar användes även uttrycket handledare. i skolverksamheter används 
olika uttryck som handledning, samtal men sällan kvalificerade samtal. Vi 
menar att samtalen ges olika namn kan förstås i ljuset av att det är ett relativt 
nytt verksamhets- och kunskapsområde. 

Det handlar om samtal
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i de tio essäerna drivs olika teser som respektive författare argumenterar för. 
Gemensamt i alla texter är att lärande och förändring ses som centralt i det 
kvalificerade samtalsuppdraget. Det yttersta syftet för samtalen är att bidra 
till en utveckling av den pedagogiska miljön för alla barn/ unga. 

Anita Gustavsson, utgår i kapitel 1 från ett samtal med en pedagog i för-
skolan som vill ha råd för att inte göra fel i mötet med ett barn. hon tar fasta 
på innehållet i samtalet och frågar sig huruvida hon och andra kvalificerade 
samtalspartner bidrar till att lägga fokus på individen eller förskolesituatio-
nen och vilka konsekvenser det kan få. anita uppfattar att hennes samtal har 
handlat om pedagogens kunskapande, samspel och verksamhet och frågar sig 
hur tydligt det har varit för deltagarna. att kvalificerade samtal kan bidra till 
lärande och utveckling i pedagogiska miljöer ger anita exempel på genom 
egna erfarenheter och kunskapsteorier. Det framhålls att kvalificerade samtal, 
om pedagogers arbete med barn, har möjlighet att vara kunskapande samt 
utveckla den pedagogiska verksamheten. metakommunikation är väsentlig 
för att tydliggöra samtalets innehåll och syfte och blir ett sätt att levandegöra 
demokratiska principer. 

Inger Idbohrn lyfter fram berättandets kraft i kapitel 2. att formulera nya 
berättelser pekas ut som en väg till perspektivutvidgning i samtalet. möj-
ligheten att se en situation ur andra synvinklar eller att omdefiniera den 
kan leda till att andra möjliga vägar synliggörs. hon argumenterar för att 
den berättelse en person gör av en situation bara är en av många möjliga 
och medvetenheten om andra berättelser kan bidra till förändring. inger ser 
handledning som en möjlig arena för att skapa nya berättelser. hon driver 
tesen, att i samtalet har den handledde, genom att skapa nya berättelser möj-
lighet att vidga sitt perspektiv och uppnå en annan förståelse. hon använ-
der framförallt narrativ teori med hänvisning till socialkonstruktionism men 
också systemteori i sin argumentation. 

Gun Nilsson, tar i kapitel 3 sin utgångspunkt i narrationen, de levda erfa-
renheterna som blir berättelser då de verbaliseras. Berättelser som möts i det 
kvalificerade samtalet ger möjlighet till nya berättelser, ny förståelse och nytt 
lärande. Gun utforskar lärandet i samtalsprocessen, både det kollektiva och 
det individuella, med narrationen som utgångspunkt. Genom att sätta ord på 
den egna yrkespraktiken berättas något om berättaren och dennes livsvärld. 
Gun reflekterar över det kvalificerade samtalet som möjligt verktyg att skapa 
och utveckla en yrkesroll och frågar sig om det kvalificerade samtalet i sig kan 
ses som en artefakt i ett specialpedagogiskt utövande. Guns essä, om lärande i 
en samtalande yrkespraktik, har också inspirerat oss till rubriken på antologin.

Lena Thalin, betonar i kapitel 4 betydelsen av den kvalificerade samtals-
partnerns förhållningssätt, bemötande och agerande för att samtalet ska leda 
till kunskapande och förändring hos deltagarna i samtalet. lena skiljer på den 

inledning
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kvalificerade samtalspartnerns teoretiska och praktiska kompetens. lena skiljer 
på barnsamtal, rådgivningssamtal och handledningssamtal i sin verksamhet. 
hur ser jag på mig själv som handledare, är en central fråga i lenas arbete 
som samtalsledare. För att kunna utveckla de egna kvaliteterna och uppnå den  
reella kompetensen är reflektionen över det egna agerandet viktigt. handled- 
ning på handledning framhåller lena som ett nödvändigt stöd för att komma 
vidare i nytt tänkande och bli mer medveten om sitt eget agerande i mötet med 
den handledde. lena presenterar fyra kvalitetsaspekter som hon anser viktiga 
för att utveckla den praktiska kompetensen som kvalificerad samtalsledare. 

Paula Johansson, tar i kapitel 5 upp frågan om hur specialpedagogen ge-
nom det kvalificerade samtalet kan påverka verksamheten i förskolan samt 
frågan om vilket ansvar hon har som kvalificerad samtalspartner. i samtalet 
med pedagogerna betonar Paula vikten av att pedagogernas erfarenheter lyfts 
fram. hon lyfter också fram betydelsen av att samtalsledaren kommer med 
egna råd och har genom egna erfarenheter upplevt att råd kan fungera som 
förebyggande av svårigheter. med hjälp av nyfikenheten lyssnar samtalspart-
nern först på den handleddes berättelser och bidrar därefter med sin kun-
skap. Genom att belysa erfarenheter öppnas möjligheten för att synliggöra 
nya och olika perspektiv hos deltagarna vilket i sin tur kan leda till både 
förståelse och förändring i den egna praktiken. 

Malin Hartman lyfter i kapitel 6 fram dialogen och ställer sig också frågan 
om dialogen främst kan ses som en metod eller ett förhållningssätt i samtalet. 
hon ställer sig frågan om hur dialogen kan stimuleras i samtalen. i essän 
argumenterar malin för ett synsätt i vilket dialogen betraktas som ett förhåll-
ningssätt i det kvalificerade samtalsuppdraget. För malin har ”att hålla ut i 
väntan, fastän ingenting sker” haft betydelse i sökandet efter en ökad förstå-
else för dialogen. hon slår fast att insikt, lyssnande och interaktion i form av 
tillit och ömsesidighet är viktiga faktorer för dialogens utveckling i samtalet. 

Maria Testad, undersöker i kapitel 7 transformativt lärande i det kvalifi-
cerade samtalet. hon framhåller att det transformativa lärandet har en gynn-
sam grogrund i det kvalificerade samtalet och i handledning med pedagoger 
verksamma i förskola och förskoleklass. maria menar att transformationsteo-
rin, som har utvecklats av mezirow, handlar om att vuxna reflekterar över 
sina förgivettagna antaganden. handledningssamtalen i grupp måste ta sin 
utgångspunkt i varje lärares praktiska yrkesteori och kritiskt granskas för att en 
förändring ska ske. Det centrala i ett transformativt lärande är att överskrida 
sina begränsade vanor genom att reflektera över sina vanemässiga tankar och 
handlingar. Via regelbunden handledning genom det kvalificerade samtalet 
sker ett transformativt lärande som kännetecknas av en form av mänsklig 
mognad och en öppenhet för nya synsätt. Författaren visar på två lärande-
kategorier i det transformativa lärandet, instrumentellt och kommunikativt. 

Det handlar om samtal
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Monica Berg argumenterar i kapitel 8 för reflektionens betydelse för arbe-
tet i förskolan. hon hävdar att reflektion kan bidra till en utveckling av den 
pedagogiska verksamheten. monica menar att när man tänker tillsammans 
från olika perspektiv kan man få syn på och lära sig nya saker. hennes in-
tresse för reflektion riktar sig både inåt mot den egna reflektionen men också 
utåt mot den gemensamma då vi tänker tillsammans. hon menar att när en 
person blir så engagerad att hon glömmer sig själv i samtalet kan ett nytt 
utrymme uppstå där vi möts i en ny bild eller beskrivning av situationen. i 
essän ges exempel på reflekterande samtal som författaren för med pedagoger 
i förskolan, samtal där de tillsammans bygger nya berättelser som hjälper till 
att skapa mening. 

Lena Burman beskriver i kapitel 9 skilda synsätt på barn i förskolan och 
skiljer på vad hon kallar en officiell och en inofficiell diskurs. hon menar att 
det finns en dominerande föreställning i förskolans praktik i vilken beskriv-
ningar av barn utgår från en traditionell utvecklingspsykologisk diskurs, som 
hon benämner den inofficiella diskursen. medan den officiella diskursen 
återfinns i styrdokumenten. lena driver i sin essä tesen om att det kvalifi-
cerade samtalsuppdraget kan bidra till att vända den inofficiella diskursen 
om förskolebarnet mot den officiella. med hjälp av michel Foucault och 
hillevi lenz taguchi får hon syn på risken att hennes tes riskerar att låsa fast 
tänkandet in i en ny ”sanning” snarare än att öppna upp. hon omformulerar 
sin tes till, det kvalificerade samtalet kan bidra till pedagogers möjligheter att 
problematisera rådande diskurser och öppna upp för nya möjliga förståelser 
av verkligheten. lena menar att vi behöver ständigt vrida och vända på de 
olika förståelser vi har av barnet för att inte fastna i nya ”sanningar”. 

Marita Nilsson prövar i kapitel 10 att använda delar av emmanuel lé-
vinas relationsetik på det kvalificerade samtalsuppdraget. hon skriver om 
ansvaret för den andre och argumenterar för tesen, ansvar för den andre - 
grunden i det kvalificerade samtalet! i essäns första del argumenterar hon för 
att lévinas etik och hans syn på ansvaret för den andre hjälper specialpeda-
gogen att förbättra sin relation till eleven och den egna förståelsen för hans/ 
hennes situation i det kvalificerade samtalet. Jaget och den andre förblir 
åtskilda, den andres annanhet gör det omöjligt att begränsa honom till mig, 
till mina tankar och känslor. i essäns andra del prövar marita att använda 
lévinas tankegångar på ett av sina möten med en elev, ett samtal om elevens 
lärandesituation och de svårigheter han har i sitt lärande. i denna del betonas 
ansvaret för eleven ”jag har ansvar för att elevens unikhet och särskildhet 
behålls”, skriver marita.  

inledning
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slutligen vill vi framföra vårt varma tack till alla essäförfattarna som har lagt 
ner ett stort och engagerat arbete med att skriva och inte minst bearbeta sina 
essäer igen och igen. tack också till ann Dyrman för dina alltid lika generösa 
bidrag i hjälpen till referenserna. ett stort och varmt tack vill vi också rikta till 
rUc som finansierat korrekturläsning och tryckningen av denna antologi. 

Vår förhoppning är att denna essäsamling ska utgöra ett bidrag till sam-
talet om och hur det kvalificerade samtalet kan förstås. i antologin driver tio 
författare varsin tes om det kvalificerade samtalsuppdraget. Bläddra i antolo-
gin och läs de essäer som slår an hos dig. 

Karlstad december 2011
Monica Naeser och Kerstin Bladini

Det handlar om samtal
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Pedagogers dilemman i arbetet med barn 
– en möjlighet för lärande samt utveckling 
av pedagogiska miljöer
Anita Gustavsson

Den här essän handlar om specialpedagogers kvalificerade samtal med för-
skolepedagoger och hur de kan bidra till lärande och utveckling av pedago-
giska miljöer. Jag sätter fokus på hur samtalet belyser den problematik som 
framförs och hur olika kunskapsteorier och strategier kan få olika konsekven-
ser. Vidare vill jag lyfta fram ett demokratiskt perspektiv där metakommuni-
kation spelar en väsentlig roll för samverkan och utformning av samtal och 
för att synliggöra möjligheten för lärande. Utgångspunkten är de dilemman 
som förskolepedagoger vanligtvis söker stöd för, det vill säga utifrån barn 
som upplevs ha svårigheter eller problem. Dessa dilemman fordrar pedago-
gers praktiska och teoretiska kunskap och med kvalificerade samtal ser jag 
möjligheter att utveckla det.

telefonen ringer och jag hör en förhållandevis vanlig inledning på en 
förfrågan om stöd. ”Hej! Jag heter Stina och arbetar på Solstickans förskola. Vi har 
en liten kille, Lukas som… han är… han behöver hjälp. Han blir lätt arg, är bråkig, 
knuffas och de andra barnen är rädda för honom… Vi skulle behöva någon som 
kommer och ser med andra ögon och som kan ge oss lite råd… så att vi inte gör fel… 
eller… så att vi gör rätt, så han kan sluta knuffas och så…” 

Jag har inte tidigare fäst mig vid de här presentationerna. orsaken är att 
det vanligen blir den pedagogiska miljön1 som blir föremål för förändring 
och utveckling när stödinsatsen slutförts. Förändringen påverkar det upp-
levda dilemmat som blir hanterbart eller övervinns helt. efter hand har jag 
alltmer uppmärksammat och funderat på pedagogers initiala frågeställningar. 
Vad berättar de för mig? Vidare tänker jag på innehållet i de kvalificerade 
samtal som jag leder. Bidrar jag till fokus2 på barnet ifråga? eller på peda-
goger? På förskolesituationer? eller på vad? och - vilka konsekvenser får 
det? själv har jag uppfattat att de kvalificerade samtal där jag varit ledare, 
på ett tydligt sätt handlat om, förutom barnen, pedagogers lärande och den 
pedagogiska miljön. men frågan är hur tydligt det varit för deltagarna? Fort-
farande är det vanligt att förfrågan om stöd framförs utifrån att barnen de-
finieras ha svårigheter och att pedagogerna gärna vill ha råd. att individer, 
barn, utpekas som bärare av problem verkar fortfarande förtöjt i tanken och 
synliggörs genom det talade språket. som kvalificerad samtalspartner är det 
mitt ansvar att lyfta fram och belysa olika fokus som kan vara relevanta 
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för samtalet, metakommunicera dess betydelse med deltagarna och ha det 
framförda dilemmat och samtalets syfte som utgångspunkt. Det kan handla 
om miljön, de situationer barn befinner sig i och om hur pedagogerna, som 
formar verksamheten, möter och samspelar med barnen. att lyfta fram fler 
fokus än barnet undanröjer konsekvensen att individperspektivet förstärks. 
en öppenhet med olika fokus menar jag, gagnar även tillit och samverkansal-
lianser i samtal. För mig är det angeläget att samtalen blir till gemensamma 
projekt som bidrar till medvetna förändringar

Det finns olika sätt att se på och förstå verkligheten liksom det finns olika 
sätt att se på hur vi tillägnar oss kunskap och synen på kunskap. i ovanståen-
de citat frågade pedagogen om råd, så att det inte skulle bli ”fel”. Det skulle 
bli ”rätt”. man kan ana att frågeställaren förstår verkligheten som om den 
kan observeras och beskrivas objektivt, att barnet till sin karaktär är bråkigt, 
att det finns ett ”rätt sätt” och en objektiv verklighet som specialpedagogen 
kan bygga sina råd på. en förväntan kan skönjas om att specialpedagogen 
kommer att vara expert och veta hur det ska vara och vad man kan göra. 
och, i och med råden kan en förändring till något annat, något som är ”rätt”, 
bli möjlig. Detta beskriver antaganden utifrån modernismen. att det finns 
andra sätt att förstå verkligheten och se på förändring är specialpedagoger 
väl medvetna om. specialpedagogers arbete utgår enligt min erfarenhet van-
ligen från perspektivet att verkligheten inte går att beskrivas i generella ter-
mer och att den varken låter sig reduceras eller kategoriseras. Genom sådana 
antaganden som har sin utgångspunkt i postmodernismen har det växt fram 
kritik mot alla teorier vilka anser sig kunna utgöra spegelbilder av en bestämd 
verklighet. Verkligheten ses inte som objektiv utan konstruerad av individer, 
dess språk och begreppsvärld. såväl det egna jaget som de samhälleliga struk-
turerna är produkter av människor genom social interaktion. Verkligheten 
levs och är invävd i ständigt föränderliga nätverk. Kunskapsteorierna utifrån 
modernism och postmodernism skiljer sig åt på ett fundamentalt sätt. Därav 
följer att samtalspartners roll och strategier kan se helt olika ut beroende på 
vilka teorier specialpedagogen bygger samtalen på. att vara medveten om, 
samt att medvetet kunna använda de olika kunskapsteorierna och de strate-
gier som följer med i kvalificerade samtal menar jag är centralt. olika teorier 
ger stöd för olika kunskapsbildningar och jag vill öppna upp för en dialog 
med deltagarna om lärande och samtalsstrategier som kan vara lämpliga för 
det aktuella dilemmat och samtalets syfte.

med den här texten vill jag hävda att kvalificerade samtal om pedagogers 
dilemman i arbetet med barn har möjlighet att vara lärande samt utveckla pe-
dagogiska miljöer. Genom att vidga perspektivet från det enskilda barnet till 
den pedagogiska miljön, genom att föra in fler fokus, undviks förstärkning 
av individperspektivet. Fler fokus ger större samtals- och reflektionsunderlag 
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och bidrar därmed både till lärande samt utveckling av pedagogiska miljöer. 
som kvalificerad samtalspartner menar jag att rollen i det här sammanhanget 
bland annat betyder att ansvara för att lyfta fram och belysa samt metakom-
municera olika relevanta fokus för samtalet som till exempel barn, peda-
goger, samspel och situationer. min roll betyder vidare att vara medveten 
om, samt medvetet använda och metakommunicera olika kunskapsteorier, 
lärande och strategier som följer där av. 

Kanske tycker ni det är en trivial tes? Kanske tänker ni som är specialpe-
dagoger ”Det är ju det jag gör!” Jag menar att det är vad vi hoppas, men tyvärr, 
kanske inte alltid det vi gör. Karin Åberg (2007) presenterar forskningsgrun-
dad kunskap om handledda lärargrupper som specialpedagoger i förskolan 
behöver ta till sig – även om undersökningen är gjord inom skolans värld. 
enligt den ser inte handledningssamtal ut som de samtal jag kommer att tala 
för i texten. Åberg har grupperat handledningssamtal med lärare efter dess 
syften. en grupp är handledningssamtal som syftar till problemhantering. 
här är avsikten att hantera specifika problem som uppstår i arbetet. ofta 
handlar det om elever i behov av särskilt stöd. Detta är den största gruppen 
och handledningen beskrivs som konsultativ och handledaren väntas kom-
ma med svar och lösningar. en annan gruppering var handledningssamtal 
som syftar till pedagogisk utveckling vilka avser ökad kunskap, lärarkompe-
tens och pedagogisk skicklighet. Åberg (2007)skiljer på den handledning som 
syftar till problemhantering och den som syftar till pedagogisk utveckling. 
om Åbergs studier stämmer finner jag det sannolikt, tvärt om vad jag som 
specialpedagog vill arbeta för, att samtalsledare bidrar till ett individperspek-
tiv i kvalificerade samtal om pedagogers dilemman i arbetet med barn, då 
jag uppfattar att fokus för samtalen var individen i behov av särskilt stöd 
och syftet var problemhantering. Beskrivna strategier i dessa handlednings-
samtal var att ge råd och komma med lösningar vilket riskerar ett reproduk-
tivt tänkande – också tvärt om vad de flesta av oss önskar. hans-Åke scherp 
(rUc seminarieserie, Karlstads universitet, den 19.2-09), talar om handled-
ning som en reaktiv företeelse, där problem ses som just problem och inte 
som utveckling. Johan näslund visar i sin undersökning att lärare i stort sett 
inte blivit utmanade alls i handledning vilket han menar spelade roll för en 
resignation och stagnation som fanns i arbetet. Forskning redogör alltså för 
en bild av handledning som karaktäriseras av problemhantering och rådgiv-
ning när det gäller dilemman runt enskilda elever – en handledning som 
förstärker individperspektivet (Åberg 2007). Vidare konstateras att utmaning 
och reflektion oftast saknas i handledningen, vilket bidrar till stagnation i 
arbetet (näslund 2004). i mitt tycke ger det en dyster bild av de samtal som 
förs. med kvalificerade samtal eller handledning finns det oftast en önskan 
hos mig att åstadkomma något mer - tillsammans med deltagarna. 
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Jag vill argumentera för att det är fullt möjligt för specialpedagoger att i 
kvalificerade samtal utifrån dilemman runt barn arbeta med förändring; lä-
rande och utveckling av pedagogiska miljöer. Först söker jag stöd i förskolans 
läroplan och i mitt kommunala uppdrag under rubriken ”Uppdraget som 
specialpedagog inom förskolans verksamhet”. Vidare söker jag teoretiskt stöd 
under rubrikerna ”Vikten av fler fokus”, ”lärande” och ”ett demokratiskt 
perspektiv - metakommunikation och samverkan”.

uppdraget som specialpedagog inom förskolans verksamhet
läroplan för förskolan, (lpfö 98 2010), formulerar förskolans uppdrag. som 
specialpedagog inom förskolans verksamhetsområde är den en av de planer 
som utgör basen för min yrkesutövning tillsammans med de kommunala 
målen och riktlinjer som gäller för mitt yrkesuppdrag. enligt lpfö 98 2010, 
är det förskolans uppdrag att anpassa den pedagogiska verksamheten till alla 
barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än an-
dra ska få det utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Per-
sonalens förmåga att förstå och samspela med barnet /… / är viktig, så att 
vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn i svårigheter. 

Det första som slås fast i läroplanen är att förskolan ska vila på demokra-
tins grund. Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla 
verksamheten. läroplanens text för med sig att det inte bara är barnet som 
ska vara i fokus för intervenering, som i den här texten utgörs av kvalificerade 
samtal. läroplanen är tydlig med att det är den pedagogiska verksamheten 
som ska anpassas och förändras utifrån barns behov och förutsättningar. Då 
behöver, utöver barnen, bland annat förskolans verksamhet och vidare pe-
dagogers samspel och förhållningssätt fokuseras så att stödet kan bli positivt 
för barnen. 

mål för det kommunala uppdraget inom mitt verksamhetsområde be-
skrivs som att medverka till att optimera barns och ungdomars utvecklings- 
och inlärningsbetingelser inom förskola och skola och utifrån skolans värde- 
grund utgöra ett komplement och stöd i elevvårdsarbetet. enligt det kom-
munala uppdraget ska jag som specialpedagog optimera betingelser för ut-
veckling och lärande vilket syftar på att den pedagogiska miljön/verksam- 
heten ska vara i fokus för min intervenering.

vikten av fler fokus
låt oss återgå till textens inledning och telefonsamtalet och min erfarenhet 
att pedagoger inte sällan framför förfrågan om stöd utifrån att barnen defi-
nieras ha svårigheter; ”Han blir lätt arg, är bråkig, knuffas och… de andra bar-
nen är rädda för honom… Vi skulle behöva någon som kommer och ser med andra 
ögon…” anette sandberg & martina norling (2009), skriver om forsknings-
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projektet ”Pedagogisk verksamhet för barn i behov av särskilt stöd i förskolan 
– generellt och specifikt” (PeGs), där 70 % av arbetslagen definierade barn 
i behov av särskilt stöd utifrån ett barnperspektiv. Det innebär att persona-
lens beskrivningar utgick från barnens karaktärsdrag som till exempel språk-
problem, problem med koncentration och kamratrelationer. min erfarenhet 
stämmer överens med undersökningen. Barnen definieras ha svårigheter och 
pedagogerna som söker stöd vill gärna prata om barnen. och handen på 
hjärtat, svarar jag lätt upp på det och ber om berättelser och beskrivningar 
av barnet med påföljande frågor som kanske fördjupar eller utmanar peda-
gogernas beskrivningar, men det handlar fortfarande om berättelser gällande 
barnet. med det arbetssättet garanterar inte användandet av narrativ en all-
sidig perspektivbelysning. Fokus för berättandet om än ur fler pedagogers 
perspektiv, blir ändå barnet. risken kan bli att bilden av barnet som bärare 
av problemet förstärks och att barn ”är” och inte i någon mån ”blir” i rela-
tion till människor och miljö. Kerstin Bladini (2007) menar att när den en-
skilda individen blir objekt för specialpedagogens handledningssamtal kan 
det bidra till att förstärka individperspektivet. specialpedagogisk verksamhet 
behöver bidra till att vidga perspektivet (Bladini 2007). cato Bjørndal (rUc 
seminarieserie, Karlstads universitet den 25. 9 -08), beskriver att det behöver 
introduceras flera relevanta perspektiv angående de dilemman som tas upp i 
samtal. Vidare menar Bjørndal att perspektiven behöver utforskas så att man 
där säkerställer de aspekter som mer grundligt behöver bli behandlade. att 
vidga perspektivet i samtal om pedagogers dilemman angående barn menar 
jag är att införa andra fokus än barnet i samtalet. 

För att motverka individperspektivet behövs de teorier om gör antagan-
det att verkligheten inte är objektiv, utan konstrueras av individer, språket 
och begreppsvärlden. De kan ge specialpedagoger stöd att tillsammans med 
samtalsdeltagare omdefiniera dilemman utifrån barn till att gälla omgivande 
pedagogiska miljöer. omdefinitionen kan till exempel ta sin utgångspunkt i 
systemteori och socialkonstruktionism. liv Gjems (2007) presenterar det sys-
temteoriska perspektivet som primärt fokuserar relationer mellan människor, 
hur man påverkar andra med sina handlingar och hur man själv blir påverkad 
av de reaktioner man får. när det gäller dilemman i arbetet med barn skulle 
det betyda att pedagogers relationer till barn och barns relationer till andra 
barn blir relevanta fokus för samtalet. cirkularitet är ett begrepp från social 
systemteori som hjälper oss att skifta från linjärt tänkande (orsak – verkan) till 
cirkulärt tänkande, där samspelet sätts i fokus. ”Bråk” ses ofta som en innebo-
ende egenskap, men ”bråk” förekommer endast i sociala sammanhang och det 
finns inte en orsak till ”bråk” utan vi har att göra med processer i ett system 
(Bladini 2004). Då menar jag att det blir väsentligt för det kvalificerade sam-
talet att fokusera sammanhanget, verksamheten och pedagogerna i förskolan. 
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socialkonstruktionismen bygger på den symboliska interaktionismen 
som menar att människor konstruerar sin egen och varandras identitet ge-
nom social interaktion (Bladini 2004). relevant i det kvalificerade samtalet 
menar jag kan bli att fokusera samspelet mellan pedagog och barn, bland an-
nat med syftet att utforska om det bidrar till en negativ eller positiv identitet 
för barnet. 

litteraturgenomgången ovan stödjer vikten av att vidga perspektivet och 
föra in fler fokus än det enskilda barnet i samtal – specialpedagogisk verk-
samhet, anser jag, ska vidga perspektivet. andra relevanta fokus som beskrivs 
är de sammanhang som barn ingår i, vilket skulle bli den pedagogiska verk-
samheten, relationer och samspel mellan pedagoger och barn samt mellan 
barn och barn. om specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner tar 
stöd i teorierna och öppet samtalar om relevansen för fler fokus ger man 
pedagogerna möjlighet att förstå och bli medveten om den egna betydelsen. 
och, genom en ökad medvetenhet om de mer komplexa sammanhangen 
ges större möjlighet för ett annat tänkande, lärande och utveckling av peda-
gogiska miljöer. 

min tro är att alla specialpedagoger som för kvalificerade samtal tar upp 
andra fokus än barnet. men frågan är: på vilket sätt? tydligt, så att pedagogerna 
har möjlighet att reflektera över och förstå samband mellan den pedagogiska 
miljön och dilemman gällande ett enskilt barn? eller ligger sådana samband 
dolda i samtalen när specialpedagogen nöjer sig med ett ”slutresultat” som 
till exempel en lyckad förändring av några situationer i förskolan? om inte 
vi specialpedagoger tydligt talar om vad vi håller på med under samtalens 
gång så blir det diffust och dolt för pedagogerna. ett exempel från min egen 
verksamhet belyser den frågan. i ett första samtal med en grupp pedagoger 
var det tydligt för mig att vi talade om barnet och den pedagogiska miljön 
och samband där emellan. Pedagogerna talade själva om hur de tänkte och 
hur de kunde handla i några situationer för att stödja ett barn. Fokus var 
strategier för pedagogerna i syfte att stödja barnet. när jag besökte förskolan 
någon vecka senare sa pedagogerna att det kanske inte var en bra dag för be-
sök eftersom det var så få barn. De tänkte att jag skulle få mindre möjlighet 
att se pojkens beteende. Återigen riktades fokus på barnet. med vårt samtal 
som referensram förstod jag inte pedagogernas kommentar. i efterhand kan 
jag förstå att för mig var det tydligt ”vad vi höll på med”, men inte för dem! 
att metakommunicera på ett tydligt sätt så att alla kan förstå ”det vi håller på 
med” framkommer allt mer som ett viktigt verktyg för lärande och utveck-
ling av pedagogiska miljöer. 

tror specialpedagoger att pedagoger upplever det alltför utmanande när 
andra fokus än barnet förs in? eller är det kanske så, att specialpedagoger 
själva är rädda för och känner sig osäkra på att föra in andra fokus som 
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till exempel pedagogernas samspel med barnen? näslund (2004) skriver att 
handledaren har i grunden att balansera stöd med utmaning. i hans under-
sökning hade handledarna i huvudsak arbetat med stöd.

Åtminstone, menar näslund, behöver de mer erfarna lärarna utmaningar. 
i undersökningen hade de i stort sett inte blivit utmanade i handledning, 
vilket, som tidigare nämnts, hade kunnat spelat roll för resignation och stag-
nation som fanns i arbetet. nicola Gazzola & anne theriault 2007, menar 
att balansen mellan att vara stödjande och att vara utmanande är centralt för 
hur effektivt man kan stödja den handledde. 

att enbart arbeta med stöd duger alltså inte. Det gäller istället att hitta ba-
lansen mellan att vara stödjande och utmanande. att utmana, menar jag kan 
bland annat vara att föra in fler fokus i samtalet. näslund (2004) skriver att 
erfarna lärare behöver utmaningar annars riskerar handledningen att bidra 
till stagnation i arbetet. att arbeta med utmaning skulle alltså minska risken 
för stagnation och istället kunna bidra till förändring. min slutsats blir att 
kvalificerade samtal om pedagogers dilemman i arbetet med barn, har möj-
lighet att bidra till förändring, eller åtminstone motverka stagnation. Vidare 
kan samtalen bli lärande och bidra till utveckling av pedagogiska miljöer, om 
specialpedagogen kan balansera stöd med utmaning. Utmaning kan vara att 
föra in fler fokus i samtalet, men det kan också vara att agera utmanande i 
utforskandet av samtalets olika fokus. Fler fokus ökar pedagogers möjligheter 
till nya tankar och reflektioner vilket torde bidra till ett ökat lärande. 

lärande 
Uppdragen utifrån det som uppfattas som barns problematik inrymmer  
en förhoppning om förändring, kanske främst gällande barnets beteende. 
”… ge oss lite råd… … så att vi inte gör fel… …eller… …så att vi gör rätt, så han 
kan sluta och knuffas och så…” 

Frågan blir hur jag som kvalificerad samtalspartner kan bidra till föränd-
ring och lärande som gagnar det framförda dilemmat? texten nedan beskri-
ver olika infallsvinklar på lärande. i frågan som pedagoger ställer ingår inte 
sällan ett krav på sig själv att inte göra ”fel”. man vill göra ”rätt”, vilket jag 
upplever kommer från en genuin önskan att göra ett bra arbete. 

Gjems (2007) varnar, som jag uppfattar det, för modernismens syn på 
kunskapstillägnande. här är samtalspartnern den som ”kan och vet”. Del-
tagarna bjuds inte in till medverkan i det egna meningsskapandet utan får 
mer rollen som elever som får veta vad de bör göra. monologen, menar 
Gjems, inbjuder inte till ny förståelse, men i bästa fall kan det leda till en 
inre meningsskapande dialog i mottagarnas huvud. risken finns att det blir 
en obetydlig utveckling i den egna praktiken. Gunnar handal (2007), är inne 
på samma linje och menar att när handledaren intar en position som ”guru” 
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– en fackmässig auktoritet som själv kan utföra, finns en fara att reducera 
lärandet till handlingsnivån. Åberg (2007) menar att handledning som syftar 
till problemhantering har till avsikt att ge hjälp att hantera specifika problem 
som uppstår i arbetet. ofta handlar det på något sätt om elever i behov av 
särskilt stöd. sådan handledning, menar Åberg, kan få drag av brandkårsut-
ryckning och handledaren förväntas komma med svar och lösningar. Detta 
kan vara nödvändigt och värdefullt för skolan, men syftar ”snarare till ett 
reproduktivt tänkande än till nytänkande och kreativitet”( s. 92). 

andra tankar finns utifrån postmodernismens antaganden. Gjems (2007) 
menar att kunskapsutvecklingens fokus ligger på interaktion. Dialogen är det 
viktigaste verktyget. samtalet är ett redskap för att konstruera mening och 
skapa förståelse. Kunskap är kontextberoende och flerstämmig. Varje läran-
desituation inträffar minst två gånger och på två nivåer i människan; först på 
den sociala nivån mellan två människor, genom dialogen, och sen på den in-
dividuella nivån i människors tänkande. Det är våra mentala bilder som ska 
förändras för att en förändring ska ske. De mentala bilderna kan förändras 
rent konkret genom att handledaren stödjer den handledda att utforska egna 
antaganden, tänkande och förståelse (Gjems 2007). 

narrativ teori är också en utgångspunkt för förändring. lösningen på 
ett framfört dilemma ligger i själva berättelsen om och beskrivningen av 
problemet. att berätta mer, och/eller berätta mer konkret, specifikt och ex-
emplifiera ger möjligheter och är steg till lösningar. att beskriva framtiden, 
berätta nya alternativa berättelser om framtiden är ännu en möjlighet. att 
göra utforskandet till en gemensam sak anses viktigt, liksom att se till den 
kompetens, vilja, erfarenhet och engagemang som finns hos pedagoger och 
hitta kraften i det betonas (thomas söderberg, rUc seminarieserie, Karl-
stads universitet d. 20.3 och 18.9 -07). 

litteraturen beskriver även tankar där olika teoretiska kunskapsproces-
ser kan samverka trots helt olika antaganden om lärande. James t. hansen 
(2004) menar att trots de fundamentalt olika sätt att föreställa sig kunskaps-
processer som modernism och postmodernism gör, kan de ändå samverka i 
handledningssituationer. ingen av teoribildningarna kan själv göra anspråk 
på att vara tillräcklig. Det är dilemmat som avgör vilka kunskapsprocesser 
som behövs. eftersom pedagogers dilemman utifrån barn verkligen kan vara 
mångskiftande, anser jag det viktigt att medvetet kunna använda sig av olika 
kunskapsprocesser. hansen föreslår en modell där modernismen finns som 
ett av fler möjliga alternativ i handledningssituationer. Det är ett alternativ 
jag kan tänka mig använda, när jag behöver utnyttja mitt yrkeskunnande. 
Det kan exempelvis gälla frågor runt barn som inte använder språk expres-
sivt. Då kan jag välja att använda min erfarenhet och mitt kunnande i sam-
talet. Jag kan ge råd och komma med förslag, kanske om användande av 
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alternativ kompletterande kommunikation. modellens andra alternativ är 
att använda konstruktivism och/eller socialkonstruktionism. ingen av dessa 
teorier ser världen som objektiv, att en ”sanning” finns att förhålla sig till, 
eller att det finns ett ”rätt” sätt handla på. socialkonstruktionismen menar 
att samtalsledare och deltagare tillsammans skapar mening, förståelse och 
förändring. Jag menar att även den teorin behövs i mitt exempel. mina kun-
skaper och mitt råd kanske inte ska vara avgörande för vad som ska ske. Jag 
vill ha samtal där deltagares tankar, kunskaper och erfarenheter finns med i 
en gemensam reflektion och dialog runt upplevd problematik. i det här fal-
let kan vi tillsammans komma fram till medvetenhet om och förståelse för 
användande av alternativ kompletterande kommunikation och om det kan 
vara en lyckad insats.

hansens (2004) modell där man kan välja en eller låta fler kunskapspro-
cesser samverka för dilemmat ger fler möjligheter för lärande och föränd-
ring. Genom medvetenhet om och en medveten användning av olika kun-
skapsprocesser och strategier kan jag som kvalificerad samtalspartner bidra 
till förändring, ett mångfacetterat lärande med det presenterade dilemmat 
som utgångspunkt. 

andra författare öppnar också upp för möjligheten att stödja sig på 
olika kunskapsprocesser. handal (2007) skriver om två skilda positioner för 
handledare samt kunskapstillägnande där ”guru” (se ovan) är en. Den andra 
beskrivs som en ”kritisk vän” som utövar en ”reflekterande handledning”, 
vilken utgör reflektion över yrkeshandlingar. här är meningsbegreppet cen-
tralt och utveckling av mening och förståelse är knutet till språket. handal 
menar ”att i den bästa av världar” önskas handledare med båda dessa former 
av kompetens samt utbildningssituationer där båda positionerna låter sig 
tillämpas. Även Bladini (2007) menar att det är lätt att hamna i ett antingen 
eller tänkande och vill tala för ett tänkande där fler perspektiv kan användas. 
specialpedagogen kan välja att förmedla sin expertkunskap inom området 
men också skapa förändring genom att stimulera tänkandet om det beskrivna 
problemet genom att ställa perspektivutvidgande frågor.

intressant i sammanhanget är teorier om utvecklande av yrkesskicklighet. 
maria hammarén (rUc seminarieserie, Karlstads universitet, den 19.3- 09), 
menar att jämförande reflektioner tillsammans med andra över dilemman 
eller motstånd i det praktiska arbetet utgör grund för utveckling av yrkes-
skicklighet. Den praktiska yrkesskickligheten kan enbart bildas via praktiken, 
genom yrkesverksammas erfarenheter och reflektioner över dessa. Gunnar 
Bergendal (2002), menar att omdöme är knutet till stor yrkesskicklighet. 
omdöme handlar om att ”veta hur”, ”veta när” och att ”kunna göra” – en 
praktisk handlingskunskap. Jag kan se att pedagogers dilemman i arbetet med 
barn är ett motstånd som kan bli utgångspunkt för utvecklande av yrkes-
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skicklighet – ett lärande utifrån egna erfarenheter och så kallad tyst kunskap. 
Vidare tänker jag att användande av narrativ för att utforska det konkreta 
och specifika (”veta hur”, ”veta när”, ”kunna göra”) samt i dialog reflektera 
över det, bidrar till ett ökat omdöme, en större yrkesskicklighet. Kvalificerade 
samtal kan på detta sätt bidra till att pedagogers egna kunskaper och erfaren-
heter tas tillvara och utvecklas. 

För ett lärande genom kvalificerade samtal har här presenterats flera möj-
ligheter. som kvalificerad samtalspartner är det viktigt att medvetet kunna 
använda olika alternativ med dilemmat och samtalets syfte som utgångs-
punkt. när specialpedagogen behöver använda sitt yrkeskunnande, kanske 
för att ge råd, menar jag att det samtidigt behövs inslag av dialog och reflek-
tion. Det tänker jag, motverkar konsekvenser som kanske inte är önskvärda; 
konsekvenser som förstärkning av individperspektivet, obetydlig utveckling 
av praktiken och/eller att förändring stannar vid handlingsnivån.

att sätta fokus på lärande och förändring i kvalificerade samtal menar 
jag betyder att vi samtalar om lärande och hur samtalsdeltagare tänker sig att 
lärande går till. Jag menar att man kan ta upp strategier som rådgivning och 
vad det kan innebära och jämföra det med andra strategier som reflektion, 
meningsskapande samtal, utforskande av skillnader och likheter i pedagogers 
narrativ. Jag vill tro att sådana diskussioner tillför samtalet ytterligare en di-
mension beträffande lärande och förändring - det blir tydligt för deltagarna 
vad vi håller på med. 

ett demokratiskt perspektiv - metakommunikation och samverkan
Jag har berört metakommunikation som en viktig del i det kvalificerade sam-
talet. Det är egna övertygelser och slutsatser som jag presenterat. här söker 
jag stöd i litteraturen för dess betydelse gällande samtalets innehåll och syfte, 
olika fokus i samtalet och relevansen för dessa. Genom metakommunikation 
om relevansen för olika fokus i det kvalificerade samtalet ökar pedagogernas 
medvetenhet om den pedagogiska miljöns betydelse för en lyckad interve-
nering. Jag söker också stöd för metakommunikation om kunskapsprocesser, 
lärande och strategier. att sätta fokus på förändring och olika tankar om hur 
lärande går till gör det möjligt för pedagoger att påverka hur samtalen ska gå 
till och vilka strategier som kan användas för att nå syftet. metakommuni-
kationens främsta syfte som jag ser det, är att samverka och göra deltagarna 
delaktiga i samtalet samt göra samtalet så tydligt som möjligt så att alla som 
deltar vet vad vi håller på med. att göra deltagare delaktiga genom metakom-
munikation menar jag är att levandegöra det demokratiska perspektivet.

näslund (2004) skriver att metakommunicera är viktigt så att alla delta-
gare i samtal har likartade föreställningar om samtalet; vad handledningen 
syftar till, innehållet, vad som ska tas upp och vilka arbetsformer som ska 
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användas. Det är särskilt viktigt när handledningen avser nya grupper som 
saknar handledartradition, exempelvis lärare. Överenskommelser måste syn-
liggöras och verbaliseras och det kan ses som en viktig del i lärandet. han 
menar att såväl praktiska som teoretiska aspekter på handledning måste lyftas 
fram och diskuteras innan och under handledningen. Åberg (rUc semina-
rieserie, Karlstads universitet, d. 20.11-08), Bladini (2008) och Kate Vallance 
(2004), fokuserar frågan om de olika förväntningar som finns på professio-
nella, kvalificerade samtal och hur viktigt det är att tydliggöra samtalet. me-
takommunikation är ett verktyg som finns för att tydliggöra samtalens mål, 
syfte och innehåll samt hur samtalen ska gå tillväga. 

Jag är övertygad om att kvalificerade samtal om pedagogers dilemman 
i arbetet med barn bör ges större möjlighet att skapa förändringar; vara lä-
rande samt utveckla pedagogiska miljöer genom användande av metakom-
munikation. samtliga författare ovan pekar på vikten av att tydliggöra samtal 
så att alla i samtalet vet vad vi håller på med. egna erfarenheter (se tidigare 
exempel) pekar på att det inte alltid är så - trots att jag som samtalsledare tror 
det. Det vilar på den som leder samtalet att vara tydlig i sin metakommunika-
tion med deltagarna så att samtalets syfte, innehåll, kunskapsprocesser och 
strategier verkligen synliggörs.

metakommunikation är ett sätt att i grunden levandegöra demokratiska 
principer. att omsorgsfullt samtala om samtal där alla deltagare bereds ut-
rymme att delta och där vars och ens bidrag betraktas som likvärdigt är att 
delta på jämlika villkor. Jag anser det eftersträvansvärt. mitt ansvar, som jag 
ser det, är att bidra med fler relevanta perspektiv för det framförda dilemmat 
samt belysa och samtala om kunskapsprocesser och strategier för samtalet. 
Kanske visar metakommunikationen att vi tänker olika om vad som bör 
vara fokus, eller hur lärande går till. Då menar jag att vi behöver respektera 
varandras tänkande. Det kan få som konsekvens att det kvalificerade samtalet 
innehåller ett flertal olika fokus och arbetssätt. men, att få göra sin röst hörd 
och att jag som kvalificerad samtalspartner och andra i samtalet lyssnar och 
låter de tankar och synsätt som kommer upp vara en del av det som ska ut-
forskas och behandlas i samtalet, menar jag uttrycker det etiska förhållnings-
sätt och den grundläggande demokratiska värdering som förskolans läroplan 
vilar på. Verksamheten ska vila på demokratins grund (läroplan för försko-
lan, lpfö 2010). emmanuel levinas (2003), uttrycker att etik börjar i mötet, 
i tilltalet och svaret. Genom att lyssna på och respektera varandra menar jag 
att förtroende och tillit har möjlighet att skapas. samverkan i samtalet kan 
grundläggas genom den beskrivna metakommunikationen, eftersom den be-
handlar vad samtalet ska innehålla och hur samtalet ska gå till och samtalets 
syfte. Flera författare skriver om att samverkan i samtal är viktigt för att god 
handledning ska uppstå.

Pedagogers dilemman i arbetet med barn



22

nicola Gazzola & anne theriault (2007) skriver att en positiv arbets-
allians i handledning är att betrakta som en grundläggande förutsättning 
för att bra handledning ska uppstå. i den positiva arbetsalliansen behöver 
den handledde känna sig trygg för att kunna vara undersökande och göra 
upptäckter. Gunnar Bernler & lisbeth Johnsson (2000), beskriver handled-
ning som en läroallians för förändring. Författarna menar att grunden för en 
läroallians är ömsesidigt förtroende och en tillitsfull kontakt. Vidare måste 
alliansen präglas av jämlikhet. För att läroalliansen ska kunna åstadkommas 
och upprätthållas behöver den metakommuniceras. hansen (2006) skriver 
att det är eftersträvansvärt med ett jämlikt förhållande i handledningssitua-
tionen. han menar att det är möjligt eftersom ingen kan hävda att det egna 
narrativet eller den egna teoriska aspekten är ”den rätta”. Det för med sig 
att handledaren och klienterna bör behandla varandra som jämlika parter i 
handledningsprocessen. hansen menar att det är de narrativ eller teorier vi 
finner mest användbara för klienten/klientens dilemma som ska användas.

Den demokratiska grunden klargörs genom förskolans läroplan. att le-
vandegöra den demokratiska grunden genom metakommunikation får teo-
retiskt stöd av hansen (2006) och ett etiskt stöd av lévinas (2003). Vi möts, 
eftersträvar jämlikhet och samverkar genom metakommunikation i och om 
det kvalificerade samtalet. 

avslutning
Utgångspunkten för den här texten är de dilemman som förskolepedagoger 
vanligtvis söker stöd för, nämligen utifrån barn som upplevs ha svårigheter 
eller problem. Jag har i den här texten hävdat att kvalificerade samtal om 
pedagogers dilemman i arbetet med barn har möjlighet att vara lärande och 
utveckla den pedagogiska miljön. Jag anser det fullt möjligt, liksom efter-
strävansvärt. Viktigt är att den kvalificerade samtalspartnern ansvarar för att 
föra in relevanta fokus som kan vara pedagoger, handlingar, samspel, orga-
nisation, verksamhet, situationer, barn och samband däremellan. Vidare är 
det viktigt att medvetet använda de olika kunskapsteorier och strategier som 
dilemmat kräver. Jag vill lyfta fram ett demokratiskt perspektiv och menar att 
metakommunikation är ett verktyg som kan användas i syfte att levandegöra 
ett demokratiskt förhållningssätt. metakommunikation behöver tydliggöra 
samtalets syfte, innehåll och strategier. alla behöver veta vad vi håller på 
med och alla bör ha varit med och påverkat. samverkansallianser beskrivs 
som positiva för samtalet. Jämlikhet bör eftersträvas i samtalet utifrån ett 
teoretiskt perspektiv men också utifrån ett demokratiskt perspektiv. hansen 
(2006) påpekar att utifrån postmodernistiskt teoretiskt tänkande kan ingen 
hävda att det egna narrativet eller den egna teorin är ”den rätta”. Det för med 
sig att alla som deltar i ett samtal bör betrakta varandra som jämlika parter 
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i samtalet – vilket jag menar inte behöver stå i motsatsförhållande till det 
ansvar jag tillskriver mig som samtalsledare.

Jag menar att min tes inte på något sätt är trivial, utan viktig för special-
pedagoger att förhålla sig till. min övertygelse är att kvalificerade samtal inte 
behöver utgöras av problemhantering eller reflektion eller pedagogisk utveck-
ling. Det kvalificerade samtalet kan samtidigt vara problemlösande, innehålla 
reflektion, vara kunskapande samt pedagogiskt utvecklande – om vi specialpe-
dagoger vet vad vi håller på med och om pedagogerna vet vad vi håller på med 
och om syftet står klart. Jag ser det som angeläget att använda de uppdrag som 
åtminstone fyller den största delen av min arbetstid till att arbeta med lärande 
och pedagogisk utveckling, metakommunicerat och tydliggjort och inte låta 
det specialpedagogiska arbetet i det kvalificerade samtalet reduceras till det 
Åberg och scherp kallar för problemhantering med fokus på enskilda barn. 

epilog
ett par år senare ringer telefonen.”Hej! Kommer du ihåg mig? Jag heter Stina och 
arbetar på förskolan Solstickan. Nu har vi lite problem här som vi skulle behöva hjälp 
med. Kan du komma hit så vi får prata lite om hur vi skulle kunna tänka runt det… 
och vad vi kan göra..? Det känns som vi kört fast…” Ja, tankar om dilemman i 
arbetet med barn, kan jag se, har startat en resa mot förändring… språket 
synliggör en skillnad mot tidigare, andra perspektiv gör sig gällande redan i 
det första telefonsamtalet. Jag hälsar dessa förändringar Välkomna.

1. Begreppet den pedagogiska miljön innefattar i den här texten förskolans verksamhet, organi-
sation, innehåll, situationer, pedagoger, relationer, samspel och barn samt samband där emellan.
2. Begreppet fokus kan i den här texten översättas med det som är i centrum för samtalet – det samtalet riktar 
in sig på och behandlar. Begreppet perspektiv används ibland liktydigt som fokus, men mest i betydelsen syn-
vinkel eller aspekt.
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hur nya berättelser i handledningssamtal 
leder till att perspektiv vidgas
Inger Idbohrn

”there is a hole in the bucket, dear elisa, dear elisa”, sjöng harry Belafonte 
i min ungdom. Jag var fascinerad av dialogen i den sången. Den handlade 
om att elisa ber henry att gå och hämta vatten. han svarar att det är ett hål 
i hinken, men det tycker elisa att han ska laga. ”med vad?” undrar henry. 
”med halm” tycker elisa. henry invänder att halmen är för lång, och elisa 
föreslår att han ska skära av den. Då säger henry att kniven är slö, och när 
elisa tycker att han ska slipa den, invänder henry att slipstenen är för torr. så 
kommer åter elisas uppmaning till henry att gå och hämta vatten. att detta 
var henrys sätt att argumentera för att slippa anstränga sig, förstod man av 
rösten och mimiken, men ändå illustrerar sången hur allt kan hänga ihop i 
goda eller onda cirklar. ibland är livet verkligen motigt och man hamnar i 
till synes olösliga situationer. alla utgångar verkar låsta och man tycker sig 
uppleva ett moment tjugotvå.

om man själv eller med hjälp av en medmänniska tar en annan synvin-
kel och omdefinierar situationen, kan den nya berättelsen visa sig innehålla 
andra möjligheter. Vår tillvaro är fylld av mängder av intryck, eller stimuli, 
som vi tar in genom våra sinnen. För att skapa en mening i allt det här, väljer 
vi ut en begränsad mängd stimuli, som vi tolkar och sätter samman till berät-
telser. På så vis blir tillvaron förståelig för oss. spontant leds våra tankar in i 
den tankefålla, som vår sociala omgivning brukar följa. Det som händer då 
är att omgivningens kultur och språk styr och begränsar vad vi upplever. ett 
första steg, som möjliggör förändring, är att bli medveten om att min berät-
telse bara är en av många möjliga. Kan jag reflektera över situationen ur ett 
nytt perspektiv, får jag kanske syn på något av de fenomen, som jag sorterade 
bort i samband med min spontana upplevelse. i ett samtal behöver jag få 
formulera dessa nya iakttagelser. när jag själv hör dem berättas, kan jag också 
se nya samband och en ny berättelse skapas. 

som jag ser det är handledning en möjlig arena för att organisera tillva-
rons osammanhängande händelser till meningsfulla helheter, d.v.s. man ska-
par en berättelse. Där finns en åhörare till berättelsen. med hjälp av de frå-
gor, som den kvalificerade samtalspartnern ställer, kan den handledde ändra 
sitt perspektiv, vidga det och därmed skapa nya berättelser. Jag använder 
uttrycket kvalificerad samtalspartner synonymt med handledare, och den eller 
de som handledaren samtalar med benämner jag handledde. min beskrivning 
av ett gott handledningssamtal är att där samtalar jämlika personer som ger 
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varandra impulser till nya tankar och bilder av tillvaron. Där får man också 
tänka högt och efterhand omformulera sin berättelse. man får tala sig till allt 
klarare tankar. God näring till skapandet av berättelser är en samtalspartners 
odelade lyssnande och bekräftande. 

i den här essän kommer jag att argumentera för följande tes: i ett samtal 
med en kvalificerad samtalspartner har den handledde, genom att skapa 
nya berättelser, möjlighet att vidga sitt perspektiv och uppnå en annan för-
ståelse. med orden ”skapa nya berättelser” menar jag att den handledde 
fått möjlighet att omstrukturera tillvarons händelser till en ny helhet, som 
innebär ny mening.

narrativ teori
min essä handlar mycket om berättande. Jag skriver om hur berättelser kom-
mer till och hur de förändras. Då använder jag mig av begreppet narrativ i 
kombinationer som narrativt perspektiv, narrativ teoribildning, narrativ metod 
med flera. låt oss titta lite på ordet. anna Johansson (2005) upplyser om att 
ordet narrativ kommer från latinets ”gnarus”, som betyder att veta/vara kun-
nig i och ”naro” som betyder berätta/skildra. Narrativ har också sitt ursprung 
i sanskrits ”gnã” som betyder veta. Jag använder ordet i betydelsen berättelser 
och berättande. Vad är då en berättelse? Johansson(2005) ger olika förslag 
till förklaringar. hon hänvisar först till Viveca adelsvärd, som menar att en 
berättelse uppstår, när man i ord återger något som har hänt i förfluten tid. 
sedan visar Johansson på en mer komplicerad förklaring, som socialfilosofen 
Paul ricoeur ger. han ser berättandet som en aktivitet, där det inte bara är 
att lägga den ena episoden till den andra i kronologisk följd. Berättande är 
att också konstruera meningsfulla helheter av osammanhängande händelser. 
något som också stöds av liv Gjems (2007) som skriver att vår förståelse av 
verkligheten byggs upp av narrativ. Det kräver en skapande aktivitet hos både 
den som talar och den som lyssnar.

Berättelser som ledsagare
Vad kan en människa som äger ett språk? frågar maria hammarén(2007).  
så svarar hon själv:

hon kan gå in i ett rum som tillåter jämförelse, värdering 
och mening, ett rum som tillåter nya föreställningar att ta 
form i det vi kallar idéer. (hammarén, 2007, s 55) 

så länge människan har haft ett språk har hon också berättat och låtit sig 
ledsagas av berättelser. Genom berättelserna har äldre generationers kunskap 
knutits till den nya generationen. hammarén skriver att i den forskning om 
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yrkeskunnande som vuxit fram i sverige utpekas den erfarenhetsgrundade 
kunskapen vara ett resultat av erfarenhet och reflektion. För att bli skicklig i 
sitt yrke krävs inte bara lång erfarenhet, utan också att kunna reflektera över 
dessa erfarenheter. hammarén menar att vi behöver ha modet att återknyta 
kontakten med en del av de berättelser som vi bär med oss från vår yrkes-
gärning, och modet att undersöka dem. Vi kan öva oss i att uppfatta kom-
plexiteten i vårt yrkessammanhang genom att uppmärksamma berättelser. 
Bara genom berättelser kan erfarenhetens mångskiftande natur få en adekvat 
gestalt. Det går inte att reducera den till en generell lista av faktorer. Vi kan 
berätta våra egna muntliga eller skriftliga berättelser och lyssna på andras. all 
kunskap vi använder praktiskt är denna lokala kontextknutna kunskap, det 
vill säga kunskap bunden till ett sammanhang, och den kunskapen involve-
rar ständigt våra värderingar. Därför, menar hammarén, handlar etik om att 
träna oss att uppmärksamma verklighetens komplexitet. Det är lätt att skapa 
distans och utöva makt genom att tala generellt och inte konkretisera. om till 
exempel ett samtal med en lärare bara innehåller generella idéer om hur ett 
utåtagerande barn uppför sig, skapas ingen ny förståelse för barnet. talar man 
istället riktigt konkret och frågar efter detaljer om hur ofta saker sker och frå-
gar efter positiva exempel, kan läraren börja se barnet mer som den unika per-
son det är, som säger något genom sitt sätt att handla. Jag uppfattar det som 
ett förtvivlat rop, när hammarén skriver att vi lever i en påståendedjungel i de 
kvävda berättelsernas tid. hon uppmanar oss att kalla tillbaka berättelserna.

Gjems (2007) skriver att språket är handledarens och allt meningsskapan-
des centrala redskap. hon visar också på att det är ett såväl kollektivt som 
ett interaktivt och ett individuellt redskap. Vi finns i en kulturell kontext, ett 
sammanhang, med sitt gällande språk som påverkar oss. Vi använder språ-
ket för att interagera och vi använder det också för vårt eget individuella 
tänkande. Vi lever i vår kultur, med ett språk som förleder oss att tänka om 
händelser på ett linjärt sätt och söker orsak och verkan. Gjems menar att 
vi talar i vara-termer i stället för i göra-termer. om vi beskriver att ett barn 
är på ett visst sätt, intar vi det som moira von Wright (2003) kallar för ett 
punktuellt perspektiv, och söker orsaken till ett fenomen i barnets egenska-
per. allra mest tillspetsat blir detta, när vi börjar tänka på barnet med ord 
som diagnoser. Gudrun olsson (2008) skriver att diagnoser alltid tvingar in 
personer i en form, som är mindre än de själva. Dessutom menar hon att 
diagnoser tenderar att beskriva människor i deras värsta ögonblick och inte i 
deras bästa. talar vi istället om vad barnet och omgivande personer gör och 
hur dessa påverkar varandra, intar vi ett relationellt perspektiv enligt von 
Wrights benämning. Jag tycker att man får mycket mer att utforska tillsam-
mans i handledningen, om man provar det senare perspektivet.
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Socialkonstruktionism. 
socialkonstruktionism är ett samlingsnamn för olika alternativa sätt att när-
ma sig humanvetenskapliga discipliner, såsom t ex psykologi och special-
pedagogik. thomas söderberg(2010) skriver att en gemensam ”verklighet” 
samskapas genom interaktion. Denna ”verklighet” är en social konstruktion, 
menar han. 

Den består av delad förståelse och mening, som blir till genom gemen-
samt benämnande. Det behöver inte betyda att man har samma uppfattning-
ar, men genom gemensamt handlande och samtalande skapas en allt större 
kunskapsmassa. människors sociala och språkliga sammanhang gör det möj-
ligt att förklara deras beteenden och relationer, menar söderberg. (söderberg, 
thomas Föreläsning Örebro 2009-09-02). mellanmänskliga fenomen är det 
som socialkonstruktionismen sätter i fokus. Kerstin Bladini (2004) skriver 
att i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv ser man verkligheten som socialt 
konstruerad av människor tillsammans i ett specifikt sammanhang. Johans-
son (2005) skriver också att med detta synsätt menar man att människors 
”sanningar” om verkligheten alltid är formade utifrån vissa kategorier och 
perspektiv. hon visar på olika antaganden som finns i socialkonstruktionis-
tiska teorier; t.ex. kritisk inställning till självklar kunskap samt tanken att 
fenomen uppstår i en specifik kulturell och historisk situation. 

med ett socialkonstruktionstiskt perspektiv på berättelser kan man se att 
berättelsers mening produceras genom språklig kommunikation i ett soci-
alt samspel i ett visst kulturellt och historiskt sammanhang. Berättelser ger 
struktur och mening till våra erfarenheter. Gjems (2007) menar att menings-
skapande, dialog och narrativ är viktiga för lärande och utveckling av yrkes-
kompetens. hon formulerar också den spännande tanken att språket formar 
mer än speglar vår verklighet. min tanke blir då att våra handlingar i sin tur styrs 
av vilken verklighet vi format genom språket. man kan likna berättelsen vid 
en karta, som styr vår väg att gå. Bladini (2004) skriver apropå att tillämpa ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv på handledning, att specialpedagogers 
handledning kan ses som arenor för konstruktioner och rekonstruktioner 
av till exempel förskollärares versioner av vardagsberättelser. handledarens 
sätt att tala kan utmana existerande traditionella sätt att förstå ett fenomen.

Jag tycker att förhållandet mellan socialkonstruktionism och systemteori 
kan uttryckas så här. systemteorin beskriver hur vi ingår i system som påver-
kar varandra, och socialkonstruktionismen visar hur denna påverkan kan gå 
till. en gemensam verklighet skapas tillsammans genom interaktion och till 
detta använder vi språket med alla dess möjligheter och begränsningar. 
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narrativ handledning
Vår kommunikation människor emellan är till stora delar uppbyggd av be-
rättelser. Där en berättelse framförs finns två ”scener”. talar man om offent-
liga framföranden av litterära texter, kanske berättandet verkligen sker på en 
konsert- eller teaterscen. i ett mindre sammanhang där man berättar saker 
för varandra kan man ändå kalla berättarsituationen för en scen. någon tar 
och får plats för att utveckla sin berättelse och någon eller några är publik 
och lyssnar. För sin inre syn får då både berättaren och publiken en annan 
scen, en fiktiv scen, uppmålad för sig. Detta fenomen kallar lars lönnroth 
(1978) för ”Den dubbla scenen”. han ser hur berättare och publik påverkar 
varandra i en tvåvägskommunikation, och han har också en teori om att det 
sker en påverkan mellan den verkliga scenen och berättelsens fiktiva scen. 
han analyserar bland annat hur berättelsens form och innehåll betingas av 
framförandesituationen. 

Det finns specialpedagogisk forskning som berör det narrativa perspek-
tivet. Genom att kombinera socialkonstruktionism och systemteori har till 
exempel von Wright (2003), Bladini (2004) och Gjems (2007) visat på hur 
reflektionen över och utmanandet av de berättelser, som pedagoger tar för 
givet, kan leda till nya berättelser och ny förståelse hos pedagogerna. här 
följer min beskrivning av hur en kvalificerad samtalspartner med narrativ 
inriktning kan fungera. 

En lyssnande samtalspartner
Bladini (2004) skriver att samtalspartnern erbjuder den handledda hängiven 
tid. Jag tänker då på en handledare som vi haft på min arbetsplats. hon var 
totalt närvarande och visade så genuint intresse för det vi i gruppen hade att 
säga, att jag verkligen kände hur hon plockade fram berättelser ur min mun. 
Der var berättelser som jag aldrig hört eller tänkt förut. här har lönnrots 
tankar om den dubbla scenen verkligen relevans. Den kontext som berät-
telsen framförs i har avgörande betydelse för vilken typ av berättelse som är 
möjlig att berätta. handledaren och handledningsgruppen är den kontexten.

en förutsättning för den trygghet som krävs för att våga tänka fritt, vara 
lekfull och prova nya tankar i handledningen är att den handledde och hand-
ledaren har fått en god relation till varandra. Gregory Bateson (1972) beskri-
ver kommunikationens dubbla natur, som innebär att varje budskap har en 
meddelandeaspekt och en relationsaspekt, och jag tänker att handledaren 
behöver tolka utifrån båda dessa aspekter. 

elisabeth lundström (2007) menar att var och en som deltar i ett samtal 
måste bidra med sig själv. Det måste finnas en öppenhet för stundens ingi-
velse. ett samtal kan därför aldrig arrangeras, utan man måste vara öppen för 
det som vill bli sagt just då som en följd av samspelet med den andre. i mitt 
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arbete känner jag ofta förväntningar på mig att vara ”gurun” som kommer 
med expertkunskap. Därför är det en utmaning för mig att stå emot förvänt-
ningarna och ta ett steg tillbaka, ge gott om talutrymme till den handledde 
och verkligen lyssna på hans/hennes berättelser med min fulla uppmärk-
samhet. Jag vill gärna göra minnesanteckningar under mina samtal, för att 
komma ihåg och kunna återkoppla till det vi talat om nästa gång vi träffas. så 
provade jag att släppa pennan och pappret och titta mer på den handledde. 
i och med att vi möttes ansikte mot ansikte, så förstärktes vår ickeverbala 
kommunikation och den handledde berättade mer för mig både genom det 
verbala språket och genom sitt kroppsspråk.

En utmanande samtalspartner
Det finns ingen automatik, som gör att den handledde får nya vidgade per-
spektiv, för att hon deltar i handledning. Bladini (2004) skriver att handled-
ning kan bidra till en vidgad syn, men den kan också befästa individperspek-
tiv. Det beror på vilka perspektiv handledaren väljer och lyckas upprätthålla. 
i ett samtal som präglas av berättande, följer samtalspartnern med i det som 
den handledde vill tala om. handledaren visar sitt intresse genom nyfikna 
undringar, som gör det tydligt att hon är lyssnande. hon kan uppmana den 
handledde att ge exempel, eller fråga på vilket sätt något fenomen visar sig. 
Det gäller att ta tag i berättelsen, och samtidigt vidga den. Det kan man göra 
genom att uppmuntra till en konkret beskrivning av framtiden. handleda-
ren kan till exempel fråga ”hur vill du att X ska fungera om ett halvår?” och 
sedan ”Vad ska ha hänt för att detta ska vara uppnått?” och ”Finns det ex-
empel på detta redan nu?”. susanne Bergman och camilla Blomqvist (2004) 
beskriver hur man i den lösningsinriktade pedagogiken använder sig av dessa 
framtidsfrågor och även så kallade ”mirakelfrågor”. De kan exempelvis låta 
så här: ”om du kunde trolla - hur skulle ditt förhållande till X vara då?” 
Författarna menar att det ger energi att föreställa sig nya perspektiv och låta 
framtidsvisionerna komma in i vardagen, eftersom dessa frågor frigör tankar 
och handlinskraft och skapar utrymme för att förändra nuet.

Kanske behöver den handledde en tydligare bild som inspiration till sin 
nya berättelse, och då kan handledaren använda sig av metaforer, sagor, lik-
nelser eller exempel från sitt eget liv. Den handledde kan sedan välja om 
hon vill använda sig av något av detta eller inte. Jag har målat upp bilden av 
en kristallkula, där man kan avläsa vad som ska hända i framtiden. Där kan 
den handledde både se sina önskningar och farhågor, och det kan vara bra 
ämnen att tala om tillsammans. talar man med en pedagog om ett barn, kan 
det vara en bra utmaning för pedagogen att få sätta sig in i barnets situation 
och beskriva dess livsrum. Barnet kan finnas i en miljö, som är begränsande. 
en fortsättning på samtalet blir kanske att man funderar på hur livsrummet 
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kan utökas så att barnet får möjlighet att växa och få vara som det barn det är.
oscar Öquist (2003) skriver att vi via språket sätter gränser för vad som är 

möjligt och giltigt. Det kan vara konstruktivt att försöka frilägga de handled-
das mentala konstruktioner med hjälp av språklig kommunikation. handle-
daren kan använda frågor som: ”Vad är det som hindrar dig…?”, ”Vad skulle 
hända, om du …?”, ”Vad är det som får dig att…?”, ”säg mig mer i detalj 
hur du kommit fram till att…?” och ”hur vet du att det du gör är verksamt?” 

ifall förtroendet inte finns i handledningsgruppen, menar jag att sådana 
frågor naturligtvis kan uppfattas av den handledde som att hon blir alltför 
ifrågasatt i sitt arbete. Därför är det bra och trygghetsskapande att ha en så 
genomskinlig samtalsform som möjligt. man ska våga samtala om samtalet. 
”nu ska jag utmana dig här med en fråga.”, kan man till exempel säga, för att 
den handledde ska vara förberedd och förstå vad vi håller på med tillsammans.

En bekräftande samtalspartner
Jag tycker att den bästa bekräftelse en berättare kan få, både i ett pedago-

giskt samtal och i andra berättarsituationer, är att mottagaren av berättelsen 
verkligen lyssnar. handledaren kan förmedla detta både verbalt och på annat 
sätt. när den handledde har berättat något, är det stärkande att få höra sina 
egna ord citeras: ”Jag hörde att du sa…” och sedan uppmuntras att utveckla 
det mer.

när nya berättelser har skapats i ett handledningssamtal, innebär det en 
bekräftelse för de handledda att få höra en avslutande sammanfattning av 
dessa nya berättelser. Den sammanfattningen kan med fördel hela handled-
ningsgruppen göra gemensamt.

andra berättararenor
handledningssamtalet ser jag som en berättararena, där man kan hämta kun-
skap från andra typer av berättararenor. här vill jag beskriva några av dessa. 

Den muntliga diktningens berättararena.
i sådana kulturer, som i liten grad är präglade av skriftspråket, bärs historier, 
nyheter, sagor och legender fram genom muntligt berättande. så var det 
också i vårt land innan den allmänna folkskolan lärt majoriteten av invå-
narna att läsa och skriva. sedan övergick vi alltmer till att nerteckna och 
läsa våra berättelser. Den muntliga traditionen har emellertid inte helt dött 
ut, utan har nu till och med fått ett uppsving de senaste decennierna. män-
niskor samlas på berättarcaféer, -festivaler, -kurser och –seminarier, för att 
berätta, lyssna och låta sig inspireras. sommaren 2009 deltog jag i ”nordisk 
fortellerseminar” på Vestlandet i nordnorge. Där deltog människor från alla 
de nordiska länderna. Vi framförde våra berättelser, som kunde vara nyss 
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påhittade eller gamla förmedlade genom muntlig tradition eller skriven text. 
Det blev en oerhörd mångfald både när det gällde innehåll och form. Det 
var fascinerande hur suggestivt en del deltagare kunde berätta. en kvinna 
från island trollband oss genom sina rörelser och rytmen i sitt tal, fast vi inte 
förstod många ord av den isländska hon talade.

många förskollärare och lärare har förstått fördelen med att använda sig 
av den narrativa formen i undervisningen och i samvaron med barnen. när 
man berättar en saga och samtidigt har ögonkontakt med barnen, kan man i 
samspelet anpassa sagan efter barnens reaktioner.

Forskningsintervjuns berättararena. 
Johansson (2005) skriver också att en berättare aldrig är ensam om att be-
rätta sin historia. lyssnaren är alltid delaktig i att skapa berättelsen, eftersom 
hon bidrar med uppbackning, formuleringar och eventuella ifrågasättanden. 
På så vis kan man säga att lyssnaren bidrar med regianvisningar till berät-
taren medan hon berättar. Det interpersonella samspelet är avgörande för 
vilken sorts berättelse som skapas, menar Johansson. som forskare ser hon 
alltmer intervjun som en social konstruktion. hon beskriver olika modeller 
för forskningsintervjuer. Jag fastnade för en modell som Johansson kallar 
”Delad förståelse-modellen”. här försöker intervjuaren förstå hur intervju-
personen upplever något utifrån dennes perspektiv. Denna modell skiljer sig 
från tidigare ideal, som föreskriver ett distanserat mekaniskt instrument för 
datainsamlande. Delad förståelse-modellen innebär istället närhet och dialog 
med intervjupersonen, och tillit, ömsesidighet och jämlikhet betonas. inter-
vjuaren bör komma till intervjun öppen med få förantaganden. intervjuaren 
följer en guide, men har inget färdigt frågeformulär. syftet är att klarlägga 
genom frågor och försök till tolkningar medan intervjun pågår. intervjuaren 
uppmuntrar intervjupersonen och följer upp det som berättas.

Psykoterapins berättararena.
Gudrun olsson (2008) berättar om samarbetet mellan patient och psykote-
rapeut, där den psykoanalytiska livsberättelsen växer fram som ett alternativ 
till den tidigare livsberättelsen som varit symtombelastad. Den nya berättel-
sen är mer användbar att leva efter, då den är en livsduglig version. terapeu-
tens teori och förmedlande av det goda livet till patienten fungerar som ett 
metanarrativ som patienten använder sig av då hon skapar sin nya berättelse. 
olsson funderar på om kanske all teori kräver en narrativisering, för att den 
ska bli hanterlig kunskap. Psykoterapi behöver inte längre ses som en experts 
behandling av en patient, utan som en arena för berättelser.
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slutord
Jag har så länge jag kan minnas varit mycket fascinerad av berättelser och 
berättande. Det har bland annat därför varit intressant att se vad narrativ 
metod kan innebära för meningsskapande och förståelse i samtal med en 
kvalificerad samtalspartner. Den narrativa metoden kan hjälpa till att utvidga 
den handleddes perspektiv, så att ny förståelse uppnås.

Hur gick det sedan?
nu är min essä snart slut och du som läsare undrar förstås hur det gick för 
henry och elisa. Fortsatte elisa att säga åt henry att göra saker som han inte 
tyckte sig klara av? nej, hon var en kvinna klok nog att begripa att mer av 
samma sak inte skulle vara till någon nytta. hon avslöjade för mig att hon 
lyckats få henry mer delaktig och hur deras dialog fortsatte: 

e: hämta lite vatten åt mig, är du snäll henry. 
h: Det är ett hål i hinken. 
e: Jaha, hur ser det ut? 
h: Det är som en spricka i metallen. 
e: Var på hinken sitter sprickan? 
h: Ungefär mitt på hinkens sida. 
e: Vad innebär det för möjligheten att hämta vatten? 
h: mmja, man kan bara bära en halv hink i taget. 
e: Är det en nackdel för dig? 
 (Henry tvekar, men Elisa ger honom sin fulla uppmärksamhet. 
Hon ser honom i ögonen och nickar när orden kommer.) 
h: nej, egentligen inte. Jag får ju motion, och skulle något 
rinna ur, så blir ju gräset vattnat. 
Lite senare. 
h: Det här vattenhämtandet tar för lång tid! 
e: hur har du försökt att lösa det tidigare? 
h: Jag försökte ju med halm, men det funkade inte. Den 
var för lång….. fast nu tänker jag på en ny grej. Jag kan 
ta hinken med mig till verkstan och försöka löda ihop 
sprickan…….. 
e: Ja, det är ju ett kreativt förslag. men jag ser att du ser 
tveksam ut. 
h: Ja, det vore lite skämmigt att ta dit den gamla rostiga 
hinken. 
e: hur skulle du önska att hinken vore då, om du fick 
bestämma? 
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h: Den skulle vara helt rostfri och hålla länge. men du 
elisa, nu när vi har pratat så mycket om det så får man ju 
upp ögonen för hinkar. titta, här! en annons från Joe´s su-
permarket: REA – plasthink – en dollar. Jag åker och köper 
en direkt. 
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lärande, narration och berättelse  
i en samtalande yrkespraktik 
Gun Nilsson

Jo, det var så att,… det började med,… en gång…, Jag tänkte:, vi kan börja med,…
många olika varianter att börja en berättelse har varit mitt första möte 

med personer i samtalssammanhang. Kvalificerade samtal utgår från en peda-
gogisk vardag, där frågor och problemställningar rör en pedagogisk praktik 
utifrån specialpedagogiska frågeställningar. Jag kommer fortsättningsvis an-
vända termen kvalificerade samtal i meningen: pedagogiskt handledande sam-
tal utifrån pedagogiska dilemman; individuellt och i grupp där deltagarna är 
utövare i en pedagogisk verksamhet. Vid de tillfällen vi möts är frågor kring 
den pedagogiska yrkesrollen oftast utgångsläget och då med ett specialpeda-
gogiskt fokus. De kvalificerade samtal mina erfarenheter utgår ifrån vill jag se 
som sprungna ur människors berättelser om sina levda erfarenheter från och 
i en yrkespraktik. Dessa levda erfarenheter benämner jag här narration, vilka 
blir berättelser i den stund de blir verbaliserade. Berättelser som i mötet med 
andras berättelser ger möjlighet att skapa nya berättelser, ny förståelse, nytt 
lärande, nytt agerande och ökad kompetens. Berättandet kan beskrivas och 
ses som en grundläggande aktivitet och del i människans sätt att organisera, 
bearbeta och förstå den verklighet vi lever i enligt anna Johansson (2004), 
Gudrun olsson (2008) m.fl. Berättandet kan ibland ske i syfte att förstå det 
vi berättar om och blir ett sätt att forma vår uppfattning om vem vi är och 
vem vi önskar att vara.

Denna text riktar sig till personer som på ett eller annat sätt kommer 
i kontakt med eller använder sig av samtalande som verktyg och har ett 
intresse för specialpedagogisk verksamhet. Den inriktar sig på frågor kring 
narrationens, lärandets och skapandets roll i en samtalsprocess. ett lärande 
och skapande som utforskas ur både kollektiv och individuell betydelse, med 
narration som utgångspunkt. Vad det kvalificerade samtalet kan innebära 
och ha för betydelse för dessa frågor kommer också att diskuteras. Jag kom-
mer i mina reflektioner emellanåt att använda mig av korta citat ur olika 
kvalificerade samtal där jag varit samtalsledare, för att belysa mina tankar. 
Dessa samtal är förda i olika sammanhang, i olika praktiker och vid olika till-
fällen med specialpedagoger och pedagoger som själva använder samtalande 
i sin yrkesutövning. samtalen kan ibland vara handledning på handledning 
men också utgå från frågeställningar direkt från en praktik. De är ryckta ur 
sitt sammanhang och bör därför läsas som just; exempel. mina kommentarer 
och frågor är markerade med: U. och de jag samtalar med : i. 
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utgångspunkt
Den tes som är utgångspunkten för denna text är det kvalificerade samtalet 
som arena för ett lärande med både kollektiv och individuell förståelse och 
meningsskapande. ett lärande som utgår från samtal i och om en yrkesprak-
tik. Jag reflekterar över det kvalificerade samtalet som möjligt verktyg att 
både skapa och utveckla en yrkesroll såväl som dess vokabulär och ställer 
mig frågan om det kvalificerade samtalet i sig, kan ses som en artefakt i ett 
specialpedagogiskt yrkesutövande. 

i mitt utforskande av narrationens och berättelsens betydelse för lärande 
av praktiken genom kvalificerat samtal, har olika delar och faktorer i samtal-
sprocessen visat sig viktiga. De har framkommit genom mina egna reflektio-
ner från bl.a. litteratur, loggboksskrivning och i samtal och resonemang med 
andra, såsom kollegor och samtalsdeltagare. i texten reflekterar och diskute-
rar jag fortlöpande utifrån den tes eller de frågor som beskrivs under rubriken 
utgångspunkt. efter en kort beskrivning av begreppet narration fortsätter jag 
med att beskriva hur jag uppfattar startens betydelse för det kvalificerade 
samtalet för att sedan fortsätta utifrån de rubriker och de områden som visat 
sig betydelsefulla under mitt arbete. 

narration, berättelse och det kvalificerade samtalet
Det som påbörjas när vi möts för ex. ett kvalificerat samtal kan uttryckas 
som en narrativ kommunikation som enligt carola skott (2004) är något vi 
människor ständigt är sysselsatta med då vi skapar berättelserna om våra liv. 
en kommunikation som bygger på och utgår från deltagarnas narrativ och 
berättelser, då vi uttrycker det vi upplevt genom att berätta. i detta fall berät-
telser ur en yrkesvardag, en pedagogisk praktik som i vissa fall delas av de 
andra i gruppen, men som är individuell. ett möte mellan det inre (det eget 
upplevda och erfarna) och det yttre berättade, men också ett möte mellan det 
individuella och det kollektiva. Det kollektiva i meningen den gemensamma 
yrkespraktiken, social praxis, yrkesvokabulär och förväntningar, men också 
kollektivet i samtalsgruppen.

narration är ett relativt nytt forskningsfält som under senare år varit fö-
remål för ett ökat forskningsintresse inom ett flertal discipliner såsom: an-
tropologi, etnologi, sociologi, pedagogik, psykologi, organisationsteori och 
medicin. Det är ett tvärvetenskapligt forskningsfält vilket det har gemensamt 
med t.ex. specialpedagogik som är utgångsläget för mina frågeställningar. 
ordet narrativ kommer från latinets gnarus vilket betyder: att veta, att vara 
bekant med, samt Narro i betydelsen att berätta, skildra, vilket beskrivs av 
Johansson (2008) och kan i och med denna beskrivning ses som en form av 
kunskap. Narrativ beskrivs som berättande i Bonniers svenska ordbok (1988).

lärande, narration och berättelse i en samtalande yrkespraktik



38

Vad innebär narration eller ett narrativ? anna Johansson (2008) diskute-
rar detta utifrån egna och andras försök att definiera begreppen och beskri-
ver de olika sätt att se och fråga kring begreppet som: ”kreativ ambivalens.” 
innebörden i detta kan ses som att en klar definition över betydelsen inte är 
given. narration och det berättade beskrivs bl.a. som ”en universell mänsklig 
aktivitet” och att det är en av våra tidigaste former av kommunikation som vi 
lär oss redan som barn (s. 16). narrativ och berättelser har ett tidsperspektiv 
och ett mönster som bygger på en början, en mitt och ett slut. Där finns ett 
vad, ett hur och själva den kommunikativa handlingen. Där finns en ”intrig” 
som leder till: vad kommer att hända härnäst? Berättelsen kan också delas 
upp i olika stadier som: 

1. introduktion
2. stegrande handling eller komplikation
3. Klimax eller konflikt
4. Upplösning
5. Konklusion. (s. 132)
Berättandet om narrationen sker i olika faser och ses från min utgångs-

punkt och horisont, som uttryckta levda erfarenheter eller livsberättelser. 
livsberättelserna är komna ur varje individs sätt att se, tolka och förstå värl-
den, den ”livsvärld” vi var och en utgår ifrån i våra handlingar och som vi 
bygger vår förståelse utifrån. Jan Bengtsson (1988, 2001) skriver om livsvärld 
utifrån husserl och merleau Ponty som: ”den värld vi dagligen lever våra liv 
i” (s. 69). Det jag berättar är min upplevelse och förståelse av världen. hur 
jag tolkar mina erfarenheter är beroende av hur jag förstått mina tidigare 
erfarenheter. erfarenheterna blir som skott (2004) uttrycker det en del av 
identiteten. skott skriver också att ”människan framställer världen och sig 
själv i de berättelser hon skapar tillsammans med andra” (sid. 9).

Det är ur de narrativ dessa berättelser är komna, som utgör grunden för 
de kvalificerade samtal jag har som utgångspunkt i texten. 

våra berättelsers första möte 
samtalande kring den egna praktiken utifrån det berättade; pedagogers narra-
tiv, som bas för det språkade, kan jag se som en resa där en eller flera processer 
pågår samtidigt och på olika vis är sammanflätade. i de stunder då jag möter 
en eller flera personer för att starta ett samtal är min förväntan ofta stor över 
vad som komma skall. Vi sitter vid ett oskrivet blad och skall snart tillsam-
mans på något vis fylla det. i denna stund har ingen av oss någon aning om 
vad som kommer att gestalta sig, men förmodligen med många tankar och 
olika förväntningar. Det är ett spännande ögonblick, men också ett viktigt. 
min erfarenhet säger mig att denna stund är viktig ur flera aspekter: här har 
vi möjligheten att lägga ribban eller startbanan för hur samtalet kommer att 
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gestalta sig. Det är inte helt oåterkalleligt eftersom korrigeringar och förtyd-
ligande också sker inom samtalets ramar och utrymme, allt utifrån hur vi er-
bjuder och tar emot varandras berättelser. Det sagda, det blir det uttalande vi 
i stunden upplever att dialogen och förståelsen kräver. likväl är starten basen 
för den gemensamma berättelsen, som är beroende av tillit, roller, ansvar, öp-
penhet, förförståelse och förväntningar. Vi kan nu starta resan med att nyfiket 
utforska varandras ingångsvägar, frågor och förväntningar. Detta ögonblick 
upplever jag som spännande och som en ”kittlande” utmaning. 

vad är det som händer när vi samtalar om vår praktik? 
Vad kan det innebära att berätta och klä i ord det vi erfarit och att dela det 
med andra? 

Bland mina erfarenheter av att mötas i kvalificerade samtal kring fråge-
ställningar från den egna praktiken är att det innebär en utmaning i kommu-
nikation och lyhördhet i mötet med ”den andre”. Vad jag under denna min 
egen berättelses gång erfarit att det kan innebära att anta denna utmaning 
beskriver jag nedan.

praktiken, narrationen och berättandet 
i berättandet skapas möjligheten till en meningsfull helhet där enligt skott 
(2008) ”tid, mening, etik, och identitet fångas och uttrycks” (s. 9). att för-
vandla den egna praktiken och den egna handlingen till ord kan beskrivas 
som en handling i sig. Den berättar något om berättaren själv utifrån hur 
handlingen och situationen beskrivs. att se yrkespraktiken och erfarenheter 
från denna som underlag för ett berättande i samtalsform och som en del av 
livsvärlden, kan vara ett sätt att utforska mina frågor ur ett livsvärldsfenome-
nologiskt såväl som sociokulturellt perspektiv. livsvärldens roll utifrån om-
givning och tradition beskrivs av Bengtsson (2001) som: ”Det är genom att 
ingå i en levande tradition som de kulturella föremålen får sin egen specifika 
mening, en tradition som vi själva bidrar till att forma, hålla vid liv och för-
ändra” (s.95). här ser jag en möjlighet att länka samman utforskandet av det 
kollektiva lärandet, kulturella redskap, yrkesroll och yrkesspråk/vokabulär 
såväl som utövande och praxis. De sammanhang som berättelsen ryms inom 
kan också beskrivas som kollektiva och kulturella mönster för vilka ord som 
används och vilka bilder som ges; i en avsikt att bli förstådd och att erbjuda 
delandet av ett sammanhang. roger säljö (2005) talar om gemensamma so-
ciala praktiker vilket i detta sammanhang blir aktuellt utifrån den yrkesmäs-
siga situation och relation som ligger till grund för de kvalificerade samtalen. 
Det kan beskrivas som ett ”kollektivt tänkande med hjälp av språk”: och som 
”en ömsesidighet i sociala praktiker” (s. 62). 
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Berättande och det kvalificerade samtalet 
maria andrén (2008), anna Johansson (2008), Paul ricoeur (1993), roger 
säljö (2005), m.fl. tar upp meningsskapande i förhållande till språket som en 
social konstruktion med meningsskapande som drivkraft. Berättelser kan ses 
som sociala konstruktioner, skapade i ett socialt samspel i ett kulturellt och 
historiskt sammanhang. Berättandet kan då ses som ett meningsskapande 
för den berättande i det att den blir benämnd och uttryckt. Det uttryckta 
möter ”den andre” i detta fallet mig. hannah arendht (1958,1998) skriver: 
”all mänsklig verksamhet försiggår inom en omgivning bestående av ting 
och människor, den är lokaliserad till en sådan och skulle förlora sin mening 
utan den” (s. 51).

Det kvalificerade samtalet kan innebära en plats där en gemensam berät-
telse börjar. Genom att i starten gemensamt ringa in sammanhanget, att be-
skriva förväntningar och uttrycka frågor och dilemman skapas en plattform 
för de narrativ och berättelser som utgör samtalandets kärna. i samtalet ges 
möjlighet att genom kulturella erfarenheter utveckla strategier för att ”min-
nas, förstå, läsa, lösa olika slags problem, att värdera och bedöma situationer, 
att argumentera och använda olika slags verktyg” (säljö 2005, s. 69). enligt 
min mening görs detta möjligt i ett samtal där den egna praktiken utgör 
grunden för samtalandet. hur dessa strategier ser ut eller skapas är av bety-
delse för möjligheterna till att gemensamt bygga upp och skapa nya verktyg 
och finna utrymme för ny förståelse. 

om strategiers betydelse i samtalande skriver Désirée Von ahlefeld nis-
ser (2009) och tar upp: ”Det nödvändiga ´vänliga` strategiska handlandet” 
med ett förståelseinriktat förhållningssätt som utgångsläge (s. 234). i detta 
sammanhang blir strategi också en fråga om makt och maktbalans inom 
samtalets ramar. i rollen som samtalsledare kan jag välja strategi, en strategi 
i meningen: det kvalificerade samtalet som utgår från alla deltagares rätt att 
kommunicera på lika villkor om erfarenheten av sin praktik, genom sina 
berättelser. i samtalet kan praktiken bli ett verktyg i sig när den blir benämnd 
och därmed synlig och kan ses som föremål för förändring. Den kan då ut-
göra verktyg för ny förståelse och därigenom förändrat agerande. 

i ett exempel från ett av mina samtal ställer jag en fråga om användbar-
het. U: ”Kan det vara användbart tänker du? För xxx, det som ni gör tillsammans 
här, nu, i andra sammanhang”.? i: ”Min förhoppning är väl att xxx så småningom 
kan se det som ett verktyg….”. Vi fortsätter vårt samtal kring frågan och jag frå-
gar vidare: U: ”Så du har en tanke här att du/ni tillsammans skapar ett mönster 
här?. Är det ett tankemönster för dig eller xxx dessa frågor?”. Fortsättningen blir: 
i: ”Ja, för båda, att sortera…… I vårt arbete tillsammans…”. här fortsätter ett 
längre resonemang kring olika sätt och vägar att erbjuda tydlighet kring ex-
empelvis hinder och tillgångar. i samtalet ges utrymme för skapandet av nya 
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verktyg och att pröva nya tankar och instrument. säljö. talar om mediering 
och skapandet av: artefakter; av människa skapat och med någon form av 
design. artefakt kan ses som bärare av kunskap. (säljö, r. 20090507 Från 
föreläsning Göteborgs universitet,). mediering är kopplat till ”förmågan att 
bygga upp gemensamma erfarenheter, att dela dem med andra och föra dem 
vidare till andra generationer” (säljö, 2005, s.7). 

meningsskapande, social praktik och praxis
att skapa mening och att kommunicera är två viktiga och primära funktioner 
som ryms i berättandet. Gudrun olsson (2008) skriver om hur det kan ske 
på olika vis. meningsskapande kan handla om att strukturera erfarenhet, ge 
en förklaring till det inträffade eller genomförda, och genom att låta mönster 
framträda. Kommunikation, i sin tur, kan också ske på olika vis, t.ex. ”ge-
nom att ge en beskrivning av en händelse, genom att uttrycka subjektivitet, 
intentionalitet och identitet, att låta en relation komma till uttryck, att kom-
municera känslor och förmedla lärdom”(s.123).

Jag gör här en koppling till avsnittet ovan och samtalssituationen som 
oftast genomförs i en känd miljö, i en gemensam tid, och ofta i en känd so-
cial praktik. Vilka talanger och kunskaper behöver utvecklas, eller ser vi som 
nödvändiga att utveckla, utifrån våra kollektiva erfarenheter? Vi kan inte här 
koppla bort vare sig individ eller kollektiv. i exemplet ovan utgår vi båda i 
samtalet från en praktik och en yrkeskontext som är känd av oss bägge, men 
som innehåller våra olika upplevelser och förståelse utav densamma. mina 
frågor i samtalssituationen riktar sig mot att få ”den andres” berättelse om 
hur det framstår för just henne och ge möjlighet till reflektion över de ut-
förda handlingarna och avsikterna. Utifrån dåtid till det framåt tänkta. 

Utifrån vilka gemensamma förgivettaganden för vi våra samtal? Utgår 
våra berättelser från myter om vår yrkespraktik? Bygger vi nya myter när vi 
samtalar? Jag kommer inte att fördjupa mig i begreppet myter som är ett 
stort område att utforska i sig, men jag ser det användbart att använda som 
begrepp för den sociala praxis vi utgår ifrån och det vi tror oss veta eller ha 
som gemensam utgångspunkt i en arbetsvardag. Jag kan i detta sammanhang 
tänka mig vårt gemensamt uttryckta ”vetande” som det vi ”ser” och ”talar” 
om utifrån en social praxis. i ett samtal kan det gestalta sig enligt följande: 
U (jag) : ”Att göra synligt beskriver du,? Att det som sägs blir tydligt ?”.. Jag får 
svarskommentar: i.: ” Ja, jag kan inte komma på något annat sätt att jobba på”. 
samtalet fortsätter kring metoder och inte: U: För vad skulle du beskriva att du 
använt för metod?… i.:: Ja, jag har ju använt samtal, men det är ju ingen metod. 
Säger de ju…..; ja det tvistar de om. Man kan inte säga att det är bara samtal. 
Det skall vara ett strukturerat samtal då….”. citatet ovan kan beskrivas som 
en levd erfarenhet, jag får till mig ett narrativ som beskriver en social såväl 
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som kollektiv praxis där den samtalade förhåller sig till det erfarna i sitt eget 
handlande utifrån en upplevd praxis. 

Genom vårt samtalande kan det utförda benämnas och speglas i våra ge-
mensamma erfarenheter och ett annat perspektiv att utgå ifrån görs möjligt. 
säljö (2005) skriver: ”Utan att individer lär, kan inte heller kollektiv lära”, 
och skriver vidare om hur lärande ur ett sociokulturellt perspektiv innebär att 
förstå lärande:” som en fråga om hur individer tillgodogör sig (det vill säga 
appropierar) kunskaper och färdigheter” (s. 66). Utifrån exemplet ovan kan 
det i sin tur innebära att det omprövande av upplevd praxis som vi genomför 
i vårt samtal, i fortsatta samtal och möte med andra leder till en förskjutning 
av hur man förhåller sig till frågan. alltså en långsam förändring av praxis i en 
social praktik. en viktig utgångspunkt som beskrivs är att betrakta ”kunskaper 
och lärande som situerade, det vill säga som något som växer fram i sociala 
praktiker” (sid. 66). Det innebär att enbart ha fokus på individen som isolerad 
person inte är tillräckligt för att förstå lärandets komplexitet. ”man måste 
analysera aktiviteter, hur individer agerar i dessa och vilka erfarenheter de gör, 
det vill säga hur människor skapar mening om vad de är med om” (sid.66). 
exemplet ovan kan ses som en illustration till detta, då reflekterandet över 
den egna aktiviteten (samtalet som arbetsverktyg i termer av metod), ställs 
mot eller i förhållande till en upplevd praxis och kanske en ”kollektiv myt”. 

De samtal jag själv varit och är en del av har ofta skett i sammanhang 
och en praktik jag själv varit aktiv inom och där jag har egna erfarenheter. 
sammanhang där yrkespraxis och social praxis både funnits och vuxit fram 
med min medverkan. Det har betydelse för både mig och dem jag samtalar 
med i ett kvalificerat samtal. Vår egen förståelse kring dessa faktorer påverkar 
hur ett samtal gestaltar sig. som medskapare av samtalets berättelse behöver 
jag som samtalsledare frilägga och medvetandegöra min egen ”bild” av och 
förståelse kring dessa fenomen för att så fritt som möjligt kunna möta de 
berättelser jag får från övriga deltagare i samtalet. 

reflektion
reflektionens betydelse i samtal och i läroprocesser utgör ännu en faktor 
att förhålla sig till i dessa sammanhang. reflektion kan ses som ett sätt att 
”allmänt återspegla, tänka efter och begrunda” otto Granberg, Jon ohls-
son, (2004, s. 44). reflektion kan ske genom dels reflektion - i - handling, 
dvs. att i sitt yrkesutövande gör ”korta reflektiva avbrott under en pågåen-
de handling”, dels genom reflektion – över handling genom att distansera 
sig och ”mer reflektera över både hur man handlat och över” resultatet (s. 
47). Karin Åberg (2009) skriver om reflektionen i handledning och nämner 
det ”reflektiva tänkandet i och om praktiska situationer…” som något som 
…”bygger på ett intresse för lärarens eget tänkande om sin praktik” (s.37). i 
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det kvalificerade samtalet ser jag bägge dessa reflektionsdelar aktuella. Dels 
reflektionen över handling som kanske ofta är utgångsläget för samtalandet 
men också reflektion i handling då vi ibland gemensamt på ett ”metaplan” 
reflekterar över vår egna gemensamma handling i samtalet självt. Även re-
flektion över begrepp vi använder oss av i samtalandet, som olika yrkesbe-
grepp eller benämningar på fenomen som är specifika för specialpedagogiska 
sammanhang förekommer. 

en del samtal jag varit med om har i sin frågeställning haft själva yrkesrol-
len och dess begrepp som utgångspunkt. Där har reflektioner över förvänt-
ningar från omgivning, ex. arbetsgivare, kollegor och samarbetspartners, så-
väl som de egna förväntningarna eller förgivettaganden utgjort utgångsläget. 
De kan i det kvalificerade samtalet prövas och reflekteras över. Vi så att säga 
värderar den egna praktiken genom att kritiskt reflektera över praxis. olsson 
(2008) beskriver detta som en förmåga vilken kan sägas utmärka den professi-
onella praktikern. Där den professionella kompetensen bl.a. kan handla om 
kompetensen att genom reflektion ”kunna påverka och förbättra kollektivets 
regler för kvalitet” (s. 32). Utifrån denna texts utgångsläge : det kvalificerade 
samtalet, kan detta göras bl.a. genom att vi befinner oss i en gemensam prak-
tisk handling: samtalandet. Vi skapar också i samtalandet mönster för hur 
reflektion kan göras, både kollektivt och individuellt. 

i detta sammanhang kan även min egen reflektion i egenskap av samtals-
ledare över de förda samtalen kommenteras. Den sker i två plan, dels under 
själva samtalets gång och kring det sagda, dels också i loggboksform på ett 
”efterreflekterande” plan. Där möts det upplevda och erfarna på ett inre 
plan, till det genom skrivande uttryckta till ett yttre plan. reflektionen kan 
på olika vis också vara en väg att lyfta fram det inre tänkandet och vetandet 
till ett yttre. Genom samtalandet och i ord uttrycka det inre blir det genom 
att bli benämnt till ett yttre, möjligt att beskåda utifrån och på nytt reflek-
tera över. Det kan på så vis också göras möjligt att möta ”den andre” och 
det i samtalet ”sagda” för att speglas på nytt. här blir lyssnandet en central 
del i samtalandet.

lyssnandet
i mitt lyssnande ligger ansvaret att ta emot och finnas för den andre. K.e. 
lögstrup (1994) betonar ansvaret i mötet med den andre och lyssnandet 
utifrån flera olika aspekter bl.a. utifrån det sk. radikala kravet och sociala 
normer. Det kan här innebära frågan om: ansvaret i och betydelsen av, hur 
de samtalandes skilda perspektiv, inklusive mina egna, och mötet med var-
andras berättelser tas tillvara, i lyssnandet. Det har också med mötet och 
lyssnandet på den andre som subjekt resp. objekt att göra. martin Buber 
(1923/2006) skriver om jaget i förhållande till ett - du och ett - det. Där ett 
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Jag inte finns som något i sig utan att jag finns endast i grundordet ”Jag- Du” 
och i grundordet ”Jag – Det”. Vem jag väljer att se eller lyssna till i samtalet 
är som jag ser det avgörande för hur samtalet gestaltar sig. lyssnar jag till ett 
subjekt i kraft att agera eller till något jag objektifierat? Utifrån erfarenheter 
i de samtal jag själv medverkat i kan det ibland visa sig i de frågor jag ställer 
men också i de repliker eller det den andre väljer att säga i samtalandet. ex: 
U: Ja. Mmm Så du hjälper honom då? Att bygga upp sina egna strategier?
i: Ja det gör jag ju då. När du säger det så gör jag ju nog det. Men jag gör det ju 
utifrån honom hela tiden.

i exemplet ovan ger jag en fråga utifrån det jag upplever mig ha hört, 
prövar detta genom min fråga och får ett bekräftande tillbaka, samtidigt som 
den samtalande bekräftar sitt eget agerande och fördjupar svaret med att 
förklara intentionen att låta det styras av sin samtalspartner. min fråga inrik-
tar sig på ”den andre” som aktör, alltså subjekt i kraft att agera, och ”svaret” 
innehåller i:s egen upplevelse av agerandet och sätter ord på det gjorda men 
också det tänkta. en fördjupning och i viss mån förskjutning utifrån frågan 
till ett medvetandegörande. en benämning av det gjorda som också har med 
meningsskapande att göra. sharon todd (2008) skriver utifrån emanuel le-
vinas hur ansvaret hos mig uppstår i lyssnandet till en annan person: ”att 
lyssna kanske är lärhändelsen par excellence” (s. 186). i aktuellt exempel ges 
jag möjlighet till att utifrån lyssnandet till ”den andre” (i), se i:s ”annanhet” 
och i min konstruktion av i: också se i:s konstruktion av sig själv. Det kan i 
den meningen bli till en del av vårt meningsskapande och till en lärhändelse 
för oss bägge. 

kvalificerat samtal och kompetensutveckling 
lotte alsterdal (2003) tar upp frågan om när vi ges tillfälle att samtala kring 
dilemman i vårt yrkesutövande och att arbeta med vår erfarenhet, och skri-
ver: ”Yrkeskunnande rör sig inte bara om erfarenhet och träning, men heller 
inte bara om utbildning eller faktakunskaper - utan också om att undersöka 
problem i arbetet och förhålla sig kritisk till praxis och därmed också till sig 
själv ”(s. 103). min erfarenhet från många av de samtal jag deltagit i är att just 
detta, att kunna sitta ner och samtala och reflektera ihop över en yrkesvardag 
man delar, tas upp som en av de viktigaste delarna för deltagarna. Vid ett av 
samtalen uttrycks det som: i: ”Det är min viktigaste kompetensutveckling” citatet 
relaterar till ett antal kvalificerade samtal som genomförts. Det handlar om 
att reflektera över sig själv och sitt arbete och uttrycks som: i: ”Att få prata, 
för jag tror också att man hör sig själv prata, så då kan man hitta ett sätt. Det är ett 
sätt att reflektera för att kunna gå vidare”. tillfällen där reflektioner över det 
egna individuella arbetet såväl som yrkesroll i förhållande till uppdrag, kol-
legor och organisation beskrivs av många vara en allt viktigare del i arbetet. 
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skolverket (2008) belyser detta i skriften : ”att lyfta den pedagogiska prak-
tiken”. Där bristen på denna typ av samtal påpekas, men också om nyttan 
och behovet av densamma. Det skapar i sin tur behov av utrymme för denna 
typ av lärande och kompetensutveckling inom aktuella organisationer men 
också behov av kvalificerat samtalsstöd. 

kvalificerat samtal och lärande
att med samtal utifrån den egna praktiken använda de möjligheter till läro-
processer och lärande som kvalificerat samtalande kan ge utrymme för, ser 
jag som främjande och utvecklande ur flera aspekter. en är förståelse för, och 
lärande av, de egna handlingar och aktioner som sker i en pedagogisk vardag. 
en annan är de möjligheter till kollektivt såväl som individuellt menings-
skapade, byggande och medierande av yrkesspråk och social praktik, samt 
skapande av artefakter för en pedagogisk skolvardag i utveckling. Kanske kan 
det kvalificerade samtalet och handledning, ses som en specialpedagogisk ar-
tefakt i sig? ett verktyg med inbyggd form och kunskap, att användas utifrån 
användarnas egen kunskaps - och erfarenhetsbas. Det kan reflekteras över i 
meningen att det genom praktiskt användande som yrkesverktyg för exempel-
vis specialpedagoger, genom en process, till slut utgöra en del av specialpeda-
gogers praxis. en genom mediering skapad artefakt för yrkesutövande. i dag 
beskrivs kvalificerat samtalande och handledning, som en relativt självklar del 
av ett specialpedagogiskt yrkesutövande. som ett verktyg för utveckling och 
nytt lärande till prövande av nya eller förändrade handlingar. samtalet kan då 
både utgå från och utgöra en grund för delad förståelse kring ex. begreppet 
kvalificerat samtal och de frågor som tas upp i samtalet. men också som ett 
verktyg i utveckling, som kan ses i förhållande till en yrkesroll i utveckling, 
något som Kerstin Bladini (2004) bland annat beskriver som att: ”förstå speci-
alpedagogens nya uppdrag som en initiering av en ny yrkesroll” (s.16).

olsson (2008) belyser frågan om den delade världen utifrån samtal där ”att 
vara i världen är att vara med andra, vilket gör vår värld till en delad värld. 
Den delade världen utgör en gemensam omfattad förståelsegrund….” (s. 22). 
i det kvalificerade samtalet i en pedagogisk vardag som deltagarna på ett eller  
annat sätt delar, kan detta innebära att det jag har att säga kan tas emot och vara 
begripligt för övriga. Det har med dels vår förförståelse att göra, dels med den 
sociala praxis vi är en del av och hur vi var och en uttrycker oss kring vår yrkes- 
roll. Det är när dessa olika tolkningar möts i samtalandet som en gemensam 
reflektion kan ges plats, och utrymme för ett individuellt såväl som kollektivt 
lärande skapas. ett lärande som med inger Berndtsson (2001) kan beskrivas 
som ett lärande som utgår från erfarenheter. Det kan beskrivas ”som ett herme-
neutiskt perspektiv på lärande, där lärandet utgår från den egna förförståelsen, 
vilken ger möjlighet att omformas i mötet med något nytt” (s. 449).
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det kollektivt skapade och lärandet
lena Wilhelmsson (1998) skriver om lärande i en kommunikativ process att 
det är ”individen som lär”, men att lärandet i en kommunikativ process kan 
ses som kollektiv (s. 247). lärande utifrån berättande i samtal kan beskrivas 
som en aktion, en handling och ett tillfälle, som bygger på vad agnieszka 
Bron, lena Wilhelmsson (2005). tar upp som sk. ”biografiskt lärande” (s. 
52). Det sker i mötet mellan konstruktion, kritisk reflektion i relation mellan 
de samtalande. här skapas i dialog utrymme för gemensamt tänkande, ett 
utrymme där vi ges möjlighet att systematiskt reflektera över vår egen prak-
tik. Vad skapar vi utifrån vår sociala och kulturella kontext i samtalen? hur 
ser våra förgivettaganden ut i förhållande till de frågor som ställs? och vad 
skapar/konstruerar vi för ny förståelse i den kontext vi befinner oss?

De samtal jag varit en del av har innehållit olika mängd uttryckt gemen-
sam förståelse och förväntad social såväl som kulturell praxis. i vissa fall har 
de utgått från en känd och väl etablerad verksamhet och yrkesroll, i andra fall 
en relativt ny och otydlig yrkesroll i en organisation under uppbyggnad, där 
den specialpedagogiska yrkesrollen med inriktning på vuxnas lärande var ny. 
Det har kunnat speglas i samtalen och de frågeställningar som varit aktuella. 
Frågorna som diskuterats har haft fokus på: vilka är förväntningarna på spe-
cialpedagoger i förhållande till organisations uppdrag, vad kan beskrivas som 
vanliga verktyg och som specifika arenor i just denna verksamhet? i dessa 
fall kan jag se att de kvalificerade samtalen utgjorde en bas för det kollektivt 
skapade. ett meningsskapande med betydelse både för individ i yrkesutö-
vande och för yrkesgrupp i en social kontext där yrkesrollen tidigare ej fun-
nits med. Gruppen var i behov av att skapa mening för en ny kultur i en för 
andra känd social kontext och kultur. sådana förskjutningar i de sociala och 
kulturella yrkessammanhangen är ständigt pågående, men framstod för mig i 
dessa samtalssammanhang som särskilt tydliga. Vårt inre språk kunde genom 
berättandet av våra narrativ bli till yttre och mötas av andra och bli till kol-
lektivets. Det kan sägas beskriva en del av den sociala kommunikation lev.s. 
Vygotskij (1999, 2005) säljö (2005), utforskat bl.a. i förhållande till språk 
och kollektivt meningsskapande. Genom att samtala utifrån en förståelse 
och upplevelse av yrkespraktik kan detta ses som exempel på hur språk och 
handling är tvinnade i varandra. i min egen yrkespraktik kan jag se frågandet 
som ett prövande av det sagda, det som kommer till mig i lyssnandet och 
som startar nyfikenhet till att förstå mer, som ex,: U: Mmm Så det är en del av 
jobbet, att kunna prata om jobbet som jobb?…… 

U: ….(fortsätter) …Förstår jag dig rätt att….? exemplet beskriver en fråga från 
ett kvalificerat samtal där vi samtalar om våra samtal. Det kvalificerade samtalet 
kan ses som en plats där vi genom språkande av det upplevda, handlandet och 
förstådda skapar grund för nya handlingar och ”ny” gemensam förståelse. 
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när samtalet utgör en plats där deltagarna berättar med varandra kan 
gemensam reflektion och delande innebära ett redskap för samarbete och en 
plats för ”konstruktion av förståelse för omvärlden” (liv Gjems. 20071016 
ruc - föreläsning Karlstads universitet). Det kan också skrivas i termer av för-
ståelseinriktning i samtalandet utifrån ahlefeld nisser (2009). i samtalandet 
innebär en del av meningsskapandet och lärandet att utveckla förståelsen 
för varandras sätt att förstå. men också individens egen förståelse. i min roll 
som samtalsledare, innebär det att genom lyssnandet försöka förstå ”den 
andres” sätt att förstå. Det har jag möjlighet till genom både lyssnandet och 
frågandet och det är i ansvaret för hur jag lyssnar och frågar, men också vad 
jag frågar efter, som är avgörande för samtalets möjligheter att bli ett kvalifi-
cerat samtal. 

slutord
att anta utmaningen att möta ”den andre” i ett kvalificerat samtal kräver er-
farenhet och kunskaper i kommunikation, samspel och lyssnande. Det byg-
ger i sin tur på andra faktorer som: nyfikenhet, öppenhet, öppet lyssnande, 
reflektion, ansvar för ”den andre”, både i det hörda och det sagda, samt 
förmåga att klä det upplevda i ord och att ställa frågor. 

arbetet med denna text har varit en del i den process som lett till att be-
skriva hur jag idag förstår begreppet: kvalificerat samtal. Den innehåller för 
mig viktiga beståndsdelar och faktorer som vuxit fram genom erfarenheter 
under en yrkespraktik såväl som genom litteratur, teorier och i möten med 
andra. Den ger ingen fullständig beskrivning eller redogörelse över vad ett 
kvalificerat samtal är, men ger min bild av vad det kan innebära. Utifrån 
utforskande kring de frågor jag ställt mig inför detta arbete har de i texten 
beskrivna beståndsdelarna framträtt som viktiga förutsättningar men också 
effekter av kvalificerade samtal. 

Jag kan idag se att under ett samtalssammanhang där dessa beståndsdelar 
finns med, sker ett kvalificerat samtal. Där görs möjligt att utifrån att lyfta 
fram de egna erfarenheterna och genom berättandet ge dem möjligheter att 
omformas i mötet med något nytt, till något nytt. 

att ge plats för narrationen i berättandet och att använda den egna er-
farenheten som bas för ny förståelse och nytt lärande ser jag idag som en 
förutsättning och självklar del av, ett kvalificerat samtal. lärandet, både indi-
videns och det kollektiva, utgör lika tydligt en del av effekten av ett sådant 
samtal. Det kvalificerade samtalet framstår då också som ett tydligt verktyg 
för förståelse, lärande och meningsskapande, även det både individuellt och 
kollektivt. i kollektiv mening utgör samtalet en arena och ett verktyg för 
utveckling av yrkesroll, social praktik och vokabulär. Dessutom en nödvän-
dig sådan. som skapad artefakt kan jag se det kvalificerade samtalet i den 
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meningen att det innehåller kunskap skapad genom användning, delande av 
mening och nytta, men i en föränderlig form. Designen är så att säga inte fast 
men har vissa element, nödvändiga som förutsättningar för att innebära ett 
kvalificerat samtal. i samtalets natur ligger att det är föränderligt och rörligt 
men inom ramen för ett kvalificerat samtal. som artefakt kan det kanske 
också ses som ett begrepp skapat genom användning och samtalande om 
samtalande, till att höra till den vokabulär som används inom det special-
pedagogiska arbetsfältet. Detta är en fråga som kräver fortsatt utforskande 
tillsammans med andra frågor och diskussioner rörande specialpedagogers 
yrkesutövande, vokabulär och skapande av yrkesroll. 

men det är en annan berättelse.
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samtalspartnerns kvaliteter, beteende och 
handlingsmönster, påverkar och har en 
avgörande betydelse för samtalets utfall 
Lena Thalin

specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner ställs inför ständigt nya 
möten och samtal. möten och samtal där specialpedagogens agerande har 
stor betydelse och påverkar samtalets utfall.

Som människor interagerar vi med varandra hela tiden och i 
dessa möten finns hela tiden en osäkerhet och sårbarhet i relatio-
nen, eftersom vi är intrasslade i varandras livsvärldar och inbör-
des beroende av varandra. (Holmgren, A. 2006 s.6)

i kvalificerade samtal ska jag verka för att kunskapande, utveckling och 
förändring skapas i syfte att optimera barns och elevers utveckling och lä-
rande. Utgångspunkt för ett samtal kan vara när pedagoger söker stöd i ett 
specifikt dilemma. i samtalet ser vi på dilemmat utifrån olika perspektiv och 
försöker flytta fokus från barnet/eleven till den pedagogiska miljön, som är 
en förutsättning för att en förändring ska ske som gynnar barnet/eleven. Jag 
har ofta känt frustration när samtalen inte skapat någon märkbar förändring i 
den pedagogiska miljön. Funderingar har väckts hos mig som gäller mitt sätt 
att agera i samtal, en slags självvärdering. Det har gett mig en fördjupad insikt 
gällande mig själv i rollen som kvalificerad samtalspartner. mitt förhållnings-
sätt, bemötande och agerande är otroligt viktigt och har betydelse, jag vill 
mena helt avgörande för om samtalet ska leda till kunskapande, utveckling 
och förändring. min kunskap om olika teorier som innefattar allt från samtal 
till kunskapande, den teoretiska kompetensen, räcker inte för att vara en 
kvalificerad samtalspartner. Det är mina kvaliteter, hur jag agerar i samtalet, 
den praktiska kompetensen, som kräver ständig reflektion och måste hållas 
levande och formas utifrån alla nya möten och samtal jag ställs inför. Då 
först, menar jag, möjliggörs ett fördjupat samtal, vilket krävs, för att nå kun-
skap, utveckling och förändring.

Grundat på det driver jag följande tes:

Som kvalificerad samtalspartner räcker det inte att ha en teoretisk 
kompetens för att i samtal nå kunskap, utveckling och förändring. 
Det är samtalspartners kvaliteter, den praktiska kompetensen, 

4 



51

beteendet och handlingsmönstret som påverkar och har en avgö-
rande betydelse för samtalets utfall. 

För att utveckla kvaliteter, den praktiska kompetensen krävs 
självreflektion och handledning på handledning.

olika samtalstyper
specialpedagogen i en centralt kommunövergripande funktion ställs stän-
digt inför nya uppdrag som innebär olika sorters samtal. Uppdragen kan 
vara samtal med barn/elever, föräldrar, pedagoger enskilt, arbetslag. Det kan 
också vara kollegiala samtal, nätverkssamtal, samtal med ledning och samtal 
med myndigheter. inför alla dessa olika samtal ställs det olika förväntningar, 
uttalade eller outtalade, på mig som samtalspartner. i denna text kommer jag 
att beskriva vilka förväntningar det kan röra sig om. Jag har valt att beskriva 
tre olika sorters samtal; barnsamtal, rådgivningssamtal och handledningssamtal. 

1 Barnsamtal: som specialpedagog arbetar jag ofta enskilt med barn/
elever som har behov av stöd i sin tal, språk - och kommunikationsutveck-
ling. i dessa samtal ställs outtalade förväntningar på mig men där barnet 
tydligt visar ”se mig, möt mig där jag är, motivera och inspirera mig mot utveckling 
och lärande”. Utifrån dessa förväntningar kan jag förlita mig på min kunskap 
och erfarenhet inom området. Det skapar en trygghet hos mig och bidrar till 
full närvaro i samtalet. att ha närvaro ger mig nära tillgång till min intuitiva 
förmåga som är vägen till min kreativa tankeverksamhet och som bidrar till 
att nå framgång i barnsamtalen. enbart det räcker inte utan jag måste inled-
ningsvis skapa en bärande relation med barnet/eleven, få barnet/eleven att 
känna tillit, ” jag finns för dig och tillsammans ska vi hitta vägar framåt”. 
Jag måste möta barnet/eleven utifrån dennes nivå och förvissa mig om att 
barnet/eleven känner sig delaktig. Dessa barnsamtal känns för mig direkt 
meningsfulla och jag kan tydligt märka att min ”praktiska kompetens” i sam-
talen bidrar till en positiv utveckling hos barnen. 

2 Rådgivningssamtal: inför ett sådant samtal, som kan vara både konsul-
tativt och rådgivande, ställs det uttalade tydliga förväntningar på mig, ”ge 
stöd, råd, metoder och visa oss även konkret hur vi ska göra, bemöta och förhålla oss 
i arbetet med barnet”. oftast ser jag dessa samtal som fruktbara, pedagogerna 
förändrar arbetssättet och bemötandet utifrån barnets behov samt använ-
der medvetna metoder. här känner jag mig säker i min roll, förlitar mig på 
mina kunskaper, erfarenheter och kan tillgodose förväntningarna. Det ger 
mig säkerhet och trygghet så att jag kan använda min fulla närvaro. i dessa 
samtal strävar jag efter att göra alla delaktiga, möta varje pedagog utifrån 
dennes förståelse och försäkra mig om att alla förstår det jag vill förmedla.  
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3 Handledningssamtal. Pedagoger söker stöd i ett specifikt dilemma, som 
ofta handlar om funderingar runt ett barns beteende. i ett första oriente-
rande samtal beskriver pedagogerna situationen. Utifrån dessa beskrivningar 
ställs både uttalade och outtalade förväntningar ”tala om nu, du som vet, hur vi 
ska göra med barnet”. Barnet tillskrivs ett problem och pedagoger har svårt att 
se sin egen roll, hur deras synsätt, förhållningssätt och bemötande påverkar 
och har en avgörande betydelse för barnet. Det kan vara både under och 
efter dessa samtal som jag kan känna frustration. Jag upplever att samtalen 
inte resulterar i någon märkbar förändring i synen på barnet och vad som 
påverkar i den pedagogiska miljön. Det har varit svårt att få pedagogerna att 
flytta fokus, från barnet till dem själva. Detta motstånd, att inte nå fram, 
skapar en osäkerhetskänsla hos mig. en otrygghet som jag upplever låser 
mina tankebanor. min önskan är ju att även mina handledningssamtal ska 
mynna ut i ett nytänkande, en förändring. Det är efter dessa samtal som jag 
reflekterat mycket runt mitt sätt att bete mig och agera i olika samtal.

självreflektion
Genom självreflektion utvecklas den egna praktiska kompetensen. med prak-
tisk kompetens menar jag här, hur jag beter mig och hur jag handlar i sam-
talet. Det innefattar olika kvaliteter som jag kommer att beskriva under fyra 
kvalitetsaspekter. självreflektion har för mig bland annat varit en hjälp att 
förstå vikten av att än mer tydliggöra förväntningarna på samtalet och på 
mig som kvalificerad samtalspartner. ett tydliggörande som kan få mig och 
pedagogerna att lyssna mer fokuserat och ta fasta på pedagogernas berättel-
ser. Det är då en fördjupad reflektion kan nås, runt det som sägs, för att söka 
nå ett perspektivbyte, från det punktuella till det relationella. Det gäller att 
få pedagogerna att kunna sätta sig in i barnets situation, vilket bidrar till att 
förändra synen på barnet från ett ”vad” till ett ”vem” (Wright von, m. 2000). 
Då skapas, anser jag, förutsättningar till kunskapande och förändringar i den 
pedagogiska miljön. För att kunna vara en kvalificerad samtalspartner, anser 
jag att det krävs både självreflektion och kunskaper om vad som påverkar 
och sker. Jag måste ständigt vara medveten om att mitt agerande påverkar 
och har en avgörande betydelse för samtalets utfall. Kunskap kan ses som en 
teoretisk kompetens men jag måste ständigt reflektera över hur jag använder 
min kunskap och hur jag utifrån olika kvalitetsaspekter agerar i samtalet. Då 
utvecklar jag min praktiska kompetens.

Handledning på handledning
För att kunna fördjupa min självreflektion har handledning på handledning 
varit värdefullt. Det har varit en hjälp för mig att få syn på mig själv och 
mitt agerande som samtalspartner. handledning på handledning har lett till 
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både egna och gemensamma reflektioner i den handledningsgrupp jag haft 
möjlighet att ingå i. här har nya möjligheter och vägar, i mina samtal med 
pedagoger, uppenbarats. något som jag själv inte förmått att reflektera runt 
men som i handledning framkommit genom min berättelse. Det har varit 
värdefullt och möjliggjort ett nytänkande hos mig. att genom berättandet 
få sätta ord på ett dilemma är otroligt värdefullt. Det är genom berättandet 
som händelser ges mening, det strukturerar erfarenheterna och får oss att för-
stå och tänka på ett annat sätt (Gjems,l.1997). alla människor har sin egen 
berättelse, skapta utifrån varje människas erfarenhet och kunskap, med en 
egen unik förståelse av och syn på företeelser och livet (craaford, c.1994). 

intuitionen - en kraft i samtalet
som kvalificerad samtalspartner måste jag vara ständigt medveten och förtro-
gen med vad som påverkar i samtalet. Det anser jag skapar trygghet i rollen 
som samtalspartner. att vara trygg i samtalet bidrar till en ökad möjlighet 
att vara närvarande i mötet med dem jag samtalar med. min fulla närvaro 
gör det lättare för mig att få tillgång till och använda mig av min intuition. 
Genom min intuitiva förmåga når jag mina djupa känslor och tankar, det gör 
mig fri i mitt kreativa tänkande som blir till en hjälp i samtalet. Den intuitiva 
förmågan har enligt min övertygelse en stor betydelse för att leda samtalet 
framåt utifrån den andres bäste. Det är då som jag upplever att jag når fram 
till dem jag samtalar med och att vi tillsammans kan tränga djupare in i de-
ras berättelser. Jag utmanar och i delaktighet söker vi tillsammans se utifrån 
nya perspektiv. synen på intuitionens kraft har förändrats över tid. intuition 
har uppfattats som något opålitligt, rent av setts som en kvinnlig egenskap 
och även sammanblandats med impulshandling. nu anses intuition ha en 
avgörande betydelse för att förstå människor och att utveckla nya kunskaper. 
”intuition bygger på känslomässig upplevelse. intuition kräver öppenhet in-
för vad som hände. intuition tar form i en omedveten process. intuition 
påverkas av allt inom individen som kunskaper, erfarenheter mm. intuition 
karaktäriseras av kreativitet” (Danielsson, D. & liljeroth, i.1995 s.51-52). in-
tuitionen har kraft och kan bidra till en vändning för hela samtalet (Bergman 
s. & Blomqvist c 2004). Det ickemedvetna, det intuitiva tänkandet, som har 
förbindelser med känslorna och är den förmåga som hjälper oss att tränga 
djupare in i verkligheten och har en avgörande betydelse för förståelse och 
att kunna handla med tanke på den andres bästa. intuition är en grund för 
nytänkande och skapande (Danielsson l.& liljeroth i.1996). att förlita sig 
på och kunna använda sig av sin intuitiva kraft i samtalet anser jag vara en 
viktig praktisk kompetens att levandehålla. här krävs medvetenhet, självin-
sikt och reflektion om vad som sker i samtalet.
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viktiga kvalitetsaspekter som påverkar samtalen 
en teoribas behöver jag naturligtvis ha som samtalspartner men även 
strategier för hur jag ska bete mig och agera. att reflektera och komma 
i dialog med sig själv är en nödvändighet. (naeser, monica 2008-10-27 
Föreläsning KaU). 

Det är genom självreflektion jag utvecklar kvaliteter hos mig själv, min 
paktiska kompetens. Jag vill belysa fyra viktiga kvalitetsaspekter i syfte att 
utveckla den praktiska kompetens som kvalificerad samtalspartner.

1. Kvaliteter ur en etisk aspekt där mina värderingar och min människosyn är 
av avgörande betydelse i samtalet. 
mitt förhållningssätt och bemötande påverkar hela samtalet. relationen i 
mötet, att inge förtroende och skapa tillit anser jag är det är det allra vikti-
gaste för att samtalet ska bli fruktbart. Jag måste med äkthet och empati visa 
att ”Jag lyssnar på dig och det du säger det tar jag på största allvar”. Det kräver 
att jag tonar in, möter varje människa där hon är, lyssnar öppet och har för-
mågan att sätta mig i dennes situation, kunna förstå, bekräfta känslor, stödja 
och visa mänsklig respekt. Vad har jag för rätt att klampa in i någon annans 
liv? en tänkvärd fråga från söderberg som menar att man måste bli inbjuden 
till närhet och detta sker genom att skapa tillit och trovärdighet. råd och 
handledning kan vara en väg/öppning att nå närhet men man befinner sig då 
på det ytliga mellanmänskliga planet. Det kan ta 5-6 ggr. innan tillit skapats 
och man når den andres närhet (söderberg, tomas 2008-03-31 Föreläsning 
KaU). att det måste få ta tid, inser jag! Första mötet och intrycket av det är 
viktigt och spelar stor roll för samspelet. Det är bara att gå till sig själv. Det tar 
ett tag innan jag känner tillit för en människa och vågar öppna mig. i mina 
olika samtal och med olika människor väcks olika känslor hos mig som får 
mig att bete mig på olika sätt. hundeide tar upp begreppet ”metakontrakt”. 
”De refererar till mellanmänskliga avtal, åtagande och förpliktelser som vi 
tar på oss, ofta omedvetet eller oreflekterat, genom samspel med andra”( 
hundeide, K. 2006 s.47). Jag kan se det som en relation mellan två parter där 
båda bidrar i samspelet. Det är viktigt att tänka på att vi alla förändras i olika 
situationer och i mötet med olika personer. James (hundeide, K. s.63 2006) 
menar på att ” Du har lika många själv som du har relationer till andra”. 
Goda relationer skapas genom att möta alla på lika villkor och med respekt. 
trygga och goda relationer är centralt i handledning för att nå lärande och 
utveckling (marsk, Kerstin 2008-10-30 rUc-seminarium KaU).

Känslomässig inlevelse och självkontroll
Danielsson, l. & liljeroth, i. (1996) belyser det professionella förhållnings-
sättet som innefattar en känslomässig inlevelse samt förmågan att kontrollera 
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sina egna känslor. Jag övar på att utveckla min självkontroll genom att hålla 
tillbaka mina egna privata tankar, så att det inte stör mig i samtalet, eftersom 
min självkontroll påverkar hur öppet och med vilken inlevelse jag kan lyssna 
till den andres känslor och vara närvarande. Varje samtal kräver att jag är fullt 
närvarande. stern menar att vår uppmärksamhet eller vårt medvetande är 
nödvändiga betingelser för möjligheten att ”fånga” ett nuvarande ögonblick 
och hålla kvar den medvetna tanken och den känsla som är förknippad med 
ögonblicket”( linder, a.& Briendhild mortensen, s. s.94). i samtalen har 
min egen självkänsla, självbild och självförtroende stor betydelse. som sam-
talspartner påverkar min självbild och självkänsla hur jag kan sätta mig in och 
förstå andra människors känslor, att ha en empatisk förmåga. en förutsätt-
ning är att jag har en stabil identitet och självkänsla och kan känna igen mina 
egna känslor och vad de står för (holm, U. 1995). Det gör att jag ökar min 
medvetenhet om vad andra människors känslor signalerar. att ta en persons 
känslor på allvar innebär att ge bekräftelse. ett bra självförtroende är också 
värdefullt och det stärks om jag känner mig trygg och säker i min roll. Jag bör 
uppleva mig själv som en kompetent person som klarar av utmaningar och 
inte ”vacklar” om jag får kritik. Det bidrar till att jag kan vara verkligt när-
varande i nuet och lyssna öppet på den andre. Psykologen collatz - hansen 
beskriver att vara närvarande i nuet är att ha närvarokompetens: ”Genom att 
stanna kvar i nuet kan man förverkliga sin mänskliga potential i fråga om 
glädje, överskott, inre frihet och intuition”. collatz hansen menar vidare, 
att öka sin närvarokompetens är precis som med fysisk träning, övning och 
träning ger färdighet.” i början är det svårt att vara närvarande på ett naturligt 
och avspänt sätt, men man kan gradvis, dag för dag träna sin uppmärksam-
het, mindfulness, i vardagen”. Vi kan träna oss på att stanna kvar vid en sak 
längre än vad vi känner som naturligt, collatz - hansen kallar det för ”psy-
kologisk motion för själen” (linder, a. & Briendhild mortensen, s.s.94-95). 

Etiskt ansvar
Det handlar om att tycka om sig själv för att överhuvudtaget kunna hjälpa 
någon annan. lögstrup förmedlar kärlek till människan och livet, och har 
tillsammans med lèvinas varit den som satt djupa avtryck hos mig. Kärleken 
har en otrolig kraft och vi vet att ett barns livsmöjligheter kan tillintetgöras 
om det inte möts av kärlek. i varje mänskligt möte måste vi förstå ansvaret, 
att vara medmänniska och visa kärlek. Det finns ett outtalat etiskt krav att 
ta omsorg om den andres liv och sätta den andres bästa i främsta rummet. 
(lögstrup, i. 1994) levinas betonar etisk relation. etik finns i alla mänskliga 
interaktioner. man är aldrig neutral inför ett ansikte och då den andre ser 
på mig har jag ett ansvar. Älska din nästa som är du själv, är lèvinas tanke-
väckande ledord (lèvinas, e.2003). liksom barnet/eleven måste bli bemött 
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av mig i samtal, så måste jag också bemöta de pedagoger jag samtalar med. 
som kvalificerad samtalspartner är det mitt ansvar, att vara medmänniska 
och visa kärlek mot den jag möter. affekttolerans skriver holm så bra om, 
det krävs en medvetenhet om mina egna tankar, känslor och behov för att 
kunna kontrollera dem (holm, U.1995). Det är ju precis så det kan vara i 
handledningssamtal med pedagoger. Då pedagogen utrycker sitt behov och 
där mina tankar och känslor är helt andra, måste jag kunna och vilja sätta 
mig in i och se det ur pedagogens perspektiv. att kunna ha ett professionellt 
förhållningssätt kräver empatisk förmåga och då får man lägga undan både 
kontrollbehov och duktighetstankar (holm, U.1995). 

2. Kvaliteter som stödjer utvecklingsprocessen. 
Kulturkompetens
För att lättare kunna sätta sig in i och förstå den jag möter och dennes situa-
tion anser jag att det är viktigt att ha kulturkompetens, kunskap om hur det 
fungerar i förskola, skola. att ha kulturkompetens ser Bjørndal som viktigt 
(Bjørndal, cato 2008-09-25 rUc-seminarium Kau). Kulturkompetens bety-
der att ha kunskap och erfarenheter i det ämne, område, som samtalen hand-
lar om. Förutom kulturkompetens måste jag ha kunskap och egen erfarenhet 
inom området pedagogik och specialpedagogik. Jag upplever min erfarenhet 
som förskollärare vara värdefullt att tillgå i samtal med pedagoger i förskolan. 
Jag vet och känner förståelse för hur pedagogerna kan uppleva en dag på 
förskolan, dagliga rutiner, aktiviteter, stora barngrupper, barn med avvikande 
beteende, schemaändringar, ny personal, sjuk personal, vikarier, föräldrakon-
takter, kontakter med ledning, myndigheter etcetera. Jag kan med en auten-
ticitet känna den påverkan och frustration som det kan väcka när krafterna 
ibland känns uttömda. Då är det svårt att se möjligheter och fokus hamnar 
då i stället på det som inte fungerar. Det är också viktigt att ha kunskap om 
arbetsförhållanden och arbetsvillkor (Bernler, G. & Johnsson, l. 2000).

Perspektivbyte
Kulturkompetens kan bidra till att ge mig legitimitet och skapa tillit och kan 
vara en väg för att stödja utvecklingsprocessen. men jag måste också kunna 
bidra med nya perspektiv och utmanande frågor precis som Kroksmark & 
Åberg framhåller (2007). Bernler & Johnsson (2000) diskuterar handledaren 
och vilka kompetenskrav som bör ställas på en handledare och tar upp både 
formell och reell kompetens hos handledaren. De ser handledaren som en 
expert inom tre områden; att ha erfarenhet och teoretisk kunskap inom psy-
kosocialt arbete, att ha kunskap i handledningsteorier och tekniker samt att 
ha kulturkompetens. här vill jag tillägga att handledarens kvaliteter, bete-
ende och handlingsmönster är av stor betydelse för utfallet av samtalet. när 
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det gäller mina handledningssamtal behöver jag nödvändigtvis inte ha mer 
kunskap än den jag möter. men jag ser det som betydelsefullt att jag håller 
mig ajour i pedagogiska frågor genom att följa ny forskning och ta del av ak-
tuell litteratur. Jag måste i mina handledningssamtal tydligt uttrycka: ”ni har 
kunskapen om er verklighet” och tydliggöra min roll, ”Jag lyssnar på det ni 
berättar och sätter mig in i hur ni har det, och vi reflektera tillsammans”. Det 
krävs att jag kan sätta mig in i och se ur den andres perspektiv, samt ställa för-
djupade och utmanande frågor och visa på andra perspektiv. Wright (2000) 
betonar vikten av ”att ta den andres attityd” att sätta sig in i den andres situa-
tion och se utifrån dennes perspektiv för att nå framgång. Jag instämmer med 
Wright, men jag måste även komma i dialog med mig själv i lyssnandet på 
den andre för att vidga mitt eget synsätt utifrån berättelsen och ta fatt i nya 
tankar som föds. Jag anser det också viktigt att lyfta fram mina tankar som 
berättelsen ger. Då bidrar jag till samtalet och jag visar även på att det händer 
något i mitt sätt att tänka, att samtalet även för mig är en förändringsprocess. 
Jag tycker det är viktigt att förmedla en ”jag och du känsla - tillsammans 
skapar vi nytänkande”. Det är att inneha och tydliggöra ett skapande förhåll-
ningssätt. mitt förhållningssätt och bemötande i samtalet menar jag är en 
kvalitet, en praktisk kompetens som kräver ständig reflektion.

Reflektionens nödvändighet i samtal
självreflektion, i och efter mina handledningssamtal samt i handledning på 
handledning, har fått mig att långsamt komma till insikt om att min uppgift 
inte är att lära ut något till någon annan. min uppfattning har varit att ”lära 
ut” är det som förväntas av mig, men det är alltså ett eget krav jag har haft på 
mig själv. Kunskap skapas inte genom att imitera. Kunskap och erfarenheter 
kan man aldrig överta. men genom att tillsammans reflektera och pröva ny 
kunskap mot gammal, kan det ge nya insikter och stimulera till utveckling. 
eftersom jag behöver tid och möjlighet till reflektion, komma i dialog med 
mig själv, så måste jag ha möjlighet och tid som pedagog att reflektera runt 
ett dilemma. Det måste få ta tid, det går inte att inte ta in hela skeendet på 
en gång. Jag ser reflektionens nödvändighet för alla parter i ett samtal. allas 
berättelser kräver reflektion eftersom de är grundade på olika erfarenheter. 
erfarenheter kan beskrivas vara en förutsättning och avgörande om hur kun-
skap tas emot, bearbetas och hur denna kunskap kan användas och omsättas 
i ett handlande. Kunskap måste vi se i ett vidare sammanhang, där det inte 
finns några färdiga svar och att det i alla situationer finns något nytt. i ett 
traditionellt pedagogiskt tänkande är metoder en viktig del. i mina rådgiv-
ningssamtal handlar det om att både delge metoder men även förståelse för 
samspelets och kommunikationens kraft för att nå utveckling och föränd-
ring. här är mitt förhållningssätt och bemötande är av stor vikt för att nå för-
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ståelse. metoden jag förmedlar är ett redskap, en teknik för att nå inlärning, 
men djupet, där samspelet och kommunikationen ges utrymme, avgörs av 
mitt förhållningssätt. mina barnsamtal skulle inte vara fruktbara om jag inte 
bemöter barnet/eleven med ett skapande förhållningssätt. Det handlar om 
att söka vägar till delaktighet genom att skapa tillsammans. här sätter jag mig 
in i, använder mig av metoder, ofta med leken som redskap, utifrån barnets/
elevens behov. ett skapande förhållningssätt är värdefullt, där kunskapen 
måste ges möjlighet att bearbetas och integreras i den egna personligheten. i 
mina handledningssamtal finns inga metoder för att på djupet nå den andre, 
här påverkas samtalet av mitt förhållningssätt, som även här kan ses som ett 
skapande förhållningssätt. Det gäller att kunna lyssna in varje människa med 
empati och möta varje människa utifrån dennes förståelse och skapa delak-
tighet. Det kräver mer av samtalspartnern än en teoretisk kompetens. hur jag 
praktiskt agerar, min människosyn, mitt förhållningsätt och bemötande har 
en avgörande betydelse i samtalet.

Handledning på handledning
För att stödja utvecklingsprocessen krävs att skapa tid för reflektion runt pro-
cessen men även möjlighet för mig som samtalspartner att få handledning 
på handledning. Det bidrar till att utveckla den praktiska kompetensen. som 
exempel tar jag ett av mina handledningssamtal där personalen tar en ny kon-
takt för samtal i ett ärende, ” nej nu är han jättejobbig igen”. Vi bestämmer 
tid för samtal och syftet med samtalet blir att tydliggöra vilka situationer som 
fungerar och inte fungerar. Utifrån det fundera vi på hur vi i den pedagogiska 
miljön kan tänka för att skapa förändring. i samtalet får alla möjlighet att 
delge sina tankar. Det som framkommer är att det nu går lättare att avleda 
pojken vid oönskat beteende, även belöning fungerar ibland. en av pedago-
gerna säger att hon upplever att vissa situationer fungerar bättre men att det 
i fria aktiviteter och lek blir jobbigt. Vi reflekterar runt detta tillsammans och 
en av reflektionerna som lyfts är: ”Vi kanske inte är med och visar hur, det kanske 
inte blir tydligt för pojken”. när vi summerade samtalet utkristalliserade sig ordet 
”tydlighet”. trots det kände jag ändå att jag behövde få handledning på hand-
ledning. nu efteråt kan det tyckas enkelt, men det enkla är ibland så ofattbart 
svårt att se. Jag kände att jag var låst i mina egna tankar. 

i handledning på handledning fick jag chans att lyfta mitt samtal. Genom 
att få berätta och höra mina egna ord så kom min kreativitet och tanke-
verksamhet igång. när det gäller det här samtalets fortsättning sa min in-
tuition mig att använda mig av bilder för att tydliggöra för pedagogerna 
och tillsammans se under vilka situationer det fungerar bra och när det inte 
fungerar. här använde jag mig av min kulturkompetens, erfarenheter från 
förskolläraryrket. inför nästa samtal tog jag med mig bilder på alla rutiner 
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och aktiviteter som kan förekomma under en dag på förskolan. med hjälp av 
bilderna blev det tydligt under vilka aktiviteter pojken förstår och klarar av 
själv samt när han behöver stöd och förtydligande. Genom bildstödet gick 
det förvånansvärt lätt att flytta fokus från att vara ett problem hos barnet 
till att se det som något pedagogerna måste förändra och tydliggöra i den 
pedagogiska miljön. här fick jag själv en aha-upplevelse. Det är precis som 
för barn som för oss vuxna vi behöver också ibland få se det konkret och 
tydligt. med hjälp av bilderna kunde vi tillsammans se på fenomenet ur ett 
annat perspektiv. Vi kom fram till att det är vi vuxna som måste hjälpa det 
lilla barnet i de situationer barnet ännu inte lärt sig klara av på egen hand. 
mitt kreativa tänkande, att använda bilder i samtalet, kom igång efter att ha 
fått handledning på handledning. 

Jag instämmer med Bernler & Johnsson betonar att alla handledare be-
höver få handledning inom sin profession och menar på att det är en kon-
tinuerlig process. Williamson poängterar att ”handledning inte är ett arbete 
för nybörjare”( Bernler, G. & Johnsson, l. 2000 s.221). att sätta in för dåligt 
förberedda handledare leder till ett förytligande. Det är just så jag har känt 
i mina tidigare handledningssamtal. samtalet har legat på ett ytligt plan, vi 
har inte kommit på djupet i våra samtal vilket har bidragit till att jag känt 
mig frustrerad, missnöjd. Detta har skapat en osäkerhet hos mig. Bernler & 
Johnsson menar att lång erfarenhet och god teoretisk bakgrund inte garan-
terar att man utvecklas till bra handledare. De ser handledning som en spe-
cialitet som måste läras genom lämplig utbildning bl.a. genom handledning 
på handledningen där handledaren kan få stöd och kritik av en mer erfaren 
handledare. Även en erfaren och rutinerad handledare behöver få handled-
ning, annars finns det risk för förytligande i handledningen hävdar Bernler, 
G. & Johnsson, l. (2000). av egen erfarenhet är handledning på handledning 
ett måste för att utvecklas, kunna se nya banor och våga pröva nytt. Parallella 
processer som får effekt, från egen handledning på handledning, till samtal 
med pedagogerna och för pedagogernas arbete med barnen. Genom hand-
ledning på handledning av erfaren handledare utmanas jag till nytänkande. 
Det är av stor vikt att handledaren har särskild handledarkompetens (ham-
marström – lewenhagen, B. 2006). handledarens egenskaper och sättet att 
hantera handledningssituationen på är av stor betydelse, såsom förmågan att 
kunna stödja och uppmuntra handledningsgruppen till ett förtroendefullt 
samarbete inom gruppen. Därför är det viktigt att som kvalificerad samtals-
partner få handledning på handledning som är en hjälp att kunna levande-
hålla och utveckla sin praktiska kompetens. 

samtalspartnerns kvaliteter, beteende och handlingsmönster,  
påverkar och har en avgörande betydelse för samtalets utfall



60

3. Kvaliteter ur en strukturell aspekt. 
Inre och yttre struktur
Det är viktigt med inre och yttre struktur i handledningssammanhang. Yttre 
struktur handlar bl.a. om att klargöra om var, när och hur mycket tid som 
ska avsättas till handledningssamtalet. med inre struktur menas förhållan-
det mellan deltagarna och den löpande processen i handledningen (Gjems, 
l.1997) strukturen är en viktig del och struktur ska finnas för tid, rum, inne-
håll och genomförande(Danielsson l.& liljeroth, i. 1996). Var samtalet sker 
har betydelse. Den fysiska miljön bör vara sådan att samtalet kan ske utan 
störningar, och att alla inblandade känner sig bekväma. Gjems betonar vik-
ten av att platsen är den samma när det är en fast handledningsgrupp som 
träffas över tid (Gjems, l. 1997). Det ska vara en strukturerad professionellt 
organiserad samtalsaktivitet i det ostörda rummet (hammarström-lewenha-
gen, B.2006). miljön är en del av kommunikationen där både rummet och 
tomrummet påverkar samspelet ( nilsson, B.& Waldemarsson a-K 2007). Jag 
håller med om att det ostörda rummet är viktigt, och att jag försäkrar mig 
om att den andre känner sig bekväm. men jag har även upplevt hur samtalen 
i vår moderna kommunikationsvärld även kan ske med datorns hjälp, förut-
satt att vi byggt en bärande relation. Jag beskriver ett av mina ärenden, gäl-
lande ett barn med beteendeproblematik och språkstörning där jag har både 
barnsamtal och handledningssamtal. när det gäller barnsamtalet har det va-
rit viktigt att vi är i samma rum, barnet vet när jag kommer, vad vi ska göra 
och varför. i handledningssamtalet har samtal skett med pedagogen både på 
förskolan i ett ostört bekvämt rum men vi har också haft uppföljande och 
givande samtal över nätet. avstånd och pedagogens arbetstider har gjort att 
det är svårt att få till fysiska samtal. etiskt har vi också klarat av detta, inga 
namn nämns, men däremot utveckling som sker hos barnet och tankar hur vi 
går vidare för att optimera barnets utveckling och lärande. Även förälder har 
någon gång varit med i våra nätsamtal. en kort replik från pedagogen på det 
jag ville förmedla från ett av barnsamtalen och som var viktigt för pedagogen 
att få ta del av var: ”roligt att du berättar, jag har upplevt samma”. men sam-
tal öga mot öga i det ostörda rummet anser jag är det optimala. 

Syfte och fokus
tid för reflektion krävs för att handledningen ska få en fördjupad dimen-
sion vilket kan leda till nya didaktiska ställningstagande enlig marsk (2008). 
Bladini (2008) framhåller vikten av att ha en klar och tydlig ram i det kvali-
ficerade samtalet. ett gemensamt syfte för all handledning är att deltagarna 
erbjuds möjlighet till lärande och utveckling. enligt näslund finns det fyra 
syften med handledning: kunskapsinlärning, färdighetsutveckling, personlig 
utveckling och integrerad yrkesskicklighet (Bladini, K. 2004) Vad är syftet, 
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vad är förväntningarna? inledningsvis i mina olika samtal är det min roll 
att tydliggöra syftet och förväntningarna, vare sig det är barnsamtal, råd-
givningssamtal eller handledningssamtal, samt försäkra mig om att syftet är 
tydligt för alla deltagare. Det är viktigt med tydliggörande av syftet med 
samtalet och att hålla sig till syftet (marsk, K.2008). Bjørndal poängterar även 
han vikten av att tydliggöra syftet och målet med samtalet samt klargöra att 
alla förstår syfte och mål på samma sätt (Bjørndal, c.2007). min roll är också 
att hålla fokus, det är lätt att komma in på olika spår i samtalen. Vad är det 
vi ska fokusera på? Det är en fråga som ofta måste ställas i handledningssam-
talen. mitt ansvar är att styra samtalet om det tenderar att ta en annan väg. 
Bladini (2000) tar upp fokus i handledning som ofta beskrivs i processtermer 
med en förskjutning av uppmärksamhet från den handledde och sina hand-
lingar till tredje part och mot reflektion. Fokus med samtalet ska vara på ett 
förändringsarbete där den handledde genom egen reflektion ser nya vägar 
(Bladini, K. 2004). sist men inte minst, är det viktigt att tydligt sammanfatta 
samtalet så att alla har samma förståelse. Bjørndal (2007) menar att det är av 
stor vikt att sammanfatta samtalet för att höra om alla förstått det på samma 
sätt eller om vi har tagit fasta på olika saker i samtalet. Bjørndal pekar på 
forskning som visar på hur mycket information som strömmar mot oss och 
genom våra sinnen på en sekund. Den information är så mycket som ca.11 
miljoner bits. Bits är den minsta mätbara enheten. av dessa 11 miljoner bits 
kan vi ta in ca 40 bits. med vetskap om denna forskningsuppgift upplever 
jag det är än mer viktigt med att sammanfatta och göra samtalet tydligt för 
alla. Det jag har sett som viktigt och tagit fasta på vid i samtalet, det får jag 
inte ta för självklart att den andre gjort. som samtalspartner måste jag ha 
kunskap om inre och yttre struktur för samtal men även här behövs att min 
praktiska kompetens utvecklas. Jag måste reflektera, vara lyhörd och anpassa 
strukturen utifrån varje unikt samtal. 

4. Kvaliteter ur en dialogaspekt 
Metakommunikation 
i samtal med andra metakommunicerar vi hela tiden, vi sänder flera budskap 
inte enbart verbalt, utan även ickeverbala. Den vetskapen kräver att jag är 
ständigt medveten om vad som sker i samtalet, är lyhörd för den andre, vad 
den andre säger med ord, betoning, och vad den andre visar med känslor, 
kroppsspråk och mimik. Det gäller inte bara den andre utan det är av stor 
vikt att jag är medveten om mina egna handlingar. min roll ur en dialogas-
pekt är att försöka synliggöra metakommunikationen. Genom att beskriva 
och sätta ord både på det som sker i samtalet tydliggör jag och hjälper till 
att minimera missförstånd eller osäkerhet både hos mig själv och den andre. 
Wright (2000) tar upp hur man blir medveten om meningen av andras hand-
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lingar och även sina egna. själv har jag i kollegial handledning blivit medve-
ten om att jag sänder omedvetna budskap, skickar ickeverbala budskap, gör 
gester och använder kroppsspråk av gammal vana utan att tänka på vad det 
sänder. Det är alltså först när man i handlandet stöter på en konflikt som 
man blir medveten om vad man gör. Bjørndal (2008)framhåller metakom-
munikationen som viktig, att prata om det som sker i samtalet, förklara egna 
handlingar så att de ej misstolkas. Brist i metakommunikation kan bidra till 
att fokus tas från det som är viktigt i samtalet menar Bjørndal. Pedagogerna 
ska veta vad de kan förvänta sig av mig, och jag kan minimera att outtalade 
förväntningar ”ligger i luften”. här ser jag också möjligheter att bli tydligare i 
min roll som samtalspartner och utveckla min praktiska kompetens.

ett exempel från mina barnsamtal är samtal med ett blint barn. i dessa 
samtal har det verkligen varit nödvändigt att tala om och sätta ord på det 
som sker, förklara betydelsen av orden vi säger, beskriva känslor bland annat, 
för att skapa förståelse hos barnet. Det kallas att syntolka, att verbalt sätta ord 
på allt som sker i dialogen. mina egna tankar försöker jag beskriva likväl som 
jag försöker få fatt i barnets tankar och sätta ord på dem. Vad jag inte tänkt 
på innan var att det jag höll på med var att metakommunicera. i alla mina 
samtal har jag blivit varse om nödvändigheten av att tydliggöra metakommu-
nikationen för att jag bland annat inte ska missförstå den andre eller för att 
själv inte bli missförstådd. Bladini (2008) menar att vi ska sträva efter att göra 
samtalet genomskinligt, att göra samtalen tydliga för alla. Vad vi säger och 
vad vi tänker, det är en sak, sedan kan vi ju aldrig riktigt veta vad den andre 
tänker om det jag säger. Det jag säger, där mina gester och mitt kroppsspråk 
talar sitt språk, är viktigt att reflektera över. Är jag nog tydlig i min kommu-
nikation så att den andre förstår mitt budskap och naturligtvis vice versa. Jag 
har märkt att jag när jag sätter ord på mina tankar, gör metakommunikatio-
nen synlig, så brukar det smitta av sig på de andra som deltar i samtalet. 

Språkbruk 
lévinas (holmgren, a. 2006) pratar om att ord med en avsikt, bär på många 
innebörder. som jag ser det, ger mottagaren ordet sin innebörd. Då är det 
viktigt, anser jag, att tänka på vårt språkbruk, vad och hur säger vi något. 
har den andre verkligen förstått det jag säger eller har det lagts en annan 
innebörd i det sagda. lèvinas skiljer på sägandet och det sagda, där sägandet 
väger tyngre då det är riktat till en adressat, det sagda är innehållet, ordens 
betydelse. ett förfluget ord eller en tankspridd kommentar har vi kanske inte 
någon direkt avsikt men det har ändå en mening, menar lévinas (holmgren, 
a. 2006). Det är också en anledning till att vara medveten om vårt språk-
bruk. människor som talar med varandra är sändare och mottagare samti-
digt eftersom sändaren ”lyssnar” till mottagarens ström av budskap, verbala 
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och icke verbala, samtidigt som mottagaren ”lyssnar” till sändaren på samma 
sätt(nilsson, B. & Waldemarsson, a-K 2007). På det sätt som jag uppfattar 
mig själv har effekter på hur jag uppfattar andra, min självbild är alltså grund-
läggande för hur jag sänder och tolkar budskap. ekstam menar att när vi har 
ett samtal kan vi aldrig vara riktigt säkra på vad mottagaren har uppfattat 
förrän mottagaren delger sin uppfattning (ekstam, K.2001). lyssnandet är en 
social process. Det är mycket som sysselsätter oss när vi lyssnar på budska-
pets innehåll, vi bekräftar den vi lyssnar till, definierar relation - situation, 
läser av omgivningen, planerar vad vi ska säga och hur vi ska reagera. som 
samtalspartner är mitt ansvar att undvika att fastna i det som sägs och göra 
snabba tolkningar. 

Lyssna
För att förstå känslor och tankar samt kunna förmedla denna förståelse krävs 
ett empatisk lyssnande (nilsson, B. & Waldemarsson, a-K. 2007). att lyssna 
på en människa är viktigt, en människas språk är ett fingeravtryck på hennes 
möte med världen (hammarén, m. 1995). att inneha en lyssnande position, 
är att öppet lyssna till andras berättelser. Det är i lyssnandet och i tystnaden, 
som min egen förståelse vidgas och som i sin tur skapar nya vägar och möj-
ligheter. i alla mina samtal måste jag skapa tid för tystnad, en förutsättning 
för reflektionen. Det kan tydliggöras genom att metakommunicera t.ex. ”nu 
behöver jag tänka” eller ”nu känner jag att det är viktigt att vi tar oss tid att 
tänka en stund”. att inte forcera samtalet är viktigt, så att alla i samtalet hin-
ner med sina inre dialoger. när den andre formulerar sig är det viktigt att jag 
inte skyndar på och fyller i tomrummen, utan väntar in. Det är annars lätt att 
den andre blir färgad av det jag fyllt i och uppfattat av det han/hon försöker 
säga (Wächter, a.2001). Växande och inlärning sker i relation i det mänskliga 
mötet, det är här förtrogenhetskunskapen utvecklas. att som samtalspartner 
behärska lyssnandets konst är en förutsättning för att behärska frågandets 
konst. Utifrån lyssnandet formulerar jag mina funderingar och frågor i syfte 
att leda samtalet framåt. Då måste jag lyssna bortom orden, vad säger den 
andre egentligen? Fråga mig själv: ”vad väcker min nyfikenhet i berättelsen 
vad behöver/kan jag ta fasta på”? Utgå från det och ställ fördjupande frågor. 
Det gäller naturligtvis i alla mina samtal men kanske än mer i handlednings-
samtal. som samtalspartner gäller det att lyssna och göra etiska övervägan-
den hela tiden som gynnar både pedagoger, föräldrar och barn så att vi inte 
”stjälper i stället för att hjälpa” (lundberg, m.2003). i samtalet ska alla frågor 
från de handledda, ses som lika viktiga, stora som små, möta alla på lika 
villkor och med respekt (marsk, K. 2008). Dialogen är ingen metod utan en 
kommunikativ relation som vi ansluter oss till. Dialogen är betydelsefull i 
lärande sammanhang. Burbels menar ”att spelet – dialogen - konstituerar 
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en relation där både spontanitet och kreativitet är möjlig” (mollberger hed-
qvist, G. 2006 s.161). 

I delaktigheten uppstår vår tillvaro. Genom att göra oss delaktiga av varandras liv 
skapar vi oss själva. Utan delaktighet finns vi inte till. (Gustavsson, a.2004 s.61)

slutsats
min förståelse av rollen som kvalificerad samtalspartner har blivit mer be-
griplig genom litteratur, föreläsningar, diskussioner, mina erfarenheter av 
samtal samt handledning på handledning. Det har blivit än mer tydligt för 
mig att det inte räcker att ha en teoretisk kompetens som kvalificerad sam-
talspartner. Det är den praktiska kompetensen, hur jag beter mig och mitt 
handlingsmönster, som jag hävdar är otroligt viktig och avgörande för utfal-
let av samtalet. en kompetens som ständigt måste få näring, utvecklas och 
levandehållas för att samtalet ska nå ett djup och inte bli förytligad. Känslan 
kommer först, genom känslan skapas tillit och förtroende, och är grunden 
för att skapa en bärande relation i alla samtal. Det allra viktigaste för att nå 
en annan människa är att vara känslomässigt närvarande med en empatisk 
inlevelseförmåga. Det är utifrån våra känslor som både jag och de jag sam-
spelar med väver samman vår förståelse och skapar nya tankemönster. sett ur 
etiska kvalitetsaspekter kräver mitt förhållningssätt och bemötande att stän-
digt reflekteras runt, då det är det mest avgörande för att skapa en grundläg-
gande relation, tillit och förtroende hos de jag samtalar med. men det räcker 
inte jag behöver också ständigt reflektera och utveckla kvaliteter för struktur, 
dialog och kvaliteter för att stödja utvecklingsprocesser. att synliggöra me-
takommunikationen ser jag som oerhört viktig och som kommer in under 
alla de kvalitetsaspekter som jag redogjort för. Precis som Bernler& Johnsson 
(2007), ser jag handledning på handledning som en nödvändighet att som 
kvalificerad samtalspartner få tillgång till. Jag behöver tid för självreflektion 
för att kontinuerligt utvecklas. men jag måste även få ventilera och lyfta 
mina dilemman, få stöd och konstruktiv kritik för att komma vidare och 
kunna tänka nytt. handledning på handledning gör mig också uppmärksam 
om mitt omedvetna agerande som är av stor vikt (Wright von, m.2000). 

Jag har långsamt börjat begripa, i hur hög grad mina kvaliteter, min prak-
tiska kompetens, beteende och handlingsmönster påverkar samtalets utfall. 
att vara en kvalificerad samtalspartner med syfte att skapa kunskap, utveck-
ling och förändring kräver självreflektion och handledning på handledning.
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hur specialpedagogen genom det  
kvalificerade samtalet kan påverka  
verksamheten i förskolan  
Paula Johansson 

i mina uppdrag som specialpedagog ingår det alltid samtal. Jag och pedago-
gerna formulerar vilken typ av stöd de är i behov av, och behovet påverkar 
det fortsatta samtalet. som kvalificerad samtalspartner bör jag ha kunskap 
om samtalets verktyg. Jag vill erbjuda pedagoger samtal där det uppstår en 
förbindelse mellan det yttre och det inre. Genom att pedagogernas berättel-
ser i samtalet möts kan upplevda svårigheter belysas ur olika perspektiv. mitt 
bidrag kan vara att tillföra perspektiv eller att utmana pedagogers tidigare 
erfarenheter genom annan kunskap. Det kan gälla deras dilemma och/eller 
hur samtalet ska föras för att allas erfarenheter ska komma fram. 

”Forskningen går framåt”, ett uttryck som vi lite slarvigt använder. Det 
har de senaste decennierna forskats på hjärnan och dess funktion. nu runt 
2000-talet har turen kommit till mellanrummet mellan människorna. Vad 
som händer mellan oss när vi samtalar och det som bildas i samtalet. Kun-
skapen förmedlas, tas emot, läggs till och bygger på de erfarenheter vi redan 
har. handledning som tidigare har förekommit inom psykiatrin är inte ett 
redskap endast för psykolog, psykiatriker, kurator med mera. Även för speci-
alpedagoger har handledning blivit ett redskap. 

i Utbildningsplan för programmet för specialpedagogexamen (2002) 
står att läsa; specialpedagogen ska visa kunskap om områdets vetenskapliga 
grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap 
om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets 
betydelse för yrkesutövning. Det står vidare att specialpedagogen ska med-
verka i förebyggande arbete och i arbetet undanröja hinder och svårigheter i 
lärandemiljön. specialpedagogen ska också visa fördjupad förmåga att vara 
en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor. Detta tol-
kar jag som att specialpedagogen kan och bör bidra med sin kunskap i det 
kvalificerade samtalet. Kunskapen kan vara ett stöd och utmaning till peda-
gogerna som leder till en utveckling av miljön i förskolan. 

när jag funderar över min roll som samtalspartner har mina reflektioner 
gällt hur jag förmedlar mina erfarenheter från förskolan till pedagogerna. 
hur jag delar med mig av min kunskap och vad den har för värde. Peda-
gogerna efterfrågar ofta stöd i hur de ska göra och om de gör rätt eller fel. i 
samtal får pedagogerna berätta hur de upplever sitt dilemma. specialpedago-
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gen leder samtalet, alla deltagare i samtalet ansvarar för samtalets innehåll. 
specialpedagogen kan upplevas som expert och det kan påverka att hennes 
röst får tolkningsföreträde. Jag kan inte neka till att jag känner en viss till-
fredställelse när pedagogerna upplever mig som kunnig och efterfrågar min 
erfarenhet. Jag upplever, att ge råd, inte ses med blida ögon i den litteratur 
jag har läst. Genom mina erfarenheter kopplade till pedagogers erfarenheter 
kan jag bidra till att undanröja hinder och orsaker till svårigheter. mitt bidrag 
kan vara i förebyggande syfte eller utifrån ett upplevt dilemma. i denna essä 
kommer jag att beskriva mitt bidrag att undanröja hinder utifrån pedagogers 
upplevda dilemman. Deltagare i samtalet kan tillsammans utveckla principer 
och former för att utveckla den pedagogiska miljön, pedagoger, organisation, 
grupp, fysiks miljö med mera. erfarenheter som jag tillför i samtalet kan ses 
som råd till pedagogerna. Jag menar att de råd pedagogerna får i samtalet inte 
är tvingande utan en möjlighet att se nya perspektiv. 

min tes; specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner har ansvar 
att synliggöra olika perspektiv genom att tillföra egna och lyfta deltagarnas 
erfarenheter samt visa förslag till förändringar i den pedagogiska miljön.

Jag ska nu göra mitt bästa för att guida er genom denna essä. Jag ämnar 
fortsättningsvis kalla mina samtal i denna skrift för samtal och kvalificerade 
samtal. när jag refererar till litteratur och forskning använder jag det begrepp 
som den omnämnda litteraturen nyttjar.

till att börja med finner jag det relevant att förtydliga samtalets betydelse. 
Därefter kommer jag att behandla samtalets form som följs av kunskapande.

samtalets betydelse
samtalet är i vår tid ett viktigt verktyg för kunskapande. Det insåg Vygotskij 
redan under sin levnad i början av 1900-talet. Petri Partanen (2007) beskriver 
att vi har varit så upptagna av vad som händer i människan, hur hjärnan 
utvecklas, att vi kanske glömt att se på vad som händer i mellanutrymmet 
mellan människor. Jag kan se hur Vygotskij sitter i sin himmel och tänker ”nu 
börjar människan förstå hur de kan lära genom samtal”!

en nödvändighet för teknisk, ekonomisk, kulturell utveckling har varit 
en väl utvecklad mellanmänsklig kommunikation utrycker cato Bjørndal 
(2008). handledning ser jag, med ett tack till Kerstin Bladini (2008), som ett 
paraplybegrepp som innehåller många typer av samtal. Bilden av ett paraply 
har med tiden blivit mer tydlig och innehållsrik. 

Det finns svårigheter i att tydliggöra begreppet handledning (Karin 
Åberg 2009). 

handledning är en aktivitet som riktar sig till individer eller grupper, som 
fokuserar individens eller gruppens utveckling, den professionella kompe-
tensen och/eller verksamhetens måluppfyllelse och kvalitet, och som syftar 
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till utveckling, kunskaper, färdigheter och/eller reflektion kring yrkesanknu-
ten teori och praktik (Åberg 2009 s. 54). 

Bjørndal (2008) beskriver en konsensus av hur han uppfattar handled-
ning (min egen översättning); ”handledning kan förstås som samtal mellan 
en handledare och en eller flera handledda/vägsökare som har ett ganska 
gemensamt ändamål om att främja lärande, utveckling eller problemhante-
ring”. Bjørndals konsensus om handledning är som jag uppfattar den allmän 
och passar in i de flesta sammanhang där handledning pågår. Gudrun hofs-
ten & eva marie sundberg (2006) uttrycker att handledningens mål är att 
skapa ett sammanhang där ny mening uppstår. De menar vidare att genom 
att handledaren inte tar expertrollen utan att handledaren blir samtalspartner 
delas ansvaret av deltagarna i handledningen. i förskolan upplever jag oftast 
att samtalet startar med fokus på individen och då som problemhantering. 
Pedagogerna önskar stöd i hur de ska göra i ett upplevt dilemma utifrån ett 
barn. oftast stannar inte ärendet vid fokus på dilemmat, individ, utan under 
samtalet flyttas fokus till systemet förskola. 

tomas Kroksmark (2007) menar att det yttersta syftet med handledning 
är att utveckla människor. Vidare säger han att det krävs empati, intresse samt 
att handledaren, om det krävs, tar rollen som ytterst ansvarig. målsättningen 
med handledningen kan enligt Johan näslund (2007) varieras. Det kan röra 
sig om - kunskap, färdigheter, personligheten, en integration av dessa tre - 
och kvaliteten i arbetet. näslund beskriver makt i samtalet och faran att inte 
synliggöra sin ledarroll. han refererar till salvendy som säger att handledaren 
bör ses som en mer erfaren och kunnig person än de handledda. näslund 
frågar sig vilken typ av kunskap eller erfarenhet som passar bäst i olika typer 
av handledning. här upplever jag att samtalspartnerns kunskaper om - hand-
ledning som företeelse - och om verksamheten i sig, ska vara relevanta och 
kunna användas utifrån deltagarnas dilemman. samtalspartnern kan upple-
vas som expert och det kan påverka att dennes röst får tolkningsföreträde. 
som jag skrev i min inledning kan jag inte neka till att jag känner en viss 
tillfredställelse när pedagogerna upplever mig som kunnig och efterfrågar 
min erfarenhet. en fara kan vara att handledaren blir en i så hög grad be-
undrad person att hon inte intar en realistisk och öppen inställning till de 
handledda (näslund 2007). handledning på handledning, att samtala om 
sina egna dilemman som kvalificerad samtalspartner med en handledare kan 
var ett sätt att inta en öppen och realistisk syn på sig själv. Jag anser att jag 
själv har haft stort stöd av den handledning jag fått ta del av under studier på 
Karlstads universitet. hans Birnik (1999) menar att samtalsledaren är i behov 
av kontinuerlig träning i hur hon fungerar i olika situationer. Jag upplever 
att samtalsledaren kommer i en maktposition som kan vara svår att bryta. i 
samtalet uppstår asymmetri som kan vara både medveten och omedveten. 
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Det finns makt i rollen som handledare/samtalsledare/samtalspartner. Den 
går inte att bortse ifrån, men den går att tydliggöra. Genom att ”överläge 
och underläge” belyses i samtalet tillåts relationen utvecklas till en trygg och 
bärande relation (Birnik 1999). 

i stycket ovan ser jag tre begrepp som måste synliggöras, handledare, 
samtalspartner och samtalsledare. Jag ser begreppen som olika maktbegrepp. 
samtalsledaren är den som beskriver formen och leder samtalet, ser till att 
det finns syfte med samtalet, att mål tydliggörs samt ger råd. samtalspart-
nern ser självklart till att syfte och form för samtalet tydliggörs, men är en 
av deltagarna och kan tillföra egna erfarenheter. Jag kommer att i min text 
använda de ovanstående begreppen som känns mest relevanta. Begreppet 
handledare används tillsammans med begreppet handledning och innebär 
för mig att utmana, ställa de rätta frågorna, men som själv inte kommer med 
egna erfarenheter. Begreppen handledare, samtalspartner och samtalsledare 
ingår i specialpedagogens roll som en kvalificerade samtalspartner anser jag. 

samtalets form
som kvalificerad samtalspartner har jag kunskap om formen för samtal och 
dess påverkan på deltagarna och innehållet i samtalet. att känna sig trygg i 
samtalet anser jag påverkar deltagarnas öppenhet för andra perspektiv.

Formen för samtalet har ökat sin betydelse för mig. Under ett besök på 
en förskola där jag har haft samtal med pedagogerna ett flertal tillfällen upp-
levde jag inte någon förväntad utveckling av verksamheten. Vi började vårt 
första samtal med att jag gav råd. samtalen som följde fortsatte i den formen, 
de frågade och jag gav råd. min känsla var att jag fastnade i en expertroll. 
Utifrån denna reflektion beskrev jag vid nästa träff hur det kändes för mig. 
Pedagogerna såg frågande ut och jag frågade om de haft något stöd av mina 
råd. en av deltagarna beskrev flera råd jag hade gett och hur hon använde 
dem. De andra hummade instämmande. Jag beskrev olika vägar som också 
kunde vara framkomliga och vi gjorde en ny överenskommelse. en överens-
kommelse som jag upplever har varit positiv. 

i exemplet ovan ser jag att det brister i överenskommelsen mellan sam-
talspartnern och pedagogerna. i mötet upplever jag att pedagogerna önskar 
ha en expert som ger råd. samtalspartnern, som är jag, tar för givet att peda-
gogerna vill ha handfasta råd och gör omedvetna överenskommelser med de 
handledda som näslund (2007) uttrycker det. i min position som kvalifice-
rad samtalspartner använder jag mig av outtalad makt genom att förutsätta 
vad deltagarna i samtalet vill ha för typ av handledning. näslund fortsätter 
att handledning kan vara inriktad som utveckling av individ och organisa-
tion och att problem kan uppstå om inte deltagarna i samtalet är med och 
förhandlar om inriktningen på handledningen. Jag tror på råd, men mer 
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som att bjuda på mina erfarenheter som ett perspektivbyte eller utmaning. 
syftet med samtalet påverkar formen för samtalet och bör komma som en 
av de första punkterna när ett samtal inleds. Jag upplever att första samtalet 
bestämmer hur de nästkommande kommer att utformas. Pedagogerna som 
kommer med sitt dilemma ska få det stöd de efterfrågar och då bör den kva-
lificerade samtalspartnern tydliggöra formen för samtalet. Det krävs tydliga 
ramar och syften för samtalet för att det ska bli en utveckling och förändring 
i den pedagogiska miljön. att tydliggöra ramar och syften för samtalet är 
litteraturen överens om. ”Det är viktigt att göra samtalet tydligt eller ge-
nomskinligt som” Bladini (2004), Åberg (2009) utrycker. samtalspartnern i 
exemplet ovan gör det genom att metakommunicera, samtala om samtalet 
för att synliggöra och förtydliga samtalet. 

metakommunikationen är en medveten handling som stärker både den 
kvalificerade samtalspartnern och deltagarna i samtalet. anders holmgren 
(2006) beskriver att det outtalade och det uttalade påverkar relationen. me-
takommunikationen bidrar till att hålla fokus på vad vi håller på med och 
främjar också lärandet är min uppfattning. Deltagarna kan få hjälp att flytta 
blicken från problemet till vad som hände i erfarenhetsutbytet (Partanen 
2007). handledaren bör vara observant på om tankerymden krymper och 
problematisera detta (Björn Wrangsjö 2006). Genom att sätta ord på det som 
sker i samtalet blir samtalet tydligt (hundeide, Karsten 2009-05-29 nordiska 
nätverksträff icDP Örebro). handledaren ska stå för allvaret genom att be-
nämna allvaret (Frank ståhl 2006). metakommunikationen får dock inte ta 
så stor plats att samtalets huvudinnehåll blir satt åt sidan (Bjørndal 2008).

handledaren och de handledda ska komma överens om under vilka 
villkor man möts (hofsten & sundberg 2006). Det betyder för mig att tid, 
plats, etik, sammanhang och sekretess bör definieras tillsammans med de 
handledda (Kerstin Bladini 2008-12-12, 2009-05- 2009, Karlstads universi-
tet) uttrycker att kvalificerade samtal ska ha en klar och tydlig ram – de kan 
inte ske hur som helst. en god handledare tydliggör målen och hur vi ska 
komma dit (Partanen 2007). Björndahl (2007) menar att klargöra mål är en 
kvalitetsaspekt. 

kunskapande
Jag skriver i min tes att det är den kvalificerade samtalspartnerns ansvar att 
synliggöra nya och olika perspektiv. nya perspektiv kan vara en väg till ny 
kunskap. För att veta hur kunskap blir till och vad kunskap kan vara kommer 
jag här att definiera och tolka olika begrepp. 

Jag googlade på ordet kunskapande och fann då Goldkuhl, professor i 
informationssystemutveckling vid internationella handelshögskolan i Jön-
köping. ”Kunskapsutveckling är att skapa kunskap; att kunskapa” (Göran 
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Goldkuhl, 1998 s 4). han arbetar med att utveckla affärsprocesser och infor-
mationssystem. Detta är en parentes, men jag kunde inte låta bli att slås av 
de likheter mellan de egenskaper som Goldkuhl beskrev och de verktyg som 
specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner kan använda sig av. För-
hållningssättet hos den som kunskapar bör styra handlandet oberoende av 
vilka tillvägagångssätt eller metoder som används säger Goldkuhl. Därefter 
beskriver han egenskaperna, nyfikenhet, öppenhet, tydlighet, ärlighet, nog-
grannhet, ansvarsfullhet, nyskapande, rationalitet, reflektion, relevanskänsla, 
kontextkänsla och tillgänglighet. 

samtalspartnerns verktyg menar jag är lyssna, språket, erfarenheter, be-
rättelser, metakommunikation, reflektion, frågor, utmaningar, respons, kom-
mentarer, bekräftelse, råd, etiska aspekter kunskapande, spontanitet och 
intuition, tid för samtal, formen för samtal, katalysator samt hinder och 
möjligheter för utveckling.

Jag kommer i denna essä beskriva hur specialpedagogen använder sig av 
sina verktyg där ett av verktygen är att föra in egna erfarenheter i samtalet. 

ett dilemma är oftast utgångspunkten när pedagoger söker stöd i elev-
hälsoteamet där jag arbetar som specialpedagog. Genom kvalificerade samtal 
finner vi lösningar som då kan ses som kunskap eller utvecklande av kunskap 
för pedagogerna. 

Begreppen kunskap, utveckling, lärande och erfarenhet bör definieras 
och kopplas till hur jag använder och tänker kring begreppen. enligt ne 
är kunskap ett begrepp som kan syfta på alla fakta inom ett ämnesområde 
eller vad någon känner till om ett sakförhållande eller en situation. Kunskap 
jämförs ibland med praktiska färdigheter. ibland avses också förståelse av ett 
ämne så att man kan använda det för ett speciellt syfte när det passar. Jag ser 
att i ett pedagogiskt dilemma kan man använda erfarenheter som då är kun-
skap. Den kunskapen är sprungen ur en händelse från förskolan och skulle 
kunna genom igenkännande ge pedagogerna en vidgad syn på sitt dilemma. 
erfarenheter är enligt ne; praktisk, genom upplevelser förvärvade kunskaper 
eller färdigheter. ne beskriver också; inom den filosofiska disciplinen kun-
skapsteori (även kallad epistemologi) utgår man ofta från Platons definition 
av kunskap som ”trosföreställningar som är både sanna och man har goda 
skäl att tro på”. Descartes är en filosof som i sökandet efter en betrodd bas 
för kunskap finner många tvivlande argument mot sånt som man oftast tar 
för självklart. På det sättet kan man säga att skeptiker inte bara ifrågasätter 
kunskapsanspråk utan även problematiserar vår bild av kunskap. Där tycker 
jag att vi hamnar i vår postmoderna tid och att det inte finns en sanning. 
lösningar på pedagogernas dilemma kan vara flera. i samtalet har alla som 
deltar erfarenheter som kan öka kunskapen och bidra till förändringar i den 
pedagogiska miljön. har kunskap värde? har till exempel ett råd som är 
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baserat på kunskap ett större värde än ett råd som ges helt slumpmässigt, om 
båda råden leder till samma konsekvenser? 

i min inledning finns ett utdrag ur examensförordningen (2002)där det 
framgår att specialpedagogen skall ha kunskap om sambandet mellan veten-
skap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövning. 
Det står vidare att specialpedagogen ska leda utveckling av det pedagogiska 
arbetet. i Wikepedia kan jag läsa att begreppen forskning och utveckling 
är ett samlande begrepp framför allt inom näringslivet för verksamhet som 
syftar till att producera kunskap. offentlig myndighet som kommunal verk-
samhet är en del av näringslivet även om jag upplever att det känns svårt att 
se sig som näringsliv. Jag menar att från ett samtal kan komma utveckling. 
Då skulle man kunna säga att i samtalet produceras kunskap. i samtalet kan 
nya perspektiv belysas och det kan synas som om utvecklingen växt hos 
deltagarna i samtalet. Utifrån aspekten handledning finns inget krav på spe-
cialpedagogen att ansvara för skeendet på förskolan. men genom att använda 
samtalet ska specialpedagogen utveckla verksamhetens undervisnings - och 
lärandemiljöer samt utveckla principer och former för pedagogiskt mångfald 
där jag ser att mångfald står som begrepp att bedriva pedagogik.

lärande kan definieras som en utveckling som hos levande organismer 
leder till en bestående kapacitetsförändring. lärande är för många kopplat 
till undervisning i skolan. Även om de flesta lär sig något i skolan så finns det 
inget automatiskt samband mellan undervisning och lärande. lärandet är 
inte heller nödvändigtvis positivt, utan bör mera ses som en anpassning till 
livsvillkoret och dess utmaningar. rådgivare enligt ne betecknar i regel en 
erfaren och/eller specialiserad senior person. med ett leende kan jag känna 
igen mig i dessa ord. lärande sker i nyfikenhet som erbjuds i den zon där lä-
rande är möjligt, i den proximala zonen menar Åberg (2009). Den proximala 
zonen, fortsätter Åberg, är skillnaden mellan individens aktuella utveckling 
som den märks i problemlösning på egen hand och den potentiella utveck-
lingsnivån, så som den märks i förmågan till problemlösning tillsammans 
med en erfaren person. 

Berättelse om ett samtal
som kvalificerad samtalspartner ska specialpedagogen lyfta deltagarnas erfa-
renheter samt synliggöra nya perspektiv är en del av min tes.

För att belysa praktiken hur samtalet kan se ut ska jag för er berätta om 
ett samtal. Därefter kommer en analys. 

Pedagogerna har efterfrågat stöd i sitt arbete med en gosse som har en för-
senad talutveckling. Vi har haft flera samtal och jag har varit och observerat 
på förskolan vid några tillfällen. inför detta samtal hade jag varit på förskolan 
och observerat på organisation - grupp och individnivå, som pedagogerna 
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och jag kommit överens om. samtalet kom bland annat att handla om hur 
pedagogerna genom tecken stödjer och stärker gossens tal. Vidare samtalar 
vi om min upplevelse av att gossen kommer i konflikt med de andra barnen 
under leken. Jag upplever att barnen inte förstår det gossen vill förmedla. att 
förstå kamraternas initiativ upplever jag svårt för gossen. Jag berättar om hur 
jag lekt med barnen och gossen, hur vi efter flera försök hittar gemensamt 
fokus. han börjar borsta en häst med en kaplastav och det blir ingång till en 
gemensam lek. en lek som också blir begriplig för hans kamrater eftersom 
jag är med och kan beskriva vad vi leker. Jag föreslår pedagogerna att leka 
parallellek med honom (parallellek - dubbel uppsättning med lekmaterial 
vilket gör att vi får gemensamt fokus, följa barns initiativ genom att imitera). 
Parallellek, nej det skulle pedagogerna inte ha tid med. en av dem påpekar 
att jag har ju själv sett hur många barn de har. Jag var på besök en dag då alla 
barn var där. Jo, jag håller med om att det var många barn den dagen. Jag frå-
gar dem hur de planerar för dagar med många barn. Pedagogerna blir tysta, 
jag är också tyst. Både jag och pedagogerna skruvar lite på oss. Jag, för att jag 
ställt en så utmanande fråga. Pedagogerna kanske för att de inte har något 
svar. till slut uttrycker en av dem att de inte har någon speciell planering för 
sådana dagar. Jag beskriver den bild jag ser, fyra pedagoger och tjugo barn 
och hur man skulle kunna dela dem i två grupper, två pedagoger och tio 
barn. en grupp skulle kunna vara ute och en grupp inne. De ser på varandra 
och utrycker förvåning över varför de inte arbetar på det sättet. De kommer 
själva med olika förslag om hur det arbetet skulle kunna se ut. efter att de 
haft något av en brainstorm säger jag att det kanske finns dagar med färre 
barn och då skulle det kanske i den lilla gruppen bli utrymme för parallellek 
för vår gosse. Jo, de ser med ens möjligheten. Vi gör upp hur vi ska gå vidare. 

analys 
i samtalet för jag in min kunskap från förskolan, mina erfarenheter både 
som pedagog och specialpedagog. Den kvalificerade samtalspartnerns för-
trogenhet består av många möten i teori och praktik menar Gun mollberger 
hedqvist (2008). att inte använda min kunskap är bortkastat upplever jag, 
det krävs kunskap både om samtal och om verksamheten. 

i samtalet är jag medveten och målinriktad och ackompanjerar när jag 
lyssnar på berättelsens flöde (clarence crafoord 2005). som en ackompan-
jatör följer jag inte bara berättaren utan stödjer berättaren och driver aktivt 
framåt. Genom att jag lyssnar på berättelsen, katalyserar jag, tar inte över 
samtalet utan lyssnar till deras berättelse. Jag blir intresserad av det motsägel-
sefulla i pedagogernas berättelse om att vi har så många barn – och vad jag ser 
– ni är fyra personer. Jag sätter ord på och benämner skeenden. som utifrån 
kommande synliggör jag processer (mollberger hedqvist 2008). Jag vill få 
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igång en process om hur pedagogerna kan nyttja tiden. Jag gör, som crafoord 
(2005) säger, en särskild markering av mitt intresse kring detta. mitt mål var 
att se om det fanns tid för att ha parallellek med gossen så att han ska få till-
gång till lek med kamrater och därmed utveckla sitt språk. crafoord menar att 
ovärderlig kunskap är lokal- och personkännedom och det har jag fått genom 
mina besök på förskolan. Det i sin tur påverkar min förståelse av berättelsen. 

efter mitt besök på förskolan har jag lokal - och personkännedom och 
förmedlar i samtalet att jag ser pedagogerna som subjekt. Detta påverkar 
pedagogernas förtroende för mig som samtalspartner. Jag är medveten och 
målinriktad och det påverkar samtalet så att pedagogerna från detta samtal 
ser flera möjligheter än hinder.

erfarenheter och perspektivisering – möjligheter till förändring
Jag ska argumentera för min tes genom att sortera under rubriker som är 
kopplade till min tes. 
1.  att tillföra egna erfarenheter; här beskriver jag varför och hur den kvali-

ficerade samtalspartnern kan tillföra egna erfarenheter.
2.  att lyfta deltagarnas erfarenheter; Denna del kommer att innehålla flera 

av mina verktyg i mötet med pedagogerna. 
3.  att synliggöra nya och olika perspektiv; här kommer samtalspartnern 

och pedagogernas erfarenheter synliggöras för att olika perspektiv ska 
kunna utveckla den pedagogiska miljön i förskolan.

att påvisa förslag på förändringar i den pedagogiska miljön; här ger samtals-
ledaren råd.

1. Att tillföra egna erfarenheter;
i en av mina berättelser som jag har berättat för pedagoger beskriver jag 

hur tokigt det kan bli i relationen mellan pedagogerna i förskolan. Det är en 
egen erfarenhet där jag antog vad jag och en kollega kommit överens om. Jag 
handlade efter mitt antagande och var frågande till min kollegas beteende. Vi 
fick ett svårt men utvecklande samtal som bidrog till att vi båda blev bättre 
på att prata om våra värderingar, hur och varför vi utförde vårt arbete som 
förskollärare. Jag brukar beskriva vilka lärdomar jag drog av den händelsen. 
när det gäller att beskriva egna erfarenheter gäller det för den kvalificerade 
samtalspartnern att hitta en gräns mot det privata. att förena det personliga 
med det professionella som margareta Walch (2006) utrycker. 

mollberger hedqvist (2008) uttrycker att först måste handledaren ta emot 
och lyssna på den andra. Därefter kan handledaren bidra i samtalet med sin 
kunskap. efter alla fina ord av mollberger hedqvist om lyssnandet känns det 
skönt när hon avslutar med att ”lyssna först för att sedan kunna komma med 
egna erfarenheter eller kunskaper”. människor utmanas i sitt tänkande av 

hur specialpedagogen genom det kvalificerade  
samtalet kan påverka verksamheten i förskolan



76

olika aspekter i samtalet, vilket gör att vi måste erbjuda yttre nyheter i sam-
talet för att bearbeta de inre kunskaperna (Partanen 2007). Utan lyssnande 
samtalspartner inget samtal tänker jag, men har deltagarna efterfrågat stöd 
kan inte samtalsledaren bara lyssna utan bör även berika med egna erfaren-
heter för att kunna utmana eller byta perspektiv. Det gäller för handledaren 
att vara lyhörd till sig själv i samtalet att få syn på sitt sätt att lyssna. Det 
gäller att plocka fram sin nyfikenhet på vad den andre har att berätta (moll-
berger hedqvist 2008). 

ett öppet lyssnande i en dialog handlar lika mycket om att lyssna till sig 
själv som att lyssna till den andre, det handlar om – att våga att inte veta. 
(mollberger hedqvist, 2008, s. 29).

handledaren tar ansvar för sitt lyssnande genom att ge svar på den andres 
uttryck, att erbjuda sin respons. Genom att lyssna tar handledaren ansvar 
för de repliker hon ställer till den handledde avslutar mollberger hedqvist 
(2008). crafoord (2005) skriver om den goda lyssnaren som enligt honom 
är/kan vara en kvinnlig egenskap. han säger vidare att en kategori intresse-
rade lyssnare kan uppfattas som goda lyssnare, men ägnar sig främst åt att bli 
bekräftad i sitt eget. Den goda lyssnaren har inget eget intresse i samtalet me-
nar crafoord. som kvalificerad samtalspartner i förskolan har jag ett intresse 
att göra mitt arbete till belåtenhet för pedagoger. Jag kan se det som något 
slags eget intresse. Det är en balans hos samtalspartnern att lyssna och koppla 
till egna erfarenheter utan att deltagarna ifrågasätter sina egna erfarenheter. 
Den kvalificerade samtalspartnern har erfarenheter som deltagarna tror sig 
vilja ha som stöd. handledaren är ofta en person som har större erfarenheter 
och kunskap inom området, men det behöver inte vara så (Wrangsjö 2006). 
De har sökt stöd hos specialpedagogen som kan vara experten. som speci-
alpedagog riktad till förskolan har jag skapat mig erfarenheter i många av de 
dilemman som pedagoger kan ställas inför och jag ser inte endast en lösning 
på ett dilemma. så när de kommer med sin fråga; ”Vi vill veta om vi gör 
rätt eller fel, hur ska vi göra”? Kan det innebära att de vill få förslag på hur 
de ska göra? en kvalificerad samtalspartner lyssnar, ställer frågor, utmanar, 
kommenterar, bekräftar samt synliggör deltagarnas berättelser, visar på olika 
perspektiv och för in egna erfarenheter. Dessa aspekter borde kunna svara på 
pedagogernas fråga även om aspekterna inte alltid genomförs i ett samtal. 

Vetenskap bygger på insamlande av uppgifter. Vardagskunskaper känne-
tecknas av egna erfarenheter, traditioner och sunt förnuft (Karin rönnerman 
2007). ett flöde mellan de båda fälten berikar pedagogernas vardag tänker jag 
och rönnerman. som samtalspartner kan jag genom att använda mig av de 
båda fälten öka kunskapen hos pedagogerna i förskolan. Jag vill visa på de-
ras praktiska yrkeskunnande och göra den mer medveten, utveckla kunskap. 
Kunskapen som människor har användning av på förskolan är konstruerad 
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i förskolan (Bjørndal 2008). men han menar att det behöver introduceras 
flera betydelsefulla perspektiv angående de dilemman som tas upp i sam-
talet. en öppenhet hos pedagogerna att ta till sig av kunskapen konstruerar 
eller utvecklar ny kunskap i förskolan. men om handledaren inte besitter 
förmågan att dela med sig av sin kunskap har det ingen betydelse hur mycket 
kunskap och erfarenheter hon har utrycker Birnik (1999). och jag är benägen 
att hålla med honom. Den kvalificerade samtalspartnern bör vara observant 
på den information som förmedlas av deltagarna i samtalet. Det är asym-
metri och olikheter som bidrar till förståelse och mening (liv Gjems 2007). 
här kan samtalspartnern utmana genom att tillföra egna erfarenheter är min 
tanke. samtalspartnern bjuder in deltagarna att öppet pröva och omforma 
sin version av den erfarenhet de får ta del av fortsätter Gjems. Jag ser att alla 
i samtalet är medproducenter av att skapa mening. näslund (2007) utrycker 
att kanske de största problemen uppstår när handledningen fastnat i någon 
speciell typ av handledning. han menar att utvecklingen har två sidor som 
att kraft kräver motkraft. Vilket stärker min tes att både pedagogernas och 
mina erfarenheter bör/kan balansera tillsammans. 

2. Att lyfta deltagarnas erfarenheter;
 erfarenheter som deltagarna för med sig in i samtalet är av två kunskaps-
typer uttrycker Kroksmark (2007). Den ena är praktiska erfarenheter som är 
grundade i handling och som betecknas som kunskap i något. Det andra är 
teoretiska erfarenheter som är vetenskaplig och är kunskap om något eller er-
farenheter av något. Jag är medveten om att detta gäller alla i samtalet, både 
samtalspartnern och de stödsökande. Kända intervjuare från media som 
Fredrik skavlan och anna hedenmo beskriver att deras viktigaste egenskap 
som intervjuare är att de är goda lyssnare, ”det är viktigt att kunna lyssna”. 
Vad händer om samtalspartnern eller intervjuaren inte lyssnar? närvaron i 
samtalet är kopplat till mitt lyssnande till pedagogernas berättelser. men i 
samtalet med pedagogerna, precis som barngruppen, behövs en form för 
samtalet. Detta för att samtalet ska leda till det stöd som pedagogerna öns-
kar. när deltagare i samtalet berättar om sina erfarenheter kan det påverka 
dem att upptäcka aspekter de inte tänkt på tidigare. Upptäckten kan också 
bli att genom sin berättelse förändras känslan. Den kan vara större eller min-
dre än det man tidigare känt (Walch 2006). handal & lauvås utgångspunkt 
är att hos läraren finns mycket kunskap, erfarenheter och värderingar som 
styr handlandet i praktiken och som genom samtal kan medvetandegöras 
(rönnerman 2007). om samtalspartnern endast ser eller hör det som hon 
förväntar sig och inte lyssnar öppet på deltagarna kan samtalspartnern mis-
sa information (Bjørndal 2008). information som skulle vara till stöd för 
pedagogerna i deras yrkesutövande tänker jag. alla i samtalet måste ta fatt 
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i varandras svar och bygga vidare på dem (Gjems 2007). här ser jag sam-
talspartnerns ansvar att få deltagarna att utrycka sina erfarenheter, som kan 
vara olika. Det utmanar och utvecklar deras föreställningsvärldar. att se flera 
sanningar som är formade ur samma händelse ger dynamik i samtalet. Det 
skapar en mening som kan påverka ett nytt tänk hos deltagarna. intellektuell 
utveckling är en fråga om att höra, tolka och försöka förstå det som är olika 
eller annorlunda blir Kroksmark (2007) allt mer förvissad om. 

3. Att synliggöra nya och olika perspektiv; 
efter ett av samtalen frågade jag pedagogerna vad de fått med sig av samtalet. 
en av pedagogerna svarade: ”Jag trodde att vi skulle tala om barnet, men vi 
har pratat om oss vuxna”. Jag frågade hur det kändes och fick till svar, ”Det är 
rätt för det är bara vi som kan förändra oss, barnet kan inte ändra sig”. Detta 
är ett perspektivbyte som deltagaren gjorde under samtalet. 

Jag kommer osökt in på begreppet närvaro – grund för lyssnandet (crafo-
ord 2005). Genom närvaron och lyssnandet till berättelsen uppkommer skill-
nader mellan vad som sägs och det deltagare med sitt kroppsspråk förmedlar. 
motsägelser innehåller viktig information. i samtal med flera personer fö-
rekommer det tyst information mellan deltagare. Pedagogerna berättar inte 
enbart för mig utan även för varandra. Vårt språk möjliggör och samtidigt 
begränsar vår tillgång till verkligheten (Bjørndal 2008). Kommunikation har 
flera uttryck än talet. Det är en av de anledningar som gör att vi kan och bör 
använda oss av metakommunikation menar jag. metakommunikation kan 
vara en möjlighet att visa på andra perspektiv.

att vara närvarande som samtalsledare känns självklart men nog så svårt. 
hur mycket ser jag och vad är mitt uppdrag i kontakten med pedagogerna? i 
uppdraget där det gällde gossens talutveckling, skulle uppdraget kunna vara 
på enbart individnivå. För pedagogerna kunde samtalets innehåll handla om 
vad gossen lär sig utifrån alternativ kommunikation. lärande sker i samspel 
enligt Vygotskij. Det gäller att organisera så barnen får möjlighet att samspe-
la/leka med barn och vuxna. Den kvalificerade samtalspartnern använder sig 
av att synliggöra erfarenheter och andra perspektiv. Kanske det är då när det 
känns som svårast att lyssna som handledaren ska lyssna noga efter ord och 
meningar med särskild laddning, säger hofsten & sundberg (2006). mollber-
ger hedqvist (2008) uttrycker att det finns motsättning i förhållningssättet 
mellan att möta den andre med en given kunskap eller att lyssna öppet och 
nyfiket. om handledaren har ett öppet lyssnande ger det en möjlighet för 
den handledda att reflektera. reflektion över innehållet i samtalet kan ge 
ett nytt sätt att se på upplevda dilemman. mollberger hedqvist menar att 
ett öppet lyssnande handlar om att ta emot den andres uttryck och låta det 
göra intryck utan att möta den andre med egna/handledarens kunskaper. 
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att hålla tillbaka sina egna reaktioner leder till att man får större förmåga till 
lyhördhet, menar Partanen (2007). mollberger hedqvist (2008) säger också 
att handledarens kunskaper kan stoppa den handleddes möjlighet till tillba-
kablick på egen erfarenhet. handledarens erfarenheter och igenkännande av 
den handleddes kunskaper skymmer handledarens lyssnande och lyssnandet 
sätts på prov. att lyssna utan förbehåll innebär att avstå med att agera utifrån 
egna kunskaper. Jag menar att genom att ha ett öppet känsligt lyssnande till 
deltagarnas berättelser kan samtalspartnern peka på andra möjligheter, nya 
perspektiv.

4. Utveckling och förändring i den pedagogiska miljön; 
Det krävs respekt för pedagogernas erfarenheter och kunskap i deras spe-

cifika dilemma. samtalet kan ses som aktionsforskning, tänker jag. Pedago-
gerna berättar om sitt dilemma, alla i arbetslaget ges en möjlighet att berätta 
utifrån sitt perspektiv. samtalspartnern ställer frågor, utmanar, ger respons, 
kommenterar och ibland även bekräftar. allt för att deltagarna ska få en så 
tydlig bild av sitt dilemma som möjligt. ett ansvar som samtalsledaren har är 
att få pedagogerna att känna sig trygga i samtalet. Frågan från pedagogerna 
kan vara ”hur ska vi göra, gör vi rätt”? samtalet kan leda till en förståelse för 
den egna praktiken, men också till en förändring av praktiken. rönnerman 
(2007) säger att dessa rörelser inte är klart åtskilda men kan vara analytiskt 
användbara när man diskuterar vad handledning kan användas till, tänker 
jag. handledarens betydelse för att skapa en kreativ och frigörande miljö kan 
inte överskattas uttrycker Åberg (2007). hon säger att handledaren har stor 
betydelse när det gäller att stödja och uppmuntra ett förtroendefullt arbete i 
gruppen eller stödja utvecklingsprocesser genom att bidra med nya perspek-
tiv eller utmanande frågor. 

avslutning
lärande sker i samspel med andra uttryckte Vygotskij (Partanen 2007). i min 
tes hävdar jag att specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner har an-
svar att synliggöra nya och olika perspektiv genom att tillföra egna och lyfta 
deltagarnas erfarenheter samt visa förslag på förändringar i den pedagogiska 
miljön. att hålla tillbaka sina egna reaktioner leder till att man får större 
förmåga till lyhördhet menar Partanen (2007). Det finns motsättning i för-
hållningssättet mellan att möta den andre med en given kunskap och att 
lyssna öppet och nyfiket. Jag upplever att det inte behöver vara en motsätt-
ning. i min essä beskriver jag samtalspartnern som en som ska ha kunskaper 
om handledning och verksamheten. Kunskapen ska vara relevant och kunna 
användas utifrån deltagarnas dilemma. handledning kan vara inriktad som 
utveckling av individ, grupp och organisation. Problem kan uppstå om inte 
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deltagarna är med och förhandlar om inriktningen på handledningen. att 
dela ansvaret för samtalets innehåll påverkar deltagarna i samtalet till att bli 
medproducenter i att skapa mening. Jag ser, som Bjørndal (2007) uttrycker, 
att klargöra mål är en kvalitetsaspekt. att få syn på sig själv som samtalspart-
ner i förhållande till makt och hur den makten kan tydliggöras är en intres-
sant och viktig aspekt. 

specialpedagogen är rik på erfarenheter och ser inte endast en lösning 
på ett dilemma. Den kvalificerade samtalspartnerns förtrogenhet består av 
många möten i teori och praktik menar mollberger hedqvist (2008). Kun-
skapen om förskolan är konstruerad i förskolan. som samtalspartner har jag 
lokal– och personkännedom som påverkar min förståelse. ett flöde mellan 
vetenskapen och vardagskunskapen berikar pedagogernas vardag tänker jag. 
i min berättelse om gossen med talsvårigheter är jag medveten, målinrik-
tad och ackompanjerar när jag lyssnar på berättelsens flöde. att lyssna på 
deltagarnas berättelser öppet och med nyfikenhet kan få dem att upptäcka 
aspekter de inte tänkt på tidigare. Genom att samtalspartnern har kunskap 
och erfarenheter om samtal/handledning och tar ansvar för att deltagarna 
kan utrycka sig tryggt, kan olika perspektiv komma att belysas. om hand-
ledaren inte har förmågan att dela med sig av sina kunskaper har det ingen 
betydelse hur mycket kunskap eller erfarenheter hon har (Birnik 2007). sam-
talspartnern kan utmana deltagarnas föreställningsvärld där flera sanningar 
ur samma händelse ger dynamik i samtalet. samtalet kan leda till att delta-
garna får en större förståelse för sin praktik och en utveckling av praktiken. 
handledaren har stor betydelse när det gäller att stödja och uppmuntra ett 
förtroendefullt arbete i gruppen och stödja utvecklingsprocesser. 

Jag ser genom denna essä att samtalspartnern kan dela med sig av sina 
erfarenheter för att kunna utmana eller beskriva ett perspektivbyte. Detta 
görs inte hur som helst utan genom att lyssna nyfiket och öppet till deltagar-
nas erfarenheter och då ska samtalspartnern hålla tillbaka sina erfarenheter. 
mollberger hedqvist (2008) uttrycker, att först gäller det att ta emot och 
lyssna på den andre. Därefter kan handledaren bidra i samtalet med sin kun-
skap. Jag ser att handledarens bidrag leder till utveckling och förändring av 
den pedagogiska miljön i förskolan.
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hur ska jag som samtalspartner  
strukturera dialogen? ”Det gäller att hålla 
ut i väntan, fastän ingenting sker” 
Malin Hartman

att kunna kommunicera med andra människor kan ses som en rikedom. 
Dialogen har ett ursprung från antikens historia. På en vasmålning från 480 
f Kr, som visar en situation med grekisk musik- och grammatikundervisning, 
kan vi se ett inslag av dialog (sandström, 1978). målningens utseende kan 
beskrivas så här: på den vänstra sidan sitter en person och spelar och fram-
för honom står eleven som ska lära sig spela. På mitten av målningen finns 
”grammatisten” som rättar en elevs arbete och till höger på målningen sitter 
pedagogen. Pedagogen var slaven som följde pojken till och från skolan. 
Denna vasmålning visar något av antikens pedagogik. 

ett annat inslag av dialog under denna tidsperiod är hur sokrates förde 
dialoger med sina elever, en av hans elever var Platon. sokrates metod var 
att ställa frågor till sina lärjungar för att vägleda dem till svaren (Wikgren, 
2005). För Platons del handlade dialogen mycket om att det var ett medel 
för att nå till insikt i sanningen (alerby, 2006). att betrakta dialogen som en 
oändlig kedja av dialoger kan vara att se den sokratiska dialogen som att den 
utvecklade sin egen kunskap (Wikgren, 2005).

när vi idag pratar om pedagogik så finns tankegångarna i likhet med hän-
delserna från antikens tidsperiod. avsikterna med samtalen är likartade på 
det sättet att man förväntar sig att pedagogisk verksamhet skall åstadkomma 
vissa avsedda effekter. i min yrkesverksamhet som specialpedagog har jag 
många olika sorters samtalsuppdrag, enskilt med en kollega till samtal med 
flera pedagoger i grupp. 

om man översätter ordet dialog utifrån den litteratur som jag har läst är 
det en del författare (Dysthe,2003,2006; isaacs, 2000) som översätter ordet dia-
log från grekiskans diálogos. Det ordet bygger på grekiskans ord dia och logos, 
dia betyder genom och logos betyder mening. Går man lite djupare i grekiskan 
betyder logos att samla gemensamt. i en dialog skapar vi något gemensamt. en 
annan tanke hos mig är att man byter ut ordet logos till ”relation”. För att jag 
ska kunna skapa en dialog är en relation till en annan individ en viktig aspekt. 
martin söderqvist (2002) förstärker tolkningen om att relationen är en förut-
sättning för dialog. Den vanligaste dialogen som många tänker på när man hör 
ordet dialog är dialog med andra individer. För mig är det viktigt att tänka att 
i en dialog skapar vi något gemensamt och detta sker i en relation.

6 
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om man ser dialogen utifrån ett lärandebegrepp så finns det teorier som 
förstärker detta. Bakhtin införde dialogbegreppet som en inlärningsteori och 
han såg att all kommunikation är dialogisk och att kunskapsutveckling sker i 
dialogen. (Dysthe, 2003).

i dessa uppdrag har jag upplevt att dialogen finns med som ett verktyg 
i samtalet. Det kan också finnas samtal där jag upplever en avsaknad av 
dialogen. Då väcks tankar hos mig, Varför försvann dialogen i samtalet, vad 
var det som hände? ”Gäller det att hålla ut i väntan, fastän ingenting sker?” 
(Öhman, 2003, s. 42)

Denna fråga och titeln på denna essay härleder mig till min huvudfråga: 
hur ska jag som samtalspartner strukturera dialogen? Finns det några vik-
tiga aspekter att ta hänsyn till vid användandet av dialog i ett kvalificerat 
samtal? i den litteratur som jag har studerat har jag hittat begrepp som är 
viktiga för dialogen. 

De nyckelbegrepp som är gemensamma för dialogen i litteraturen är: 
delaktighet, förståelse, uppmärksamhet, ömsesidighet, meningsskapande 
och frågeställningar. 

sist i texten tar jag upp en lite om frågeformens betydelse i dialogen. 
Frågandet som jag använder i dialogen är av stor betydelse. 

när jag läste litteratur, inledningsvis, till denna essay nämndes Bakhtin i 
litteraturen om dialogen och han kopplades ihop med dialogbegreppet. Då 
skapades en nyfikenhet hos mig över hans sätt att se dialogen och därför 
finns han med i denna text. 

min tes
min utgångspunkt är att – dialogen är ett användbart förhållningssätt i ett 
kvalificerat samtal, frågan är hUr?

Jag vill lyfta fram några nyckelbegrepp som kännetecknar detta. mitt för-
sta nyckelbegrepp är insikt och detta är i form av förståelse i samtalet. Jag 
som samtalspartner måste skapa insikt till det jag möter i samtalet, i dialogen, 
först då får jag förståelse av det ska som utformas som ett yttrande. Det av 
stor vikt att sätta ord på det jag upplever i samtalet som samtalspartner. Wil-
liam isaacs (2000) skriver om att förmågan till förståelse och hur man uppfat-
tar samspelet i samtalet är av stor vikt i en dialog. 

mitt andra nyckelbegrepp är lyssnandet i form av att vara uppmärksam 
på det som sägs och det underliggande som kan finnas i det som inte sägs. i 
lyssnandet är jag en helhet med den jag samtalar med. en viktig komponent 
i samtalet blir att bejaka de delar av lyssnandet som tillhör den andre och 
att man inte blir för självupptagen i sina egna tankespår. isaacs (2000) skriver 
att lyssnandet är en väg till att uppleva sig själv som en del av världen som 
finns runt omkring oss.
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Det tredje nyckelbegreppet är en interaktion mellan samtalsdeltagarna 
som ska kännetecknas av tillit och ömsesidighet. relationen i samtalet är en 
förutsättning för en dialog (söderqvist, 2002). Jag som samtalspartner måste 
skapa förutsättningar och leda gruppen för att dialogen ska utstråla tillit och 
ömsesidighet. Finns inte denna utstrålning försvinner dialogen och mono-
logen tar plats. 

Utifrån dessa tre nyckelbegrepp kan jag se att dialogen vara ett fruktbart 
förhållningssätt i ett kvalificerat samtal. 

några tankar kring dialogen
att litteraturen gör en översättning från grekiskan härleder mig till att det 
var där dialogen en gång började med sokrates som grundare till dialogen. 
Dialog handlar om en gemensam prövning och är en metod för att tänka och 
reflektera tillsammans. Denna metod sker tillsammans med en människa, el-
ler flera andra individer, eller kan man se dialogen som ett förhållningssätt? 
när jag har en dialog kan jag ha två typer av dialoger. en inre dialog och en 
yttre dialog. Frågan är om man kan skilja på den inre och yttre dialogen. För 
mig är det ett samspel mellan dessa dialoger. Dialoger finns i ett liv som är 
fyllt av olika mänskliga kontakter och där existerar ett liv präglat av dialog. i 
en dialog förekommer det även att jag har dialog med mig själv och det kan 
vara i form av metaforer. enligt isaacs (2000) är det där dialogen börjar och 
det är en levande upplevelse av prövning inom och mellan människor. 

i en dialog får vi funderingar och möjligheter att bearbeta erfarenheter 
som kan forma ny kunskap (söderqvist, 2002). Då måste vi använda metoder 
för att kunna bearbeta erfarenheterna men vi kan även se det som en bearbet-
ning som en process för att tänka tillsammans. Det vi ska tänka gemensamt 
kring kan påverkas av yttre faktorer. i grunden handlar det dock alltid om en 
kommunikation. Bakhtin skriver att mening skapas av dem som kommuni-
cerar (Kroksmark, Åberg, 2007).

Jag ser att i dialogen lär vi av varandra. Både lena Wilhlemson och mari-
anne Döös (2002) ser att dialogen är en möjlighet för lärandet. 

insikt som ett första steg i dialogen
mitt första nyckelbegrepp är insikt och jag tolkar detta nyckelbegrepp som 
en grund för dialogen. om jag inte är öppen för en insikt har jag svårt att ta 
emot ett yttrande som ska leda till att bli till en förståelse. enligt Bakhtin är 
det relationer som ger förutsättningen för förståelsen. Det är betydelsefullt 
att skapa mening och förståelse som ska ge ett nytt lärande (Dysthe, 2003). 
Jag uppfattar begreppet insikt i en tvåstegs utveckling. Först skapar jag en 
insikt till yttrandet, får en förståelse av yttrandet. nästa steg blir att jag tar 
insikten till min erfarenhetsbank och skapar förståelsen av det som jag uttalar 
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mig om, får en förståelse i skapandet av insikten. Det är inte bara att komma 
fram till en förståelse utan det handlar också om att genom dialogen kunna 
väcka insikt (isaacs, 2000). 

Grunden för inläggen är att man har fått en förståelse för yttrandet och 
fått en insikt i dialogen. i dialogen formas och omformas deltagarna i ett 
givande och tagande. Deltagarnas uppfattningar omprövas och utvecklas un-
der samtalets gång (Wikgren, 2005). Detta kräver i sin tur att man utvecklar 
en förmåga till förståelse i dialogen så att man kan uppmärksamma under-
liggande struktur och ta vara på den; ställa frågor kring underliggande tolk-
ningar. Jag påverkar förståelsen genom att införskaffa mig mera information 
om ämnet. Det kan vara i form av en fråga eller genom att iaktta det som 
pågår mellan samtalspartnerna och alla yttrande bygger vidare på en fortsätt-
ning. För mig innebär det att varje individ som deltar i en dialog kan göra 
sina egna tolkningar och inlägg.

i grunden handlar det om att jag ska lyssna till det som sägs och det som 
pågår i rummet, det verbala och det icke verbala. som samtalspartner tolkar 
jag att min relation till den andre är viktig för att skapa insikt i dialogen. 
Upptäckande av den andre sker på två sätt. Det ena sättet är att i lyssnandet 
upptäcka den andre och det andra sättet är att upptäcka den nya sidan, det 
okända, av dialogen så att den kan ta form. Wilhelmsson och Döös (2002) 
skriver att i dialogen måste vi även betrakta varandra som likvärdiga och 
att om man är förändringsbenägen att förändra sin förståelse av det man 
samtalar om och då måste samtalarna har ett demokratiskt förhållningssätt 
vilket innebär att man ska utgå från att allas erfarenheter är värdefulla. om 
jag tänker på dessa ord som Wilhelmsson och Döös lyfter så samstämmer 
det med mina tankar om vikten av insikt i dialogen och om att dela med sig 
till den andre. Delar jag inte med mig av mina tankar kan jag inte få i insikt 
i dialogen, det skapas ingen dialog.

att skapa en förståelse till det som sägs är en viktig komponent för mig i 
samtalet. Få den jag lyssnar till att uppfatta att jag lyssnat och försökt förstå, 
det är en process. när jag förstår det som är sagt har jag fått en förståelse till 
det som har yttrats, en insikt. Jag tycker detta blir tydligt när ett kvalificerat 
samtal, handledning, går över till ren konsultation. Vid konsultation uteblir 
processen där de själva kan få möjlighet att reflektera och skapa insikt. Frågan 
är då om insikten är olika vid konsultation jämfört med i ett kvalificerat sam-
tal, handledning. Jag tycker att i ett längre samtal finns möjlighet att bygga 
upp insikt och en dialog jämfört med i kortare samtal, konsultation, där inte 
denna möjlighet ges. i relationen får jag en förståelse och en insikt skapas. 
Detta är för att ett givande och tagande ska utformas i samtalet och detta är 
en viktig byggsten i dialogen. 
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i en del samtal kan det uppstå situationer som visar tendenser till hinder 
i samtalsflödet. Det kan vara ett känsligt ämne som väcker obehagliga käns-
lor. Då är insikten en viktig del av mig som samtalspartner. insikten finns 
alltid med mig men den måste spetsas till, när det händer något i samtalet. 
Då kan jag behöva vara mera ledare än samtalspartner och minska på att 
ställa ”öppna frågor”. isaacs (2000) nämner att insikt och ledarskap är viktiga 
delar vid kriser i dialoger. en kris i en dialog kan få olika betydelse utifrån 
sin egen personlighet och värdering, hur jag värderar olika ord och innehåll 
i ett budskap. 

som samtalspartner är det av stor vikt att jag har en öppenhet för insikten 
till samtalet och dess deltagare för att förståelse ska skapas.

lyssnandets möjligheter
Det andra nyckelbegreppet är lyssnandet. lyssnandet har stor betydelse för 
mig i dialogen. i mina samtal har jag iakttagit att jag lyssnar på olika sätt. 
lyssnar på det som sägs samtidigt som jag lyssnar på olika signaler i yttran-
det som tonläge och även det som inte är verbalt - kroppsspråket. Dialogen 
består mest av lyssnandets grundsten.

Jag anser att lyssnandet är viktigt och är en stor del i en dialog. För att 
kunna lyssna måste jag också bejaka den jag samtalar med. när jag lyssnar har 
jag en interaktion med de som deltar i samtalen, jag har även en interaktion 
med mig själv. om jag ska kunna lyssna måste jag lägga märke till orden och 
tystnaden mellan orden. De tysta orden påverkar det som finns runt omkring 
oss. Jag uppfattar att lyssnandet i samtalet sker även i mitt inre tänkande som 
en dialog. Det kan även vara i form av metaforer. Bakhtin beskriver det inre 
talet som en inre dialog (Dysthe, 2003). han ser att den inre dialogen är att 
man lyssnar på sitt eget tal och sina yttranden. 

isaacs (2000) pekar på lyssnandet utifrån två alternativ. Det ena är att jag 
tar emot budskapet och gör en tolkning utifrån mina egna åsikter och det 
andra är att avvakta med mina egna uppfattningar. Detta får mig att tänka på 
när jag i samtal avvaktar och inte går in med egna frågeställningar. Pedago-
gerna ger sina arbetskamrater egna förslag istället för att jag går in med fråge-
ställningar. Det är de själva som arbetar med en lösning på frågeställningen, 
jag avvaktar och lyssnar. isaacs (2000) skriver även om att dialogens viktigaste 
byggstenar är att lyssna, respektera, avvakta och tala. Jag förstärker hans ord, 
att lyssna är en stor byggsten i dialogen. han nämner begreppet ”prata oför-
ställt”, för att tala oförställt måste vi lära oss att avstå från att tala och då 
skapas utrymme för att lyssna. när man talar oförställt innebär att man litar 
på sin tomhet, man vet inte vad man ska säga. Dessa ord får mig att tänka på 
att tystnaden som kan vara bra på olika sätt och som anknyter till min titel. 
”Det gäller att hålla ut i väntan, fastän ingenting sker.” (Öhman, 2003, s. 42). 
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i tystnaden upptäcker jag min inre dialog i lyssnandet. i tystnaden ger jag 
lyssnandet en möjlighet, ett utrymme.

Jag tolkar att i dialogen för jag ett inre samtal med mig själv. mina tankar 
blir ett yttrande inom mig, innan jag själv yttrar det i gruppen eller till min 
andre samtalspartner. att använda sig av inre dialog kan ge förutsättningar 
för att inte ge för hastiga frågor utan låta tystnaden ta plats innan jag ställer 
en fråga. 

sharon todd (2008) har skrivit en del om lyssnandet i den litteratur jag 
har läst. hon nämner om den del av lyssnandet som kan finnas som en del 
om osjälviskheten och riskfylldheten. när lyssnaren riskerar inträde i en rela-
tion med en annan meningsskapare så innebär det också att jag som lyssnare 
överlämnar mig till den andre. Detta att jag överlämnar mig till den andre 
betyder för mig att jag först lyssnar och sedan överlämnar jag en del av mig 
själv. Jag är mitt emellan den andre och samtalspartnern och inte helt över-
lämnad till den andre. Det kan föreställas med att det är en stor cirkel som 
du går in i med det ett budskap, lämnar över det och sedan går du tillbaka 
till din plats. mitt hjärta ska vara kvar hos mig och mina ord ska vara i en 
relation med den andre, som en inre dialog. när jag ger ett råd lämnar jag 
över hela min tanke istället för att ställa en fråga som väcker en tanke hos 
samtalspartnern. 

i samtal kan det också vara bra att lyssna på det underliggande och tydlig-
göra detta t ex att lyfta fram vissa begrepp och tydliggöra innebörden i de 
aktuella begreppen. Jag respekterar den andre i samtalet och möter orden 
som sägs genom att aktivt lyssna. Dysthe (2003) skriver om hur Bakhtin an-
vänder den andres ord som tankeredskap. Det kan vara i samtal när jag kan 
använda uttryck som samtalsparterna använder i samtalet. när jag använder 
gruppens begrepp uppfattar jag att det ger tillit i samtalsgruppen som kan 
resultera i att flera i gruppen pratar. Bakhtin ser att mötet sker i rösterna i dia-
logen. respekten för den andres ord, vilja att lyssna och förstå på den andres 
premisser och att använde den andres ord som tankeredskap är viktiga för 
Bakhtins sätt att se dialogen.

den viktiga interaktionen
Det tredje nyckelbegreppet i förhållningssättet i dialogen är tillit och ömsesi-
dighet i en interaktion. i samtalet har jag en interaktion mellan samtalspart-
nerna som ska genomsyras av tillit och ömsesidighet. 

Bakhtins grundtanke är att en mening inte kan överföras, utan den upp-
står i en interaktion och i ett samspel (Dysthe, 2003). Bakhtins tanke tycker 
jag är viktiga att ta hänsyn till när man tänker på att ett samtal ska känne-
tecknas av tillit och ömsesidighet. i samtalet strävar jag efter att skapa dialog 
mellan de som deltar i samtalet och det ökar möjligheterna för en interak-
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tion. när jag överför ett yttrande i samtalet kan jag inte vara säker på att för-
ståelsen finns i mina ord. Jag måste bjuda in alla deltagarna i mina yttranden 
som ska genomsyras av tillit och ömsesidighet. tänker jag inte tillsammans 
med samtalspartnerna så blir min inre dialog för stark och då stannar tan-
karna inom mig själv och även i gruppen, hos den andre, avstannar interak-
tionsmoment. Jag tycker att dialogen kräver att det finns en ömsesidighet i 
samtalet. en acceptans av ömsesidighet mot varandra, en tydlig turtagning 
och att invänta varandras yttranden. Bakhtin säger att ömsesidigheten har 
en stor betydelse med utgångspunkt att i dialogen är det inte turtagningen 
som är viktig utan ömsesidigheten och det aktiva engagemanget i den andre 
och det styrker interaktionen i dialogen (Dysthe, 2003). att ge ömsesidighet 
i samtalet är av stor vikt enligt Bakhtin. som samtalspartner ser jag att ge 
gensvar kan vara ett sätt att ge ömsesidighet i samtalet och att jag blir aktiv i 
engagemanget i den andre. Bakhtin menar att ge gensvar är centralt i dialo-
gen. Då är inte talaren ensam till det sagda för han är beroende av vad den 
andre har sagt. i samtalet handlar det mycket om att arbeta fram förtroende, 
tillit hos alla parter i samtalet. i dialogen måste jag dela med mig av mina 
tankar i form av yttrande till dem som deltar i samtalet, vi ska tänka och 
dela varandras tankar. när ett arbetslag utstrålar en ömsesidighet till varandra 
upplever jag att det skapas en trygghet i samtalsrummet. ett arbetslag som 
visar detta har förutsättningar för att skapa dialog mellan sig utan att jag som 
samtalspartner måste styra samtalet med många frågor, de startar dialogen 
själva. De tillvaratar på varandras tankenätverk. För att detta ska skapas finns 
det några viktiga faktorer att bejaka. Vikten av tilliten och ömsesidigheten 
mellan samtalsparterna är grundläggande för att dialogen ska formas i en 
interaktion. Delar jag med mig av mina yttranden visar det tillit till gruppen. 
hans Öhman (2003) betonar att det är en ömsesidighet som styr dialogen 
och den uppstår när vi upptäcker nya sidor hos den andre. om en dialog 
ska skapas måste det finnas samordning, gemensamt fokus och ömsesidighet 
mellan deltagarna (Kroksmark m fl, 2007). i dialogen är det viktigt att alla 
får kommer till tals så att det inte finns endast en talesman för gruppen. när 
deltagarna tänker olika eller är oeniga kan man se det som något positivt och 
använda sig av det i dialogen för att öka tilliten. till exempel att ställa frågor 
som handlar om varför gruppen tycker olika i t ex värderingar på ett begrepp. 
Författarna eva alerby (2006) och Gretha Wikgren (2003) betonar vikten av 
att deltagarna uttrycker ömsesidighet och en öppenhet i dialogen. i en inter-
aktion, skriver alerby (2006) att egenskaperna är viktiga så att dialogen sker 
i ett sammanhang där deltagarna vägleder varandra genom frågeställningar, 
inte talar förbi varandra. 

Jag ser att förståelsen till det som sägs är viktigt i samtalet och den är 
beroende av tilliten mellan samtalsdeltagarna, utan förståelse finns det ingen 
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tillit. oenighet är något som är spännande och kan ge drivkraft i ett samtal. 
Vid en oenighet måste jag som samtalspartner vara tydlig med att ge tilliten 
till gruppen. Det kan ske på olika sätt. Jag måste våga utmana oenigheten. 

Jag anser att lyssna på varandra kräver att det finns en tillit till varandra 
i gruppen. att ge tillit kan vara att använda gruppens uttryck och begrepp. 
Jag kan även ge tillit genom att visa tydlig ögonkontakt med talaren. tilliten 
har en betydande kraft för lärandet i dialogen. Vi måste lita på varandra och 
på vad den andre säger om man ska skapa villkor för lärandet i samtalet 
(todd, 2008). att jag litar på någon är en form av tillit som jag ger till sam-
talspartnerna. 

Vad är det som händer med dialogen när det inte finns en ömsesidighet 
mellan deltagarna? Jag upplever att när ömsesidighet inte finns i gruppen så 
har dialogen svårare att växa. att vi använder den andres ord är en förutsätt-
ning för att dialog ska vara aktiv. Jag lyssnar på den andres ord och utvecklar 
en fråga. Därför är frågandet en viktig del i dialogen anser jag. i mina sam-
tal har jag också upplevt att dialogen kan minska. Vad måste skapas för att 
återuppta dialogen? Både ömsesidigheten och tilliten måste få möjlighet att 
finnas i samtalet om inte dialogen ska försvinna. Dialogen kommer inte av 
sig själv utan kräver insatser från mig som samtalspartner. Första steget är att 
det finns en interaktion i dialogen och att interaktionen utvecklar ömsesidig-
het i dialog. eftersom jag ser att dialogen är ett samspel och att detta samspel 
utvecklar en ömsesidighet i samtalet tolkar jag att en interaktion uppstår först 
när ömsesidigt finns i samtalet. Wikgren (2005) pekar på att Bakhtins huvud-
intresse var att han såg relationen i dialogen som en grundläggande princip 
och en form av interaktion. Jag ser att livet är en pågående och ändlös dialog 
och den pågår varje ögonblick. 

Hur ställer man frågan?
i dialogen ingår hur vi ställer frågor men det handlar också hur vi använder 
frågorna i dialogen i samtalet. Frågan är en central del i dialogen (Wikgren, 
2003). Jag uppfattar att jag använder frågorna som en metod i dialogen. Det 
är genom frågorna som jag utvecklar min insikt och får en förståelse. att 
lyssna och ställa frågor gör att man tränger djupare in i ämnet och får distans 
till andras perspektiv (Wilhelmsson mfl, 2002).

Bakhtin bygger på att samtalspartner är medproducent av mening. när 
vi vänder oss till någon i ett samtal förväntar vi oss att få ett svar, en respons 
(Kroksmark m fl 2007). Utifrån Bakhtins teori kan jag se att frågandet är av 
betydelse i en dialog. Jag är inte ensam producent i dialogen. För att dialogen 
ska uppstå måste jag ha aktörer som arbetar nära mig. när jag ställer frågor 
till samtalsdeltagarna måste jag förstå en annan aspekt och lämna den del 
som jag tror på och gå in i den andres värld med dennes ögon. Det ger en 
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öppenhet i dialogen upplever jag och behöver inte innebära att man blir 
eniga utan mer att två kulturer möts. man kan hålla och bevara sin enhet 
men det berikar ömsesidigheten (Wikgren, 2005). Vad är det som gör att dia-
logen utvecklas? alerby (2006) belyser några viktiga egenskaper av dialogen: 
innehållet är avgränsat, ett ömsesidigt utbyte sker, uppfattningen i ämnet 
omprövas och struktureras under arbetsgången och att dialogen är dynamisk 
och meningsskapande.

Vidare lyfter isaacs (2000) att om dialogen ska vara framgångsrik måste 
man lära sig att avvakta. när man avvaktar får man kontakt med sin okun-
skap och då ställer man de frågor som man inte vet svaret på. när jag avvak-
tar kan jag ställa en fråga och då ställer jag först en fråga till min inre dialog 
innan jag lägger ut den till den andre.

när jag använder dialogen som ett förhållningssätt ser jag att det ska sym-
boliseras med vissa nyckelbegrepp. Detta förhållningssätt är utifrån nyckel-
begreppen i min tes; insikt, lyssnandet och interaktion i form av tillit och 
ömsesidighet. 

sammanfattning
när jag började med denna essay, hade jag svårt att hitta litteratur som ut-
vecklade mitt tänkande kring dialogen. Jag provade många olika sökningar 
och använde både internet och tog del av bibliotekets utbud. På biblioteket 
hittade jag litteratur på avdelningarna arbetspsykologi (Doka) och företagsor-
ganisation (Qb). På den sistnämnda avdelningen hade jag inte förväntat mig 
att hitta litteratur som kunde komma till användning. Jag tycker att detta 
belyser hur brett detta ämne är. Vi har olika samtal i olika situationer som 
har olika syften. allt från ett lönesamtal med sin chef till samtal med en 
pedagog. 

isaacs var en författare som vände på min syn på samtalet. han gav mig 
orden som har fått mig att stanna upp i samtalen under den senaste tiden. 
han använder begreppen: lyssna – respektera – avvakta och tala.

Jag tycker att dialogen är mycket användbar inom mitt arbete som spe-
cialpedagog. Det är många författare som ger ordet dialog skiftande förkla-
ringar men det viktigaste är att jag värderar min egen tolkning av dialogen så 
jag vet vilken utgångspunkt jag har i mina kvalificerade samtal. 

att skapa dialog är inte något som bara sker automatiskt. Det kräver olika 
insatser av samtalspartnerna och att skapa insikt är en del. att få insikt kan 
betyda att jag måste vara mottaglig. Jag tycker att Johannes edfelt uttrycker 
detta på ett bra sätt i en av sina dikter: ”Insyn och överblick ges bara den som 
inåtvänd vidöppen står” (edfelt 1962, s.15). För mig belyser det att insikt är ett 
viktigt nyckelbegrepp i ett samtal. 

Jag ser att dialogen kan vara ett förhållningssätt men det har sin utgångs-
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punkt i hur var och en har för inställning till dialog i samtalet. i detta förhåll-
ningssätt är det viktigt att alla parter får utrymme för sina upplevelser och då 
måste det finnas utrymme för tillit och ömsesidighet i samtalet.

Jag ser att mitt förhållningssätt är av stor vikt. i dialogen ska förhållnings-
sättet genomsyra insikt-lyssna- interaktion i form av tillit och ömsesidighet.

när det sker en avsaknad av dialog tolkar jag att det blir monolog. or-
sakerna till att dialogen saknas i samtalet kan vara många. Den första frågan 
som jag brukar ställa till mig själv är efter ett samtal: hur var mitt förhåll-
ningssätt i samtalet? Gjorde jag något som jag inte brukar göra? oftast så 
reflekterar jag över mina nyckelbegrepp och hur jag belyste dem i samtalet. 
Den första grunden för att dialogen ska befästas i samtalet är att det finns 
en förståelse av yttranden mellan samtalsdeltagarna. sedan bygger jag vidare 
utifrån mina nyckelbegrepp för att dialogen ska finnas med i samtalet; insikt, 
lyssnande, interaktionen i form av tillit och ömsesidighet. när det gäller 
utformningen av frågorna vill jag lyfta det som isaacs (2000) skriver om att 
dialogens kraft växer fram när vi ställer frågor som vi inte har svaret på. Det 
tycker jag är viktigt att bära med sig in i samtalet.

Jag ser också att mina tre nyckelbegrepp i min tes har betydelse för mig i 
olika samtal. i den sokratiska dialogen är frågandet centralt och en kunskaps-
utveckling förväntas ske (Wikgren, 2005). 

Det viktigaste är att dialogen ska kännetecknas av mina nyckelord och att 
jag måste värdera vad dialogen betyder för mig och hur jag kan använda den 
i ett kvalificerat samtal. 

Jag är den som handleder på samma sätt som den antika slaven ledde sina 
studerande. Det som är av stor betydelse är att jag som kvalificerad samtals-
partner är medveten om hur jag samtalar och hur jag kan leda ett samtal. Jag 
är även den person som leder samtalet. 

hur ska jag som samtalspartner strukturera dialogen?  
”Det gäller att hålla ut i väntan, fastän ingenting sker”
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att nå ett transformativt lärande,  
genom det kvalificerade samtalet 
Maria Testad

”att idag tänka annorlunda än igår, skiljer den vise från 
den envise.” (John steinbeck)

inledning 
Visst ligger det något i detta citat. att tänka annorlunda än tidigare är en av 
många aspekter som finns i en handledningssituation, just detta att frångå 
sin vanemässiga syn på ett fenomen är i mina ögon sett, att inte vara envis. 
För mig är syftet med kvalificerade samtal, att en förändring kommer till 
stånd, utveckling sker och att det ges möjligheter till utmaningar samt att 
det i samtalet sker ett lärande, i den bemärkelsen av att de handledda får nya 
tankar om en problemsituation. Det är i mötet med de handledda jag får 
ta del av deras praktiska yrkesteori vilket för mig ger möjligheter att belysa 
problemet från olika perspektiv. 

Det är detta jag vill resonera kring, att det kvalificerade samtalet leder 
till ett transformativt lärande. som grund för denna textframställning finns 
bland annat mina erfarenheter samt reflektioner från regelbundna hand-
ledningssamtal med två förskollärare i förskoleklass under två terminer. Jag 
kommer att skriva om det transformativa lärandet som en möjlig väg till 
”förändring av synsätt” men även belysa andra forskare och författare som 
har liknande grundantaganden. Det transformativa lärandet jag nu skriver 
om är endast en av många olika kvalificerade samtal som jag använder mig 
av i handledningen med pedagoger och lärare.

transformationsteorin handlar om att vuxna reflekterar över sina förgi-
vettagna antaganden. 

min tes
hammarstöm-lewenhage&ekström (2002) skriver, att varje pedagog/lärare 
utgår från sin egen praktiska yrkesteori. Det handlar om personlig erfaren-
het, inlärd kunskap och erfarenhet samt egna värderingar som filosofiska, 
politiska och etiska ställningstaganden. Vidare skriver de att även handled-
ningen måste ta sin utgångspunkt i varje lärares teori för att sedan göra teorin 
tillgänglig för förändring. 

7 
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min erfarenhet av handledning och kvalificerade samtal är att när något 
inte fungerar som förväntat upplevs det som ett problem hos pedagoger/
lärare. Deras önskan är att få ”problemet löst”. min roll som kvalificerad 
samtalspartner blir att introducera deltagarna till ett transformativt lärande.

Jag menar att det är via regelbunden handledning och genom det kvali-
ficerade samtalet ett transformativt lärande sker. ett transformativt lärande 
innebär en form av mänsklig mognad och att dess främsta kännetecken är 
öppenheten för nya synsätt som gäller både handledare och handledda. 

handledningssamtalet blir ett verktyg för deltagarna att kritiskt reflektera 
över det egna yrket i vardagen, där ett lärande sker för att lättare bemöta 
tredje part. med tredje part menar jag barn-elever och föräldrar men det kan 
även gälla arbetskolleger.

transformativt lärande
transformationsteorin har utvecklats av Jack mewirov, emeritus Professor of 
adult and continuing education, Usa. teorin grundar sig i hur vanemäs-
siga förväntningar påverkar lärandet hos vuxna. han menar även att centralt 
för vuxnas lärande är att överskrida sina begränsade vanor genom att reflek-
tera över förgivettagna antaganden. 

mezirov menar, enligt Wilhelmsson (1998), att det är verksamt att an-
vända metaforer som ett verktyg för det kommunikativa lärandet. när jag 
i en handledningssituation vill få de handledda att reflektera över sin situa-
tion kan de använda sig av metaforen ”vi är på toppen av ett isberg” viket 
kan göra det lättare för de handledda att begripa situationen, och därifrån 
kunna starta processen att tänka nya tankar. Vi associerar till det kända för 
att förstå det okända. För att skapa förståelse kring dessa meningsskapande 
mönster använder mezirow, ”den hermeneutiska cirkeln”, som beskriver hur 
pendlingen mellan del och helhet skapar ny förståelse just för att förstå det 
okända, att kunna tolka alternativa sätt att förstå. 

Genom att ifrågasätta det som är förgivet taget och som har begränsat oss 
på olika sätt menar Wilhelmsson att lärandet leder till förmåga att ta beslut 
samt att agera på ett ansvarstagande och självständigt sätt.

Det transformativa lärandet utvecklas dialektiskt genom nio steg som här 
nedan ska beskrivas med hänvisning till Basseches (1984), enligt Wilhelmsson :

”att uppfatta ett dilemma
att se nya alternativ
att välja att gå vidare i reflektionsprocessen 
att jämföra olika perspektivs giltighet
att relatera det nya perspektivet till nya föreställningar
att vara öppen för att förändra synsätt
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att förstå hur andra som har det nya perspektivet tolkar 
verkligheten
att kritiskt granska det tidigare synsättet
att utvidga perspektivet till att genomsyra hela tänkandet” 
(s. 63-64). 

De här nio punkterna blir en form av ”budord” som är verksamma i det kva-
lificerade samtalet då även med min tes i åtanke. ett transformativt lärande 
innebär en form av mänsklig mognad och att dess främsta kännetecken är 
öppenheten för nya synsätt, öppenhet för alternativa perspektiv och att in-
dividers holistiska lärande ständigt växer. om detta har även agniezka Born 
(2005), professor i pedagogik vid stockholms universitet skrivit kring, i en 
tolkning av mezirow (2003). Born skriver att transformativt lärande delas in 
i två lärandekategorier: instrumentellt lärande och kommunikativt lärande.
 
instrumentellt lärande
med instrumentellt lärande innebär det att utöva kontroll och manipulera 
en miljö eller de människor som finns i miljön. instrumentellt lärande har en 
hypotetisk ansats med syfte att finna det mest effektiva sättet att lösa proble-
met. Genom att associera till det kända, förstår vi det okända.

kommunikativt lärande
Det kommunikativa lärandet betyder att lära att förstå, att vi vill förstå inne-
börden i det någon meddelar oss. Det är genom detta lärande vi kan åstad-
komma sammanhang som är nödvändiga för att människan ska kunna fung-
era. Genom att försöka hantera andras ideér, att konfrontera det okända kan 
nya meningsscheman formas.

Vidare skriver Born att det är genom reflektion våra meningsscheman 
och våra perspektiv förvandlas och transformeras. För att förstå ett mer djup-
gående transformativt lärande blir en kritisk självreflektion en nödvändig 
process, vilket blir avgörande om det överhuvudtaget kommer att äga rum en 
förändring. Det här har jag funderat mycket över i mina kvalificerade samtal, 
hur det ska bli möjligt att åstadkomma denna avgörande process med kritisk 
självreflektion. 

i det transformativa lärandet, enligt Wilhelmsson,1998, använder vi oss 
av referensramar som innehåller våra sinnesintryck, bland annat det me-
ningsbärande perspektivet (vanemässig hållning) och det meningsskapande 
tankemönstret (kluster av föreställningar). 

Wilhelmsson utgår ifrån att de meningsbärande perspektiven är mer 
etablerade och endast påverkas indirekt medan de meningsskapande tanke-
mönstren är mera lättpåverkade. 

att nå ett transformativt lärande, genom det kvalificerade samtalet
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i ett meningsbärande perspektiv vägleds vi av vår vana att agera, vilket 
innebär att perspektivet prövas. om vår handling då misslyckas och vi får 
orsak att förändra vår uppfattning ges vi möjlighet till att få syn på det redan 
förgivet tagna och en perspektivförändring sker. Det är genom att kritiskt 
reflektera över de antaganden som ledde till en viss handling, som i sin tur 
utgör det transformativa lärandet.

att konfrontera det okända och hantera andras idéer kan leda till nya me-
ningsskapande mönster i det kommunikativa lärandet. Det handlar om att 
själv göra sig förstådd och att förstå andra. när jag jobbar med handledning 
är det just dessa påståenden om vad som kan hända i det kommunikativa lä-
randet som lyfts fram. som kvalificerad samtalspartner tar jag hänsyn till den 
”egna yrkesteorin” för att sedan belysa olika perspektiv på det ”upplevda” 
problemet, vilket även finns beskrivet i min tes. Det handlar om ”intentio-
ner, avsikter, strukturer, känslor, värderingar och, moraliska beslut som inte 
kan bedömas empiriskt” (Wilhelmsson 1998 s.61).

andra forskares antaganden
Det jag märkt är att bekräftelse till de handledda är av stor betydelse. att 
bekräfta och utmana blir en del i det kvalificerade samtalet. om detta skriver 
även mollberg hedqvist (2006), hur mycket utmaningar och bekräftelse som 
bör ges i handledningssituationer av handledaren.

när jag ställt frågan till förskollärarna i förskoleklassen jag jobbat tillsam-
mans med under höst och vårtermin svarar de att handledaren ”ska bekräfta 
det man gör, och att få bolla sina idéer med denne” men även att det för-
väntas av handledaren att ”de tillsammans ska komma fram till konkreta lös-
ningar och att handledaren ska lyssna, förstå och lotsa de handledda vidare”. 

att bekräfta de handledda har betydelse för mig som kvalificerad sam-
talspartner för att utveckling ska ske. en annan aspekt av lärandet anser jag 
vara det mollberg hedqvist (2006), säger att genom skrivandet får handleda-
ren syn på och förstår förhållningssätt samt skillnader mellan det narrativa 
lyssnandet och mötet med den andre. skrivandet ger möjlighet till kritisk 
självreflektion över egna handlingar som handledare. i detta håller jag med 
helt och hållet. För mig får skrivandet en stor betydelse genom att jag får syn 
på mina tankar samt att det ger upphov till nya frågeställningar.

att vara öppen för skeenden i samtalet så att dialogen blir den som skapar 
reflektioner där det sker en fördjupning av förståelse och yrkeskunskap kan 
utvecklas, blir viktigt för det kvalificerade samtalet. Det handlar om motta-
gandet av den andre i lyssnandet, att välkomna eller stänga ute den andre i 
lyssnandet. Detta är även något levinas (2003) har i sina grundantaganden.

mollberg hedqvist (2006), skriver om de kvalitativa sprången i samtalet 
vilket innebär att kunna förstå utifrån de erfarenheter man har som utgångs-
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punkt till att kunna utveckla sitt yrkeskunnande. när pedagoger sätter ord 
på sin kunskapssyn förändras tankar om förhållningssätt till barnen. i en av 
mina frågor till förskollärarna om handledning undrar jag: ”märker du om 
dina tankar förändras efter ett handledningstillfälle?” De svar jag får är ”Ja, 
man får hjälp att se saker på ett annat sätt. idéer om hur man kan göra och 
vad man kan förändra” och ”Det är nödvändigt att drifta sina tankar med 
andra i detta arbete, gäller särskilt i speciella situationer”.

Öppenheten i ett samtal verkar vara av avgörande betydelse, anser Will-
helmsson (1998), med andra ord är det viktigt att skapa ett öppet och kon-
struktivt lärklimat i gruppsamtalet.

För att synliggöra det vanemässiga kan problematiseringen konfronteras 
genom att motsättningar används i en fördjupning av samtalet. 

i tomas englunds (2000) text står skrivet, att en av Deweys och meads 
huvudteser var ”att mening skapas i förhållande till ett problem och i sociala 
situationer där problemets olika sidor belyses och ens egen vanemässiga syn 
utmanas” (s.7). Detta stärker min tes ytterligare, att var och ens egen prak-
tiska yrkesteori behöver utmanas och belysas ur olika perspektiv. i detta räk-
nar jag även in mig själv och vad för syn jag har på ett handledningssamtal.

att åstadkomma förändringar som innebär en skillnad, när något upp-
levs annorlunda än tidigare, menar Gjems (1997), i en tolkning av Bateson 
(1997), att det handlar om kvalitetsförbättring. när en skillnad ska bli till 
något positivt krävs balans i form av upprepning, trygghet och stabilitet. För 
att människan ska kunna växa i relation till andra, blir struktur och stabili-
tet en förutsättning. Vidare påtalar Gjems att om strukturen och tryggheten 
blir för stabil kan det ge upphov till stagnation. som ett exempel på detta 
kan det ses som ”om en förskollärare alltid måste vara den som har kon-
troll över verksamhetens pedagogiska innehåll och inte överlåter något till 
barnen, kan strukturen hämma barnens lust till att lära och därmed deras 
utveckling”(s.33).

med andra ord, om inte ramarna ändras med hänsyn till nya behov kan 
en förändring vara svår att genomföra, det kan även uppstå stagnation. ruti-
ner och arbetsfördelning kan ha en tendens att bli bestående, menar Gjems. 
Det är just detta som jag upplever i vissa kvalificerade samtal att det är svårig-
heter för pedagoger och lärare att tänka annorlunda med rutiner och arbets-
fördelning – att reflektera över det förgivettagna.

transformativt lärande i praktiken 
samtalet ska ge möjlighet att granska de egna föreställningarna om verklig-
heten. teorin om det transformativa lärandet har utvecklats av mezirow, och 
som i en tolkning av Wilhelmsson (1998), skrivs fram som att lärandet kan 
”förstås som en aktivitet som är orsakad av social interaktion” (s.57).

att nå ett transformativt lärande, genom det kvalificerade samtalet
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här vill jag med ett inlägg från ett samtal med de två förskollärarna i 
förskoleklassen där jag handleder, visa på vad jag anser vara det Wilhelmsson 
menar med att i samtalet granska sina föreställningar om verkligheten. 

en förklaring till nedanstående exempel är att jag haft ett pågående arbete 
i gruppen som avslutas under maj månad. Förskollärarna ska göra bilder och 
sätta upp för ett schema över hur barnens dag kommer att se ut. Detta har 
upplevts som problem, att tillverka och att få tiden till att sätta upp bilderna. 
Förskollärarna tänkte även att barnen nog skulle ”leka” med bilderna eller 
plocka bort dem.

Jag kommer att använda beteckningarna: Fö1 (förskollärare 1), Fö2 (för-
skollärare 2), sP (specialpedagog).

sP ” - Jaa då…Vad var det mer jag tänkte på, jo, det här som 
jag är nu då – det sa vi för april ut, och det är ju snart, så jag sa 
till Monica i morse att, Var är Veronica? För vi måste ju få det 
här att funka med dels att bli bättre med att få färdiga bilder på 
allting..
Fö2 - Ja jag tänkte på att som jag gjorde igår innan jag gick hem, 
satt jag upp bilderna. 
Det var ganska skönt och känna, jag har redan gjort det! När 
man vet vad som ska upp istället
för att skynda sig på morgonen…jag är sen – vad är klockan…
Fö1 - Men kommer du ihåg hur det var förra året? Jag satt upp 
lappar – fritids rev ner dom! Adventskalender – 
rev ner direkt…
Fö2 - Men som du har på den dörren…jag tycker det är rätt bra, 
eftersom ni sitter där, så ser man ju
bilderna jättebra där..
Fö1 - Självklart, men fritids sa…va ska du göra…Jag måste 
hämta saker, det här är mitt arbetsrum, neej,
här är vi… och så mellis å, jag kände bara å men, liksom…
Fö2 - Nu har det väl funkat?
Fö1 - Nu har det varit väldigt annorlunda, men ja, nu får det 
sitta, ”kors i taket”.
sP - Så då skulle du kunna göra det också? Om jag hämtar dom 
här bilderna och att det ska plastas
in! och att schemat sätts upp innan ni går hem.
Fö1 - Ja
Fö2 - Jaa.
sP - Ja, då borde det kunna flyta på”.
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Min analys: 
i det här samtalet återkommer Fö1 till hur svårt det varit förut men blir 
återförd till nuläget av Fö2 och intar därmed ett nytt perspektiv i sitt sätt att 
tänka. Jag (sP) bekräftar deras nya kunskap genom att säga att det ”borde 
kunna flyta på”.

Detta innebär att individens föreställningsvärd förändras i en process 
som är beroende av sitt sammanhang i vilken utveckling och konsekvenser 
analyseras. synliggörandet och problematiseringen av olika dilemman sker 
på ett medvetet plan, som enligt Wilhelmssons tolkning av mezirov, kallas 
för ”mindfullness”. enligt min tolkning står begreppet för ”att vara i en med-
veten närvaro och att se verkligheten som den är”, samt att bli medveten om 
sina tankar, känslor, förnimmelser och beteenden. 

För att ett perspektivöverskridande lärande ska utvecklas är detta begrepp 
en förutsättning, anser Wilhelmsson. Detta påstående anser jag vara av yt-
tersta vikt och är något jag kan härleda ifrån mina kvalificerade samtal. Jag 
vill även understryka att detta stärker min tes. 

här är ett exempel från förskoleklassen. Förskollärarna har haft ett 
idrottspass utomhus med barnen. Detta pass hade inte fungerat eftersom två 
av barnen ville ha de nya bollarna för sig själva. syftet med idrottspasset var 
att barnen skulle kasta bollar till varandra. nästan all tid av passet togs för att 
reda ut konflikter.. här är ett exempel från samtalet:

Fö1 - men det tog tid.
sP - mmm
Fö1 - säkert en tjugo minuter…
sP - Men när det blir såna där situationer, hade ni haft möjlighet 
att göra på något annat sätt?
Fö2 - mmm.
sP - Vad tänker du?
Fö2 - Ja men det tänkte jag…det sa jag till dig också sen, att 
nästa gång att nästa gång kanske vi gör olika stationer. Alltså 
man har kanske fyra olika grejer och kanske delar in i mindre 
grupper och talar om att…nu är det ni fyra som ska göra det här 
och det går till så här.
Fö1 - Jo..

Min analys: 
Det kan kanske tyckas att detta exempel är självklart, men vid en analys 
märks det, att båda förskollärarna är medvetna om vad de anser vara proble-
met, de båda pojkarna lyder inte. när jag ställer frågan om de haft möjlighet 
att göra på annat sätt, blir båda medvetna om sina tankar och känslor. Deras 

att nå ett transformativt lärande, genom det kvalificerade samtalet



100

perspektiv vidgas och de kommer på nya sätt att lösa problemet. Fokus har 
flyttats från pojkarna till situationen. Förskollärarnas egna praktiska yrkes-
teori hade utmanats så att de kunnat släppa sin vanemässiga syn. med andra 
ord kan jag se att ett transformativt lärande skett.

handledning får inte bli något evigt beroendeframkallande tillstånd me-
nar hammarström & levenhagen (2006, s.13) och i detta instämmer jag. 
Återigen vill jag påminna om vikten av kritisk reflektion för att en ny dimen-
sion av lärandet sker hos alla parter. Det jag menar är att de handledda ska 
ges möjlighet att pröva det ”nya” och se effekten av det. med tanke på de 
fem veckor då jag dagligen deltog i förskoleklassens arbete var vi hela tiden 
medvetna om att det var en tidsbegränsad ”handledning”. Förskollärarna 
var tvungna att reflektera över situationer och skeenden där de kunde finna 
andra lösningar och därigenom få barngruppen att samverka med varandra 
på ett konstruktivt sätt. 

att frångå sin egen vanemässiga syn och att den utmanades blev up-
penbart i handledningsprocessen. Under höstterminen hade vi fem bokade 
tillfällen och under våren ca tio tillfällen vilket var nödvändigt för att kunna 
komma tillrätta med den komplexa problemsituationen. 

summering och slutsats
Får det kvalificerade samtalet någon effekt för att ett transformativt lärande 
ska komma till stånd? 

i min essay utgår jag från att detta är fullt möjligt vilket jag visar på med 
min tes om att varje lärare utgår från sin egen praktiska yrkesteori och att det 
är via det kvalificerade samtalet ett transformativt lärande sker. 

själv utgår jag bland annat, från ett systemteoretiskt perspektiv som inne-
bär att det som sker måste förstås i ett relations - och sambandsperspektiv 
(andersson, 2003). Det blir därför viktigt att använda de samtalsmetoder som 
stärker min teoretiska grund. Även de nio punkter där jag beskrivit ”att det 
transformativa lärandet utvecklas dialektiskt” (som finns beskrivet under rub-
riken ”Det transformativa lärandet”) känns värdefulla. Dessa kan sammanfat-
tas i ett händelseförlopp som att, de handledda tillsammans med mig har 
uppfattat ett dilemma, jag ställer frågor, lyssnar till de handleddas berättelser 
och utifrån berättelsen kan jag sammanfatta det jag hört. Det gör att vi fångar 
det gemensamma dilemmat och de handledda kan se nya alternativ och kan 
då välja att gå vidare i reflektionsprocessen där de olika alternativen jämförs 
och prövas från olika perspektiv. här kan nya föreställningar uppstå och det 
är av största vikt att ha ett öppet sinne för att kunna förändra sitt synsätt och 
även då kunna förstå hur andra ser på det nya som framkommit. Vad som 
också behöver granskas kritiskt är tidigare synsätt som kommit att genom-
syra hela tänkandet från första problemställningen till ett utvidgat perspektiv 
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och ett eventuellt nytt synsätt. Jag vill med detta påtala vikten av att kritiskt 
granska och reflektera över sina egna antaganden och påståenden. att vara 
en reflekterande och självkritiskt granskande pedagog eller lärare har alltså 
mycket stor betydelse för att ett transformativt lärande ska komma till stånd. 
Det bygger naturligtvis även på deltagarnas vilja att försöka tänka ”nytt”. 

Vid handledningstillfällena i de kvalificerade samtalen, hade jag en öns-
kan om att deltagarna skulle få möjlighet att utveckla sina kunskaper om hur 
kunskap skapas, genom att bearbeta processen för det transformativa läran-
det. Jag hade en önskan om att de handledda skulle få möjlighet att utveckla 
sina kunskaper om hur kunskap skapas (metakognition), genom att bearbeta 
processen för det transformativa lärandet, vilket jag anser att de kunnat få. 

att pröva nya tankar och ”göranden” i den egna yrkespraktiken, att kon-
frontera det okända och hantera andras idéer som kan leda till nya menings-
skapande mönster i det kommunikativa lärandet är en utmaning för mig som 
kvalificerad samtalspartner. Jag kan ge individerna möjlighet att förändra sin 
föreställningsvärd. Det handlar om att själv göra sig förstådd och att förstå 
andra för att sedan genom frågor och lyssnande ge möjlighet till det trans-
formativa lärandet.

Jag har fokuserat på det transformativa lärandet och de samtalsmodeller 
som bygger på de teorier jag anammat, men även på skrivandets möjligheter 
för att jag som kvalificerad samtalspartner ska få syn på det sagda. Det jag ser 
som ytterligare en möjlighet är att förskollärarna skulle kunnat få ta del av de 
nedskrivna samtalen och därigenom kunnat öka sin förståelse för det sagda. 
nu har de endast läst för att godkänna det jag tagit med i essayn. Detta är 
en ny aspekt för att utveckla det transformativa lärandet för de handledda.

att nå ett transformativt lärande, genom det kvalificerade samtalet
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reflektionens betydelse  
för arbetet i förskolan 
Monica Berg

om tycho Brahe och reflektionens villkor.

tycho Brahe står en natt i sitt älskade forskningslaboratorium stjärneborg 
och tittar på månen. han känner att han är nära en ny förståelse av hur 
månens omloppsbana ter sig. han anar att de gamla antagandena inte gäller 
längre, men känner sig samtidigt bunden vid dem.

tanken, tänker han, måste löpa vid sidan av sina vanliga 
stigar, måste våga sig ut i intet. man måste glömma sitt 
eget ansikte för att verkligen få syn på någonting. Jag mås-
te, tänker han, varje gång jag forskar glömma mitt ansikte. 
(coelho ahndoril, a., 2003, s. 67)

när jag läser boken ”stjärneborg” av alexandra coelho ahndoril, slår 
det mig vilken tydlig beskrivning av reflektionens villkor det här är. För att få 
en ny eller förändrad förståelse av något, är det viktigt att jag glömmer mig 
själv, min egen bild. Det är som om det egna, det jag format i mig själv under 
lång tid, är så förutsägbart och tryggt att hålla sig i att jag inte förmår lämna 
det. men när jag plötsligt ser den där händelsen i ett annat ljus, kanske för 
att en annan människa hjälpt mig till en ny förståelse – då känns det så till-
fredsställande. Plötsligt ser jag nya möjligheter, och jag hör andra berättelser.

På specialpedagogutbildningen för ett tiotal år sedan fick vi av vår lärare 
en bild som har fastnat hos mig, och som under årens lopp hela tiden fun-
nits med och haft betydelse i mitt arbete. i sin enkelhet ser bilden ut ungefär 
såhär: ”ni sitter flera personer runt ett bord. ställ en sko mitt på bordet. nu 
ska var och en av er beskriva det han/hon ser.” skon beskrivs naturligtvis på 
helt olika sätt beroende på om man betraktar den framifrån, från sidan eller 
rakt bakifrån. För mig blev skon en påminnelse om att när man tänker till-
sammans från olika perspektiv så får man se och lära sig nya saker.

här vaknade mitt intresse för reflektion, både den egna och den gemen-
samma. att få en ny eller förändrad förståelse för något genom att tänka 
och undra tillsammans med andra, ger en helt annan dynamik i mitt eget 
tänkande. samtidigt har jag också med åren blivit mer och mer uppmärksam 
på betydelsen av min egen reflektion. inte minst inom mitt arbete. när jag 
efter att ha mött en handledningsgrupp reflekterar över det gångna samtalet 
hittar jag trådarna som leder både bakåt och framåt. hur blir det om vi inte 
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ger oss tid att undra, varken i våra egna tankar eller tillsammans med andra?
såhär skriver psykologen Petri Partanen (2008) i sin bok ”Från Vygotskij 

till lärande samtal”:
”Utan frågor dör tanken och det resonerande självet. när vi enbart hör 

uppmaningar i det yttre samtalet, eller i det inre – men inte utvecklar vårt 
eget resonemang – tappar vi känslan av att vara ett resonerande själv, förank-
rat i våra egna tankar.”

skulle jag kunna utveckla min egen förmåga som handledare och sam-
talsledare, om jag medvetet tränade min förmåga att reflektera? skulle de 
jag möter kunna utveckla sina kvaliteter som förskollärare och barnskötare i 
förskolan, om de medvetet tränade sin förmåga att reflektera? 

Jag är övertygad om att det är möjligt att använda den kunskap som finns 
om reflektionens betydelse, för att utveckla den pedagogiska kompetensen 
inom förskolan. 

språk, reflektion och lärande
möjligheten att samtala, att använda språket är det som konstituerar oss som 
människor. ordet knyter samman oss. hela medvetandets utveckling är för-
bunden med ordets utveckling. ordet är det mest direkta uttrycket för det 
mänskliga medvetandets historiska natur, menar Vygotskij (2001).

såväl inom specialpedagogyrket som inom många andra yrken, har sam-
talet en bärande roll idag. Kanske använder vi språket och samtalet mer än 
någonsin idag. men hUr använder vi det då? På vilket sätt talar och lyssnar 
vi, vilken tid ger vi varandra i våra samtal? skapas det någon ny förståelse? 
använder vi samtalet som den tillgång och den kraft det skulle kunna vara 
i våra möten? 

Vi kan använda språket till att se på oss själva och de sammanhang där 
vi befinner oss liksom lite ”utifrån”. se tillbaka, dra slutsatser och skapa ny 
förståelse. Vi kan reflektera. Både inom oss själva, och tillsammans med andra 
människor.

ordet ”reflektion” är sammansatt av latinets re, åter, och flectera, böja, 
vilket skulle innebära ”tankens krökning tillbaka mot sig själv”, enligt alex-
andersson (alexandersson, 2007). han menar att det handlar om att synlig-
göra, se igenom, genomskåda.

Donald a. schön (1996) betonar den egna reflektionens betydelse för 
den enskilda individen, för hennes handlingar och kunskapsutveckling.

han använder begreppet reflektion-i-handling, och menar med det ett 
slags kunskap och kunskapsförändring som uppstår direkt i en situation och 
kan få oss att tänka tillbaka på en handling och förvånat ställa frågor om 
vårt eget agerande. Vanligtvis reflekterar vi över kunskap-i-handling, sam-
tidigt som vi reflekterar över det som vi håller på med (”hur angriper jag 
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det problem som jag försöker lösa?”). Den som reflekterar-i-handling blir en 
forskare i praktiken, enligt schön. Därmed är han/hon oberoende av etable-
rade teorier och tekniker, och skapar en ny teori för det unika fallet. eftersom 
professionalism fortfarande uppfattas som teknisk expertis är reflektioner-i-
handling inte allmänt accepterat (a.a. s. 26 ff)

reflektion förekommer alltså i olika skeden av handling – såväl då hand-
lingen planeras som under genomförandet. Vi överväger utifrån våra tidigare 
erfarenheter, vår kunskap och våra värderingar. och vi gör det med oss själva 
eller tillsammans med andra. eftertanken är särskilt viktig, eftersom det är 
lätt att gripas av ett slags handlingstvång i en situation som vi upplever som 
pressad. här kan reflektionen hjälpa oss att bromsa. Det är genom att lyssna, 
läsa, skriva och tala som det mesta lärande sker. Från ett sociokulturellt per-
spektiv är språk och kommunikation själva förbindelseledet mellan individu-
ella mentala processer och sociala läroaktiviteter. ( Dysthe, 2003, s. 10)

Dysthe och andra författare går i antologin ”Dialog, samspel och läran-
de” igenom begreppen grundligt. Den ryske språk-, kultur- och litteratur-
teoretikern mikhail Bakhtin tycks ha en uppfattning om begreppet ”dialog” 
som lägger vikt vid det heterogena och det flerstämmiga, och vid motstånd 
och spänningar. enligt honom sker kunskapsutvecklingen genom en ”för-
handling om mening och ett möte mellan divergerande röster.”( Dysthe, 
2003, s. 13). 

enligt Dysthe är för Bakhtin kärnan i dialogen ”respekten för den andres 
ord, viljan att lyssna och förstå den andres premisser och att använda den 
andres ord som tankeredskap men samtidigt behålla respekten för de egna 
orden.” Detta låter för mig som något som beskriver förutsättningarna för att 
reflektion ska ske. Dessa rader beskriver på ett tydligt sätt det goda samtalet, 
som utgör en självklar grund och förutsättning för reflektion.

Kunskap konstrueras genom samarbete, och i en kontext, som jag ser det. 
Vi får nya erfarenheter som gör att vi reorganiserar och omvärderar de gamla 
erfarenheterna, och ny insikt kan ständigt uppstå.

(…) det är fundamentalt att lärande förutsätter social hand-
ling. häri ligger även en syn på människan som en aktiv 
handlande varelse som koordinerar handling genom sam-
verkan. lärande skall förstås som en process som pågår hela 
livet, inte bara som en ackumulering av erfarenheter utan 
även som kvalitativa språng mot bakgrund av en rekon-
struktion av erfarenheter. lärandet är relationellt: knutet till 
människor och till föremål. Genom utvecklingen av kom-
petens att se ur andra människors och föremåls perspektiv 
kommer läroprocessernas mångfald och komplexitet att 
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öka den reflektiva förmågan. lärandet är kontextuellt, dvs 
det äger rum under bestämda omständigheter. (Vaage i 
Dialog, samspel och lärande, 2003, s. 125 ff)

ovanstående citat ger en sammanfattande bild av hur man kan se på lä-
randet i ett sociokulturellt perspektiv, vilket förefaller nödvändigt, då man ska 
tala om reflektionens betydelse för lärandet. Jag har valt att kursivera ord som 
jag tycker beskriver vad lärande är, och jag har dessutom markerat den mening 
som på något sätt också beskriver reflektionens betydelse för lärandet. 

villkor för lyssnandet
som jag ser det är själva lyssnandet av avgörande betydelse vid alla samtal, 
både de där reflektion i en strikt form är syftet och de som ”bara uppstår”. 
men vilka villkor finns för lyssnandet? 

enligt mollberger hedqvist krävs självreflektion och kunskaper för att bli 
trygg i mötet – närvaron – med den andre (2006, s. 82)). 

medveten närvaro är en förutsättning för det öppna lyss-
nandet: att vara medvetet närvarande är att samla sin kraft 
och sin uppmärksamhet i nuet, och att medvetet styra sin 
uppmärksamhet. Det är av stor vikt, för det du uppmärk-
sammar påverkar sedan det du tänker, känner och gör.  
(Kåver nilsonne, 2007, s.18)

Vad som behövs för att förhålla sig på detta medvetna sätt beskriver för-
fattarna så här: ”vi måste observera genom att använda alla sinnen, beskriva 
istället för att tolka och hålla oss till fakta istället för att döma.” 

Dewey (1933/1998), å sin sida, talar om tre punkter som utgör nödvän-
diga förutsättningar för reflektion. han använder de engelska begreppen 
open-mindedness, whole-heartedness och responsability. Förutsättningarna 
beskriver han som att med genuin entusiasm lyssna till fler idéer och alter-
nativa möjligheter än en, att utgå från att även de som ligger mig närmast 
kan visa sig felaktiga och att, slutligen, ta det fulla ansvaret för det som sker 
- alltså vara beredd att ändra ståndpunkt, så som jag tolkar det.

Det krävs alltså av mig att jag är inställd på förändring, i mötet. andras 
tolkningar och förståelse kan utgöra en möjlighet för mitt eget lärande. i 
denna process med öppna sinnen uppstår nyfikenhet och intresse för den 
andre på ett naturligt sätt.
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kreativitetens och lekens betydelse
Winnicott (1971/2003) menar att det uppstår ett psykologiskt rum mellan 
mor och barn. Detta kallar han för ”det tredje rummet”, och menar att det är 
ytterst värdefullt i individens utveckling. clarence crafoord talar i förordet 
till boken ”Barn som inte leker” om hur detta område medger ett skapande 
förhållningssätt till omvärlden:: ”i leken ser vi bokstavligen hur detta ska-
pande växer fram och hur det frigör lust och fritt tänkande.” 

För Winnicott gäller den allmänna principen att psykoterapi sker i det 
område där två lekområden sammanfaller, terapeutens och patientens. an-
ledningen till att han anser att lekandet är så viktigt, är att det är i lekandet 
som patienten är kreativ. 

han beskriver kreativiteten som ett ”ointegrerat tillstånd” som till ex-
empel uppstår under avslappning. han går så långt att han menar att hela 
människans upplevelseexistens bygger på lekandet:

Vi är inte längre antingen introverta eller extroverta. Vi 
upplever livet på övergångsfenomenens område, i den 
spänningsladdade sammanflätningen av subjektivitet och 
objektiv iakttagelse i ett område som ligger mellan indivi-
dens inre verklighet och den gemensamma verkligheten 
hos den värld som ligger utanför individen. (Winnicott, 
1971/2003)

Är det i denna värld, mittemellan vårt inre – som vi inte alltid självklart 
känner till - och det gemensamma yttre som vi tillsammans lever i, som nya 
tankar och idéer uppstår? Jag vill gärna tro det, och i likhet med tycho Brahe, 
tänka att ”man måste glömma sitt eget ansikte för att verkligen få syn på 
någonting.” när jag blir så engagerad att jag glömmer mig själv i ett samtal 
med en annan människa, då kan ett nytt utrymme, ett rum, uppstå där vi 
möts i en ny bild av till exempel det barn vi talar om. Plötsligt har den andre 
visat mig en ny bild av barnet, som gör det möjligt för mina egna tankar att 
ta nya banor. eller kanske beskrivs en situation på ett helt nytt sätt, som blir 
utgångspunkten för en ”tankevända” i mitt eget huvud. Detta är vad moll-
berger hedqvist (2006) och Vaage (i Dyshe 1996) kallar för ett ”kvalitativt 
språng”, som leder till nya reflektioner och handlingar, och ibland nya per-
spektiv på den egna verksamheten. en lärande process äger rum.

reflektionens betydelse för pedagogen och för barnet
reflektionen skulle kunna ha stor betydelse som ett arbetsredskap i försko-
lan, både den egna reflektionen, ”blicken inåt”, och den gemensamma, då vi 
”tänker tillsammans”.
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Då vi upptäcker oss själva som en del av samspelet med barnen, funderar 
över vilken betydelse det har och på så vis får insikt i oss själva som peda-
goger och människor, så får vi också möjlighet att förändra och utveckla det 
pedagogiska arbetet.

För att lyckas i vårt arbete måste vi alltså förstå något om oss själva: 
Bengtsson menar att det finns tre led i begreppet ”reflektion”: självreflektionen 
innebär att människan upptäcker sig själv, tänkandet att hon funderar över sig 
själv och självförståelsen är så att säga slutpunkten: människan har förstått nå-
got om sig själv. (Bengtsson i Brusling & strömqvist, 1996, s. 71). Jag menar 
att det är en nödvändighet att den som arbetar i förskolan har förstått något 
om sig själv och sin betydelse för barnen. 

linder & mortensen (2008) beskriver i boken ”Glädjens pedagogik” vad 
de anser att begreppet ”professionell” innebär: att man förstår sig själv och 
sin roll inom de uppställda ramarna, och också finner sin plats innanför 
rådande förväntningar. De menar att det finns en professionell, en personlig 
och en privat domän, och att det är en väsentlig del av det professionella 
uppträdandet att också kunna vara personlig och stå för sina personliga 
mänskliga resurser. Den som är professionell men enbart agerar i enighet 
med de teoretiska instruktionerna skapar dock en distans både till barnet 
och till sig själv. Pedagogen får inte heller bli privat – vilket hon/han blir då 
barnet på något sätt känner sig förpliktigat att förhålla sig till saker som angår 
pedagogens privatliv, eller när denna delar med sig av egna värderingar utan 
någon bestämd professionell avsikt. 

att förhålla sig på detta sätt och på det viset vara en autentisk vuxen, 
kräver självreflektion, som jag ser det. att man ständigt ser på sina egna ställ-
ningstaganden och sitt agerande lite ”utifrån”, och ställer frågor till sig själv.

Barn har egna reflektioner. På samma sätt som en handledare, kan pe-
dagogen också i barngruppen se den samlade kompetensen som en resurs, 
tillsammans med det egna genuina intresset för att utveckla en gemensam 
vardag i förskolan. att reflektera flera tillsammans är att visa att människor 
kan tänka olika. om man tänker högt tillsammans kan man hitta ett nytt sätt 
att se på något, eller en ny lösning som innebär att ingen behöver ”förlora” 
– varken prestige eller ansiktet. ann Åberg skriver om att det som blir mest 
spännande i arbetet med barnen är när en ide´ de vuxna har, inte blir som de 
tänkt sig. Då kan pedagogerna tänka: ”ok, det blev inte som vi tänkte, men 
vad kan vi lära oss av det här?” Det är frågor som hjälper pedagogerna att 
använda sina erfarenheter och ger dem mod att tänka nytt. hon ställer också 
frågan ”hur ger vi barnen möjlighet att reflektera kring sådant som inte blev 
som de själva tänkt?” (Åberg, 2006).

Förskolan är en del av samhället, och påverkas och förändras med det. i 
dagens samhälle finns en trend att söka enkla, snabba lösningar även inom för-
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skola och skola, och de beteendemodifierande metoderna har vuxit sig starka. 
min upplevelse är att i denna process har möjligheten till reflektion, både för 
barn och vuxna, fått stryka på foten. resultat måste nås så snabbt som möjligt 
och redovisas på ett tydligt sätt. själva processen är svårare att beskriva, och 
utelämnas inte sällan, då man talar om resultatet. men om lärandet ska bli 
något annat än en ytlig imitation behövs möjlighet till reflektion och samspel 
med andra, Det är dessutom en förutsättning för en demokratisk fostran.

om vi önskar att barnen ska utvecklas till fria, självständiga människor 
med förmåga att ta egna beslut måste vi träna vår förmåga att nyfiket lyssna, 
både till varandra och till barnen. Vi måste visa barnen att det finns olika sätt 
att se på saker, att man kan vända och vrida, se från olika håll. På så vis väg-
leder vi barnen, och visar på betydelsen av att tänka självständigt och kritiskt.

Detta, kan jag tycka, är en oerhört viktig fråga då den i slutändan faktiskt 
handlar om det samhälle vi vill ha, och ständigt skapar, tillsammans. Barn 
och unga som inte har fått möjlighet att reflektera – vrida och vända på 
saker, se dem från olika håll, fundera över sin egen åsikt ur olika perspektiv 
– riskerar att istället snabbt ta ställning och värdera olika uttalanden, förslag 
och idéer. och alltför snabba ställningstaganden, i olika sammanhang, kan 
ibland bli väldigt ödesdigra:

tvååringen som sätts på en bänk för att ”tänka efter”, kommer snabbt att 
dra slutsatsen att han ”är fel”, men inte förstå på vilket sätt. 

Femåringen ”förstår” att han alltid är den som orsakar bråk i gruppen, efter-
som den vuxne – utan att reflektera – direkt frågar just honom vad som hände.

reflekterande samtal för vuxna på förskolorna
i den mindre kommun där jag arbetar som övergripande specialpedagog för 
förskolan finns 9 förskolor med sammanlagt 36 avdelningar. Vi hade under 
flera år haft en rutin där jag regelbundet mötte personal från varje avdelning 
ca en gång i månaden. 2008 uppstod idén om att använda dessa regelbundna 
möten på ett nytt sätt. Genom att använda oss av strukturerade reflekterande 
samtal i grupp ville vi prova ett annat sätt att utnyttja den samlade kompeten-
sen av ca 8 pedagoger, en pedagogisk ledare/enhetschef och en specialpedagog.

Den yttre formen för detta, som ligger nära flera andra former av ”kun-
skapande” samtal som till exempel lärande samtal och kollegahandledning, 
ser ut på följande sätt:

Deltagarna har med sig en dokumentation av en händelse på förskolan, 
ett dilemma, en ”undring” eller något som gått bra. Berättelsen ska vara så 
konkret som möjligt och innehålla en beskrivning, de egna intrycken. Den 
ska också ha en intresseväckande rubrik.

som ledare för det reflekterande samtalet fungerar antingen specialpe-
dagog eller enhetschef, ibland gemensamt. Vid starten läser var och en av 
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deltagarna upp sin rubrik, och gruppen väljer vilken man vill börja med.
Dokumentationen läses upp av författaren. Därefter ställer gruppen klar-

görande frågor, för att kunna se situationen framför sig. Det är konkreta frågor 
på sådant som inte framgått i berättelsen, till exempel hur många barn/vuxna 
som fanns närvarande och liknande.

sedan ställer gruppen utmanande frågor, med avsikt att hjälpa författaren 
utveckla sin förståelse av situationen. Den som äger berättelsen är inte tvung-
en att svara på frågorna. Den som vill berätta för författaren om en egen 
liknande erfarenhet, eller vill ge ett råd, måste först fråga ”vill du ha ett råd?”. 
Författaren kan svara ja eller nej. specialpedagog, enhetschef eller författaren 
själv skriver ned frågorna som författaren sen får med sig till sitt arbetslag. De 
kan utgöra en grund för eventuellt fortsatt arbete med dilemmat.

Behandlingen av en dokumentation tar uppskattningsvis 30 – 45 minu-
ter, och frågandet sker alltid i rundor, d.v.s. tur och ordning. Den som inte 
har en fråga får ”passa” - det är viktigt att undvika prestationsångest! Det 
finns ett lärande också i att vänta och att låta sig påverkas av andras fråge-
ställningar. lyssnandet värnas och ”prat” och diskussioner undviks under 
processen. Vi sitter 90 minuter per gång, och de dokumentationer som inte 
hinns med kan sparas till nästa tillfälle.

Dokumentationerna handlar oftast om relationer mellan pedagog och 
barn, eller mellan barn inbördes, men kan också handla om relationer mel-
lan pedagog och föräldrar eller om allmänna pedagogiska dilemman. Givet-
vis samtalar vi utan namn, och det som sägs ”stannar i rummet”.

i takt med att vi tillsammans i de olika grupperna utvecklar vår förmåga till 
reflektion har frågorna förändrats och utvecklats. i början cirkulerar frågorna 
runt den beskrivna situationen på ett ganska snävt sätt, för att därefter röra 
sig i större och större cirklar och beröra mer av miljö, förhållningssätt och 
relationer. För att slutligen, ibland, hamna på en nivå där de till exempel kan 
lyda ”för vem är detta ett problem?” eller ”vilken bild tror du att barnet har 
av sig själv?”. numera kan det också hända att vi ”hakar i” varandras frågor 
och blir en del av samma tanke då vi tillsammans undersöker möjliga sätt att 
förstå dokumentationen. (en person ställer en utmanande fråga, och nästa 
person tycker sig se en ny spännande tankegång hos den första, och går vidare 
i samma tanke med sin egen utmanande fråga.)

Det som händer är att vi bygger en gemensam och ny berättelse, som 
hjälper oss att skapa mening både i det som skett, det som händer just nu och 
kanske också att möta framtiden.

Gemensam reflektion behöver inte leda till handling eller resultat. Den 
erbjuder istället, genom de utmanande frågorna, en möjlighet till ny förståelse 
av en situation.
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vad säger personalen?
Vid samtal med fyra förskollärare och barnskötare som alla deltagit i reflek-
terande samtal i grupp, under cirka ett och ett halvt års tid, berättar de om 
sina erfarenheter och slutsatser. De säger att det är utvecklande – ”man tänker 
på ett annat sätt”. någon påpekar att det är skönt att slippa stå till svars för 
något, att få frågor utan att behöva svara. ”att ta emot ett råd”, säger hon, 
”stannar upp flödet i mina tankar” De säger att de märkt att man kan tänka 
till på nya sätt – ”man får aha-upplevelser varje gång!” säger en barnskötare, 
och fortsätter: 

jag har lärt mig så mycket. man får frågeställningar så att 
man kan tänka till på nya sätt. Jag hade vid ett tillfälle 
en dokumentation som handlade om kärlek mellan barn 
– hur mycket plats man kunde ge den, hur det kunde se 
ut. en frågeställning jag fick då var ”har barnen fått tid 
att vara kära?” – det var en helt ny tanke för mig, och ett 
nytt sätt att se på det som hände. i arbetet med barnen 
upplever personalen också på ett annat sätt att de har nytta 
av erfarenheterna från den gemensamma reflektionen: Jag 
tänker mer på hur jag gör när jag är med barnen också – att 
jag inte direkt ger råd eller säger ”Varför”….jag har liksom 
blivit bättre på att tänka först, i arbetet med barnen.

också i föräldraarbetet har det egna reflektionsarbetet betydelse – man 
har lärt sig att hejda sig och inte ge tips, utan istället först lyssna och fråga. 
”Vid utvecklingssamtalet nu ställer jag mer frågor och börjar inte direkt be-
rätta. säger att vi ska prata tillsammans om barnet.”

en pedagog får sätta ord på sin personliga erfarenhet i detta arbete:

Vi är så prestationsinriktade. snabba att hitta lösningar. 
Det är det som är faran med målinriktningen. Det är så 
viktigt att tänka tillbaka och se vad som finns bakom, för 
att komma framåt!

Den gemensamma reflektionen erbjuder just detta; ett rum att tänka i 
och tid att se tillbaka, för att så småningom gå framåt. Precis som det kreativa 
rum som beskrevs av Winnicott (1971/2003)

Då jag frågat personal på förskolorna vad som varit svårt eller gett dem 
problem i samband med de reflekterande samtalen i grupp har svaret varit 
ganska enigt: det svåra är att fortsätta det reflekterade tänkandet på egen 
hand i arbetslaget, när man kommer tillbaks med alla utmanande frågor man 
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fått i gruppen. Det beror dels på att alla i arbetslaget inte har erfarenhet av 
reflekterande samtal, dels på att man inte alltid upplever sig ha det tidsmäs-
siga utrymmet. att reflektion kräver tid är oundvikligt – tankar tar tid.

slutord
inom en organisation utvecklas en kollektiv kunskap, som också vissa värde-
ringar knyts till. Denna kunskap blir så självklar att den blir svår att upptäcka, 
trots att den kan vara starkt styrande (Gjems, 1997). Detta understryks av de 
generella beskrivningar som ofta lämnas, då någon ställer frågor om verksam-
heten och dess innehåll.

att använda reflektion på ett systematiskt och strukturerat sätt erbjuder 
en väg för personalen att tillsammans hitta nya sätt att tänka på. sätt som 
bidrar till att synliggöra eller förändra de värderingar och tankemönster som 
i den oreflekterade praktiken styr utsagor och handlingar. i och med det ökar 
medvetenheten och även den egna inre reflektionen påverkas och förändras. 

Jag är övertygad om att det krävs reflektion om vi vill skapa förändringar, 
både hos oss själva och i vårt arbete. man kan göra en jämförelse mellan att 
styra manuellt och att använda autopiloten: den manuella styrningen kräver 
reflektion och ställningstaganden, medan autopiloten kan innebära att det 
som görs säkert kan vara gott nog – men man har glömt varför man gör det! 
och hur ska man då kunna utveckla sitt eget tänkande eller arbetet i den 
pedagogiska verksamheten?

samtalsledare och kolleger bidrar till den gemensamma reflektionspro-
cessen, på samma sätt som en handledare bidrar till den handleddes process. 
målet är en reflekterad praktik där pedagogerna både var för sig och gemen-
samt funderar över sin verksamhet och utvecklar den.

Genom att vi blir medvetna om vår förmåga att se på saker ur olika per-
spektiv gynnas verksamheten i förskolan och dess mål som finns formulerade 
i Förskolans läroplan. På så sätt kan vi utmana både vårt eget tänkande och 
den gemensamma bilden av barnet och av förskolan. Förmågan att reflektera 
blir på så sätt både en förutsättning för arbetet i förskolan, och en del av det.
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samtal för många förståelser  
- reflektion som dekonstruktiv handling  
Lena Burman

– anna kan inte medvetet gripa efter föremål,  
säger psykologen.

Jag måste säga emot:

– Jo det kan hon, när det ligger godis på bordet så sträcker 
hon ut handen och visar bestämt att hon vill ha det, och 
griper också tag i biten om den har lämplig storlek. 

– Jaså, jaha, det är inget jag har sett, säger psykologen. 

Denna korta ordväxling har jag burit med mig under cirka tio år. Psyko-
logen ovan har testat anna, 5 år, en flicka med grav utvecklingsstörning. Jag 
har jobbat med anna ett par år, och tyckt mig se hur viktig hennes dagsform, 
tidigare händelser under dagen och den omgivning hon befinner sig i är för 
hennes förmåga att uttrycka sig. i en för henne konstlad situation kan jag 
tänka mig att hon i stor utsträckning stänger av. Vi (psykologen och jag, som 
förskollärare) hade olika bilder av annas kompetenser i en del avseenden. 
Vilken bild tror du ansågs mest riktig?

sedan 1998 har förskolan haft en läroplan, lpfö98 (skolverket, 2010). en 
läroplan som utgår ifrån att barnet ses som kompetent, född med förmågor 
som utvecklas i samspel med den omgivning, den kontext, som barnet befin-
ner sig i, såväl rumsligt som historiskt. Detta är vad jag framöver kallar den 
officiella förskolediskursen.

i mina möten med förskolepersonal finner jag ändå att den ”gamla” ut-
vecklingspsykologiska diskursen (som jag kallar den inofficiella diskursen) 
styr tanken i stor utsträckning. Där ses barns utveckling som lagbunden, 
universell och styrd av en inneboende klocka som barnet följer. Barnet ska 
”mogna”, barnet är ”lite efter”, och med tiden (och lämpliga insatser) ska 
barnet uppnå sin ”rätta ålder” och komma ifatt sina kamrater. om barnet 
är ”normalt”, vill säga. För en ”normal” femåring är si och en treåring är så. 
och, framför allt, barnet är si eller så. 
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och trots att i stort sett hela den svenska förskolevärlden bekänner sig till 
den officiella diskursen så har den inofficiella, traditionellt utvecklingspsyko-
logiska diskursen en dominerande ställning i praktiken. hur kommer det sig 
att denna, som jag kallar den inofficiella diskursen, står sig så stark gentemot 
den officiella? och hur kan vi komma åt den, och förändra den?

Den tes, som jag här vill argumentera för, är att det kvalificerade samtalet 
kan bidra till att vända den inofficiella diskursen om förskolebarnet mot den 
officiella. 

några begrepp
Pedagog har jag använt om personalen som arbetar i barngrupp i förskolan, 
oavsett utbildning

Kvalificerad samtalspartner har jag använt genomgående utom i de fall 
där referenslitteraturen har använt begreppet handledning 

den utvecklingspsykologiska diskursen
elisabeth nordin-hultman (2004) skriver in synen på barnet i den utveck-
lingspsykologiska diskursen som en av modernismens stora berättelser. hon 
menar att psykologins stora inflytande över pedagogiken har medfört att 
blicken oavkortat ligger på individen (återigen en av det modernas stora be-
rättelser!). Det finns således en äkta identitet, en kärna hos individen som 
är oberoende av tid och plats, av här och nu. Våra föreställningar om detta 
odelbara jag är historiskt sett ny, och också geografiskt/kulturellt situerad; 
det är en del av det västerländska tänkandet som dominerat vår kulturkrets 
de senaste århundradena. 

idealet är en samstämmig, koherent, identitet, som hela 
tiden skapar oss som ”identiska” med det som antas vara 
”oss själva” (nordin-hultman s. 158)

nordin-hultman menar att denna föreställning genomsyrar vårt medve-
tande och kommer till uttryck i vardagliga uttryck som att ”jag var inte mig 
själv”, ”ta sig samman” ”vara utom sig”. inom denna diskurs lever vi våra liv 
– och tar den så för given att vi inte ser den, ungefär som vi inte ser luften 
vi andas. 

en annan viktig bit inom denna diskurs är utvecklingsbegreppet. inte så 
att utveckling skulle vara något unikt för det moderna, utan snarare hur vi 
tänker om utveckling. Vi tänker att utveckling sker uppåt, framåt, från det 
enklare till det mer komplicerade, från mindre bra till bättre. i tanken om ut-
veckling ligger en idé om att utveckling medför en förbättring; och att denna 
utveckling sker enligt ett förutbestämt mönster, ungefär som när fjärilslarven 
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via puppan blir en vacker fjäril. Det lilla barnet har denna inneboende ut-
veckling förprogrammerat i sina gener, för att hårdra det. 

med detta synsätt kan anna (i det inledande avsnittet) vissa saker, eller 
kan inte. Fast det jag ser är ju att hon kan ibland, i vissa situationer, och i 
andra kan hon inte, beroende på sådant som dagsform och motivation. 

nikolas rose (i hultqvist & Persson, red., 1995) beskriver hur psykolo-
gens blick format vår bild av barnet, av ett normalbarn som lika lite som 
medelsvensson finns i sinnevärlden men som ändå fått stå som mall för det 
hur ett barn ska vara. han skriver om arnold Gesells experimentliknande 
studier av barn, som genomfördes under första delen av förra århundradet. 
rose beskriver målande hur kliniken och förskolan möjliggjorde barnobser-
vationer under närmast laboratorieliknande förhållanden, och att barnet där 
inneslutits 

(…) i ett komplicerat arrangemang som kommer att för-
vandla det till ett synligt, observerbart och analyserbart 
objekt; det har fångats upp av en specifik, rationell, veten-
skaplig diskurs, nämligen utvecklingspsykologin, som in-
för vår uppmärksamhet genererar ett särskilt sorts anspråk, 
ett anspråk på sanning (ibid. s. 187)

Var det psykologens kunskaper som ställde sig i vägen för hennes möjlig-
heter att se annas förmågor, att öppna upp för andra möjliga tolkningar som 
låg i andra situationer?

rose visar vidare hur de av Gesell anförda observationerna dokumente-
rades och sorterades så att det som ansågs vara det typiska i barnets beteende 
kunde lyftas fram och generaliseras till ett normalbarn. avståndet, skriver 
rose, mellan barnet i laboratoriet, som kunde vara både bråkigt och skrikigt, 
och de ordnade gestalter som framträder i de grafiska framställningar som 
åtföljde den av Gesell presenterade normalutvecklingen hos barnet, är avse-
värt. men dessa bilder 

(…) är långt mer konkreta, långt mer verkliga än barnet 
självt. Barn är efemära, skiftande, gäckande, de förändras 
inför våra ögon och de är svåra att bringa i jämvikt. Bilder-
na gör barnet varaktigt genom att de konstruerar ett per-
ceptuellt system, ett sätt att översätta det sensiblas rörliga 
och förvirrande mångfald till ett läsligt visuellt fält (ibid. 
s. 190).
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anna kanske behövde passas in i det ”perceptuella system” som psykologens 
kunskaper format?

så konstrueras normalbarnet, så styr den vetenskapliga ”sanningen” vår 
blick och talar om för oss vad vi ska se och hur vi ska betrakta det vi ser. De 
skalor för en ”normal” utveckling som barnobservationerna låg till grund för, 
blev inte bara analysredskap, de medverkade till en ny syn att se på barn som 
snabbt spreds till alla som hade med barn att göra:

i utrymmet mellan barns faktiska beteenden och normer-
nas ideal kunde nu föräldrar fyllas med nya begär och 
förväntningar, nya farhågor och bekymmer medan nya 
administrativa och reformatoriska strävanden väcktes hos 
fackmän. Genom uppkomsten av en normativ expertis 
kring barndomen skulle familjelivet och subjektiviteten 
komma att styras på ett nytt sätt (ibid. s.194). 

en del av denna expertis är väl vi specialpedagoger? Vad kan vi mera vara?

diskursbegreppet
här kan det vara på sin plats att tala lite om diskursbegreppet. Vad är en dis-
kurs? Ja, enligt diskursbegreppets ”fader”, michel Foucault, är det vad män-
niskor ”think, say, write and read about what they do” (helldin, 1997, s.73). 
Diskursen formar alltså våra tankar och vår kunskap, blir de glasögon genom 
vilka vi ser världen. Bengt Persson (2001) skriver om hur den officiella dis-
kursen inte alltid överensstämmer med den som tillämpas i en verksamhet, 
och att spänningen mellan den officiella diskursen och den/de dolda kan 
betraktas om en offentlig lögn. 

menar jag då, att förskolans läroplan formulerar en offentlig lögn? nja, 
men jag menar att den barnsyn som uttalas i denna läroplan, och den före-
ställning om hur svensk förskola ser ut idag - det som jag kallar den officiella 
diskursen – har drag av den offentliga lögn som Persson (ovan) definierar den. 

hur kommer det sig då att det som jag kallar den inofficiella diskursen, 
den av utvecklingspsykologin genomsyrade, står sig så stark?

Diskursen upprätthålls genom vissa tekniker, säger Foucault (1971/1993). 
en teknik är utestängningen, varav förbudet är en princip. man får inte, kan 
inte säga allt när som helst och var som helst. och, inte minst, vem som helst 
får inte säga vad som helst. en annan princip är sorteringen, vad som är friskt 
och vad som är sjukt, vad som är normalt och inte. och den tredje principen, 
viljan till sanning, är kanske den mest försåtliga, den svåraste att komma åt. 
som jag förstår det handlar det idag om den sanning som vetenskapen står 
för, sanningen om Världen. 
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och, säger Foucault, vi hjälper alla till att upprätthålla denna sanning. Var 
och en av oss bidrar till att producera denna maktutövande diskurs, att upp-
rätthålla den genom det vi ständigt tänker och gör, i våra handlingar och i 
vårt språk. Vi befinner oss inom en för givet tagen normalitet som gör att vi 
har svårt att tänka utanför den. liksom fisken i havet inte ser vattnet som den 
simmar i, ser vi inte att vi befinner oss i en viss diskurs och inte heller hur vi 
själva bidrar till att upprätthålla den diskursiva makten. 

diskursiv makt
Den sanning om barnet, som uttrycks av psykologen i det inledande citatet 
om anna, blev det som var sanningen. andra bilder av anna valdes bort. 
Denna bortsortering ser jag som ett exempel på den diskursiva makt som den 
utvecklingspsykologiska traditionen har i förskolan idag. 

Foucault menar att den diskursiva makten inte finns som något man har, 
utan är något som utövas. Den formuleras och omformuleras, konstrueras 
och omkonstrueras ständigt. Denna makt finns inom ett visst fält, i detta 
fall utvecklingspsykologin, och inom detta fält är den tongivande. Den har 
spridit sig till förskolans fält, och styr då den blick med vilken vi betraktar 
barnet (se ovan, rose). Vi ser på barnet med en förväntan om en ”normal” 
utveckling, framåt – uppåt. nordin – hultman (2004) menar att det är just 
detta som gör att vi inte ser olikheter som just variationer och skillnader, 
utan som avvikelser från en tänkt normal utveckling. 

och gång efter annan, igen och igen, tar denna inofficiella, traditionella 
utvecklingspsykologiska syn på barnet över. nordin-hultman skriver att den 
sociala, relationella dimensionen visserligen finns där i föreställningen om 
barnet – men vi ser individen och dess omgivning som två separata storheter, 
som visserligen finns där tillsammans men ändå kan existera oberoende av 
varandra. Vi frikopplar individen från dess omgivning, eftersom vi ser att 
barnet har en given utveckling i sig själv. att annas förmåga att medvetet 
gripa efter föremål fanns där, eller inte fanns där, sågs i psykologens ögon 
som oberoende av hur motiverad anna var till denna handling. eller var den 
dimensionen inte relevant i den ”utvecklingspsykologiska blicken”?

i den kommun där jag arbetar används blanketter som pedagogerna fyller 
i inför utvecklingssamtalen med barnens föräldrar. Där är barnets förmågor 
uppdelade i kategorierna språklig utveckling, fysiska funktioner, social ut-
veckling och emotionell utveckling. här ska barnens styrkor inom respektive 
område skrivas in, och därefter utvecklingsområden inom samma kategorier. 
Pedagoger kan ibland uttrycka att det är svårt att fylla i ”utvecklingsområ-
den”, för ”han kan ju redan allt som man ska kunna i den åldern”. här sätter 
då den utvecklingspsykologiska diskursen ett tak för vad barnet förväntas 
kunna lära sig, för det finns vissa saker som man ”ska” kunna i den åldern. 
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Då får barnet vackert vänta med sin utveckling, ”hållas tillbaka” – ett annat 
uttryck som jag hört om barn som ”tar för sig för mycket”. 

men om denna utvecklingspsykologiska diskurs inte är naturgiven, utan 
just konstruerad, så måste vi väl kunna konstruera en ny? likväl som man 
kan dekonstruera en skriven text, kan man väl tänka sig att dekonstruera den 
i samtal uttryckta bilden av barnet? att läsa in det som inte uttrycks och 
bygga nya, alternativa sanningar som kan ge en mer fullödig bild av det barn 
som vi har framför oss. 

Vad är det som inte sägs i samtalet? Jag har erfarenheten att det är alltför lätt 
för mig som specialpedagog med förtrogenhet med förskolan att inte ”se” vissa 
saker, därför att de tas för givna. inte sällan inleds samtal med undringar om 
vad det kan vara för fel på ett barn som är oroligt i t.ex. samlingen – fast det 
kanske är samlingarna som har ett ointressant och/eller obegripligt innehåll 
för barnet. Barnet kanske är ett under av koncentration vid andra tillfällen!

att bryta den diskursiva makten
hillevi lenz taguchi (2004) gör ett intressant tillägg till talet om diskurs. 
hon skriver utifrån det hon benämner ”feministisk poststrukturalism”. med 
detta tillägg till Foucaults maktanalys vill hon (med benäget bistånd av andra 
forskare i denna tradition) visa på att det finns en risk att vi låser oss i att se 
diskursen som något absolut, en maktstruktur som ligger orubbligt fast för 
alla att foga in sig i. Det är, menar lenz taguchi, möjligt att inta olika positio-
ner i förhållande till en given diskurs. Ja, det är till och med oundvikligt; min 
position bestäms av sådant som kön, klass, etnicitet, religion, uppfostran etc. 
Du och jag kommer alltså inte att inta exakt samma ståndpunkt inom en 
diskurs, helt enkelt för att vi har olika glasögon på oss, även om vi delar den 
diskursiva ”slipningen”. i fallet med anna hade vi delvis gemensam slipning, 
psykologen och jag, men jag hade också en pedagogisk infallsvinkel, och 
framför allt hade jag sett anna i andra situationer som kunde ge andra bilder. 

Vi kan också välja att inta olika positioner inom diskursen. Vi kan välja 
om vi vill se ett barn enbart med Gesellska glasögon, ett köns-, klass- och 
kulturellt oberoende medelbarn, eller att förflytta oss så att vi ser annat - och 
mer. För poängen är just denna: vi ska inte kasta ut allt det ”gamla” för något 
nytt, helt annorlunda, utan vi ska tillföra något. i stället för en endimensio-
nell bild av barnet ska vi lyfta in fler dimensioner som ger en mer fullödig 
bild av det barn vi har framför oss. Vi behöver ”välja den eller de lösningar 
som man tror kan producera det för sammanhanget ’bästa’ för i det här fal-
let barnet, som utgångspunkt för ett eventuellt beslut” (ibid. s. 169). Det här 
är att ta ett etiskt ansvar i bemötandet av barnet i den aktuella situationen.

en förskollärare som bär på föreställningen att hon vet vad ett barn är, 
utifrån en utvecklingspsykologisk diskurs, kommer också att handla utifrån 
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denna föreställning. hon (för det är vanligtvis en hon) kommer att bära med 
sig sin syn på barns utveckling, normalitet och eventuella brister i sitt möte 
med barnet/barnen. 

i en sådan ”maktsituation som hon själv uppbär”, är hon 
lika delaktig i producerandet av makt som den upphovs-
man som ligger bakom den dominerande utvecklingspsy-
kologiska teorin om barns utveckling. hon/han väljer att 
göra sig själv till en pedagog som materialiserar den utveck-
lingspsykologiska teorin i ett praktiskt handlande - som 
diskursiv praktik (ibid. s. 173).

som handlande subjekt (i det här fallet förskolläraren) bidrar vi hela ti-
den till att upprätthålla den diskursiva makten. men det finns också mycket 
annat som påverkar hur jag som individ ser på barnet, där klass, kön och 
etnicitet är några bidrag. 

Jag kunde, i det inledande citatet om anna, ha valt att ta psykologens 
bild för hela sanningen – men valde att föra fram min bild. Jag kan alltså själv 
välja att vara det som lenz taguchi kallar ”ett handlande subjekt”. 

lenz taguchi menar att det är just detta, att se varje individ som ett 
handlande subjekt där individens egen historia gör avtryck, som är den femi-
nistiska poststrukturella forskningens bidrag. 

Vad betyder det här för mig, som kvalificerad samtalspartner? För mina 
möjligheter att bidra till att ”vända den inofficiella förskolediskursen mot 
den officiella”?

omformulerad tes
Jag läser vidare i lenz taguchi. Vi har, skriver hon, alla en tendens att tänka 
i dikotomier: kompetent - inkompetent, självständig - beroende osv. om vi 
nu vänder vår syn på barnet från det som jag kallar den inofficiella diskursen 
till den officiella, gör vi inte då samma misstag igen? hittar en ny ”sanning” 
istället för den gamla? Är min tes formulerad så att den leder in i en åter-
vändsgränd, låser jag fast mig i något som jag inte vill (eller behöver) vara i? 

Jag prövar på en omformulering:
Det kvalificerade samtalet kan bidra till pedagogers möjligheter att pro-

blematisera rådande diskurser och öppna upp för nya möjliga förståelser av 
verkligheten.

dekonstruktion
lenz taguchi hänvisar till Derrida för tanken om dekonstruktion. Utifrån 
den/de rådande konstruktionen/erna om barnet (förskolebarnet!) kan vi 
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konstruera nya. Vi ”kryssar över” de rådande diskurserna, såväl den inof-
ficiella som den officiella. Vi lägger upp nya möjliga sätt att förstå barnet 
bredvid, inte över, så att inte de gamla förståelserna skyms utan de får lysa 
igenom under kryssen. härigenom öppnar vi upp för flera sätt att se barnet, 
så som nordin-hultman gjort. Vi behöver ständigt vrida och vända på de 
olika förståelserna så att vi inte fastnar i nya ”sanningar”. 

Det kan, tänker jag, finnas en risk att vi idag endast ser det kompetenta 
barnet, och tappar bort att barnet också är beroende och hjälpbehövande. 
en risk att vi skapar ett marknadsanpassat barn som passar en krympande 
offentlig kassa bättre. 

Är det forskning och beprövad erfarenhet som kommit fram till att ett-
åringar nu har kompetens att tillbringa sin tid i grupper om tjugo (eller fler) 
barn, eller handlar det om att kommunens kassa krymper? 

Dekonstruktion blir ett redskap för att få syn på ”gällande dominerande 
diskurser och hur de producerar makt” (lenz taguchi, s.188). men de kan 
också bli redskap för att vi ska få syn på andra sätt att tänka, en hjälp i att 
överskrida våra egna förståelser här och nu, och ett bidrag till att kunna for-
mulera andra sätt att förstå. 

Detta är en etisk handling i och med att jag strävar efter att se den andre 
i sin egen rätt. 

Eftersom vi är relationellt och kontextuellt (situationellt) bero-
ende av varandra, för vår konstruktion av oss själva och andra, 
har vi följaktligen också ett ofrånkomligt ansvar för varandra  
(ibid., s. 189)

här formuleras det etiska ansvaret för mig som specialpedagog i mitt för-
hållande till de pedagoger jag möter i samtal och de barn som pedagogerna 
(och jag) möter. Jag kan inte etiskt försvara att jag låser in mig i en diskurs, i 
ett sätt att tänka, utan att försöka förstå på andra sätt. 

Jag menar att användandet av dekonstruktiva samtal kan vara en fram-
komlig väg för att i det kvalificerade samtalet behålla det etiska ansvaret inför 
både pedagoger och barn. 

Det dekonstruktiva samtalet, skriver lenz taguchi, innebär att tillsam-
mans titta på, och tänka kring, ”dokumenterade utsnitt av ’levd’ praktik” 
(ibid., s.190) och söka finna olika meningar i dessa. De situationer som peda-
goger beskriver för mig, de berättelser de kommer med (och ibland tillsam-
mans med mina bilder av samma ”utsnitt av ’levd’ praktik”) kan vi tillsam-
mans dekonstruera för att hitta fram till olika förståelser av det vi ser/hör. 
På så sätt kan vi nå fram till nya, betydelsefulla sätt att hantera praktiken. 
Det kan vara ett sätt att ge ny mening åt handlingar, uttalanden och begrepp 
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som inte utesluter det gamla, men gör ett tillägg till den tidigare förståelsen. 
Komplexiteten ökar, och fler röster kan göra sig hörda.

inom förskolan har vi haft lätt för att ”kasta ut barnet med badvattnet” 
när nya pedagogiska idéer och skolor har varit i ropet. ofta under tyst protest 
från pedagogerna, ett motstånd som visat sig i att när det nya blåst över så är 
allt vid det gamla vanliga igen. och det har vanligen handlat om ett antingen 
– eller; det gamla är fel och det nya är rätt. eller tvärtom. 

men det handlar inte om att leta efter rätt eller fel pedagogik, metoder 
eller sätt att förstå - utan om att förstå på olika sätt. att praktikens olika erfa-
renheter får stå sida vid sida med teorin, att äldre och nyare sätt att beskriva 
barnet läggs intill varandra – ett både och istället för ett antingen eller.

reflektion som en dekonstruktiv handling

Vi vet inte alltid vart den som säger ord vill komma. men 
vi vet att han eller hon vill komma någonstans. ibland är 
nya slutsatser av gamla besudlade ord så viktiga att vi helt 
enkelt får ta det lite lugnt. lyssna igen. Göra orden igen. 
Göra dem bättre (Björk, nina. söndagskrönika Dn Kul-
tur, s.5 Dagens nyheter 2010-02-14). 

i ett reflekterande samtal kan vi använda språket som ett redskap för att 
se nya bilder, öppna nya världar. och omfördela makten! De (huvudsakli-
gen) kvinnor som arbetar inom förskolan befinner sig långt ner i samhällets 
makthierarki, de har ett yrke som av politiker benämns ”dagisfröknar ”. lenz 
taguchi menar att just dessa kvinnor har, efter att ha arbetat med pedagogisk 
dokumentation som ett sätt att reflektera kring sin praktik, ”konstruerat sig 
en åtrå efter detta sätt att förhålla sig och lära sig, som de sedan inte vill vara 
utan” (lenz taguchi, 2004, s. 207). 

Det här är också min erfarenhet. Där jag arbetar samlar vi var sjätte vecka 
pedagoger från två förskolor åt gången, en från varje avdelning, för reflekte-
rande samtal. här har vi möjlighet att komma under ytan på den vardagliga 
och i förstone självklara förståelsen av ett fenomen (ett barns handling, pe-
dagogens handling gentemot och tillsammans med föräldrar, barn, kollegor 
etc.). många gånger har jag kunna följa hur barnskötare och förskollärare, 
som till en början varit väldigt avvaktande, sakta men säkert tar sig plats i 
samtalet när de upptäcker att deras uttalanden inte värderas utifrån ”rätt” och 
”fel”, utan som ett möjligt sätt att förstå verkligheten. 

språket ses då inte som en spegling av en sann verklighet, utan mer som 
ett redskap för att hantera verklighetens mångfald, som ett medel för me-
ningsskapande (Bladini, 2004; hansen, 2008). 
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”att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större” står det på husväggen till ca-
rolina i Uppsala. Det är den gamla traditionen som vi har att göra motstånd 
mot: att det finns ett rätt sätt att tänka, att orden avspeglar en sann verklighet. 
Det blir den makt som ligger i att ha monopol på det sanna, den diskursiva 
makten som bidrar till att forma yrkeshierarkier. i det reflekterande, dekon-
struktiva samtalet kan också den som inte har de ”rätta” orden, det profes-
sionella språket, lyfta fram sin bild och den ses som lika sann som andras.

som kvalificerad samtalspartner gäller det att låta allas bilder framstå 
bredvid varandra, jämlika varandra. mollberger hedqvist (2006) pekar på 
risken med att handledaren ”översätter den andres uttryck till fackspråkets 
kantigheter” (ibid. s. 99). Då blir det handledarens förståelse som tar över; 
då kan den andre tystna. när jag kan lyssna öppet till den andres berättelse 
och utan förbehåll ta till mig det som ligger däri, kan vi tillsammans skapa 
ny mening åt berättelsen. 

från barnexpert till ”barnmorska”
Vi specialpedagoger kan skrivas in i den tradition av experter som kommit 
till för att i välfärdsstatens namn lägga livet tillrätta för medborgarna, i vårt 
fall för barn (och pedagogers yrkesutövande). Vad kan vi mera vara? frågar 
jag tidigare i denna lilla essä. Jag tror att vi kan vara ”barnmorskor”, som 
hjälper till att föda fram nya förståelser genom att ”kryssa över” (inte sudda 
ut!) det gamla och göra plats för alternativa förståelser som inte täcker över, 
utan läggs bredvid de gamla. Vi kan bidra till ett kalejdoskopiskt seende av 
världen som i sin rikedom och färgstyrka, ständigt i förändring, ger upphov 
till nya möjliga upptäckter av den bit av tillvaron som vi är satta att verka i. 
Detta lapptäcke av möjliga tolkningar skapar vi tillsammans i samtalet, som 
då, men kanske först då, blir kvalificerat
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emmanuel lévinas etik  
- ansvar för den andre  
Marita Nilsson

emmanuel lévinas levnadsöde bestämde inriktningen av hans filosofi. han 
föddes 1906 i litauen. Föräldrarna flyttade till Ukraina där han 1917 upplev-
de ryska revolutionen. Bibeln läste han på hebreiska, ryska och tyska. hus-
serls Logiska undersökningar och heideggers Varat och tiden påverkade honom 
mycket. han kom 1923 till strasbourg och blev 1930 fransk medborgare. 
han blev inkallad när andra världskriget började och verkade som tolk i ryska 
och tyska. han blev tillfångatagen och hamnade i tyskt koncentrationsläger, 
där han förblev under kriget. Fångarna betraktades icke som människor. han 
klarade livet endast tack vare sin franska uniform. nästan alla i hans familj i 
litauen förintades. hela hans fortsatta filosofi går ut på försvar av förtryckta 
och svaga. Därvidlag kan man inte komma undan ansvaret för den andre. 

hans besvikelse över att heidegger ställde sig i tyskarnas tjänst var stor. 
hur kunde författaren till Varat och tiden, det skarpt intellektuella, sympati-
sera med mein Kampf, det vanvettiga, hatfyllda, onda? 

Jag intresserar mig för lévinas verk för att han med skärpa och varm 
humanism alltid kämpat för de förtryckta och för de svaga. han är inte lätt-
tillgänglig, men man förstår honom med känslan. hans teser borde alltid 
beaktas i all pedagogik.

ansvar för den andre i det kvalificerade samtalet 
Jag hälsar eleven välkommen till mötet. med att hälsa honom välkommen 
har jag ansvaret för honom, skriver emmanuel lévinas (1993). Jag är för 
eleven, ser till hans bästa. Det är elevens unikhet, hans annanhet, som ger 
mig det ovillkorliga ansvaret. lévinas (2006) säger att det är åtskillnaden 
människor emellan som kräver etik, att göra goda handlingar. om vi vore 
lika varandra skulle inte etiken behövas. 

annanheten är något annat än det vanliga. Den är unik, har unika egen-
skaper till skillnad från det allmänna, som är känt och begripbart. Det är 
enklare att utgå från det allmänna, det kända och gripbara. annanheten 
innebär utmaningar. mötet med det andra är mycket viktigt. egna horison-
ten utmanas. 

eleven jag samtalar med är en helt unik människa, skild från mig och alla 
andra. elevens upplevelser om sitt lärande och sina svårigheter är unika, helt 
skilda från alla andra människors upplevelser. lévinas (1993) säger att vi är 
åtskilda i upplevelsen av livet och i förhållandet till döden. Därför behövs 
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etiken, som innebär respekt och ansvar inför den andre. 
enligt examensordningen för specialpedagoger (2007) är uppdraget bl.a. 

att ”göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga 
och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna”. 
enligt lévinas etik har jag ovillkorligt ansvar för elevens bästa. Jag funderar 
över hur jag kan förmå ha detta ansvar. Jag ryggar tillbaka, men vill under-
söka vad lévinas menar. 

lévinas (2006) motsätter sig den form av vetenskap och kunskap som har 
utvecklats i den europeiska kulturen, som vill systematisera och kategorisera 
allt för att förstå världen och behärska den. 

lévinas (1993) skriver att den andre inte kan definieras och än mindre 
systematiseras. Begreppet den andre finns i föreställningen om oändlighet. 
Den andre är inte bara en annan individ, utan en Frihet som man jag inte 
har någon makt över eller som jag inte kan råda över. Den andre är främ-
mande. Den andre är ”det absoluta nya” (Kemp 1992). Jag kan inte med 
kunskap och vetande förstå den andre. i detta föds etiken. 

i samtalet med eleven använder jag mig av inlevelseförmåga. med hjälp 
av intuition, fantasi, kunskaper och erfarenheter försöker jag sätta mig in i 
elevens situation. Jag känner empati och säger att jag kan förstå hans svåra 
situation. risken är att jag med inlevelseförmåga gör honom till min förstå-
else, till mina tankar och känslor (lévinas 1993). Jag förstår eleven med min 
måttstock, med min förståelse som är till för mig själv. Jag generaliserar hans 
situation med allmängiltighet. Jag tror att jag förstår honom genom att känna 
empati och genom kunskap och vetande. Det är enkelt för mig att i samtalet 
använda kunskaper om språkliga svårigheter och kommentera elevens berät-
telse utifrån teorier om hur språket kan påverka lärande. Då säger jag till 
eleven något allmängiltigt och på så sätt upphäver jag hans annanhet, det 
unika hos honom som skiljer honom från alla andra, skriver lévinas (1993). 
Jag förstår, att genom att generalisera elevens svårigheter behöver jag inte 
känna ansvar för honom. hans svårigheter liknar andra elevers i skolan. mitt 
engagemang blir ytligt och allmänt. 

Gun mollberger hedqvist (2008) skriver att i handledning och i samtal ska 
man avstå från förutfattade meningar, när man lyssnar öppet. Jag har genom 
mina studier i specialpedagogik kunskaper om funktionshinder vilket ger mig 
föreställningar om elevens svårigheter i lärande. Jag bör använda den teoretis-
ka kunskapen i relationen till eleven i samtalet, mötet blir utgångspunkten till 
kunskap om elevens situation, inte tvärtom. mollberger hedkvist (2008) skri-
ver vidare att vi inte kan ta ansvar för elevens lärande men för vårt lyssnande. 
Öppet lyssnande är respons på elevens tankar. Jag tycker mig våga handla mera 
spontant på de intryck eleven väcker hos mig. Jag känner mig inte så bunden 
till de kunskaper jag har om hur funktionshindret kan påverka eleven. 
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lévinas (1993) skriver att vi kan ha tankeutbyte med den andre och vi 
kan förmedla kunskaper. men existensen är det enda vi inte kan förmedla. Vi 
kan berätta om den, men vi kan inte dela existens med någon. man kan dela 
vad man har, men man kan inte dela vad man är. 

Jag går vidare i samtalet med lévinas etik i tankarna. 
Jag sitter ansikte mot ansikte med eleven. lévinas (2006) skriver att den 

andres ansikte är öppet och naket, försvarslöst. Den andre ser på mig, och 
från det ögonblicket är jag ansvarig för den andre. 

Vincent (1991) skriver att etik handlar om att inte vända sig bort från den 
andres ansikte. Det är i ansiktet den andre uppenbarar sig, skriver lévinas 
(2006). Kemp (1992) skriver att vi märker den andres genomborrande blick. 
Den andre personens blick lyser mig till mötes och ger mig ansvaret. 

Det är ansvar som sträcker sig bortom det jag gör, skriver lévinas (1993). 
Vad är det som är bortom det jag gör, frågar jag. Det känns svårt att ha an-
svaret. Jag har inget val enligt lévinas (1993). hans etik intresserar mig men 
jag undrar om jag verkligen har ett sådant ansvar. lévinas säger att jag har 
ansvaret, vill jag det eller inte. hur framkommer ansvaret i samtalet? 

i ansiktet kan jag ana det helt Främmande, den andre skriver lévinas 
(1993). Den andra människan visar sig som ansikte som kommer mig till 
mötes utifrån och representerar det andra, det som inte kan härledas ur mig 
själv eller reduceras till mig själv. Det kan aldrig bli begripligt utifrån vad jag 
vet om mig själv, skriver Kemp (1992). Det är det andres främlingskap som 
skiljer honom från mig. Jag möter ansiktet, den andre, utan att ha en intel-
lektuell föreställning om honom. 

lévinas (1993) skriver att ansiktet betyder oändlighet. Det finns en an-
nan värld bortom vår värld. i ansikte mot ansikte möter jag den andres 
annanhet som jag inte kan gripa tag i, inte förstå. lévinas (1993) menar att 
jag inte kan känna och inte förstå elevens upplevelse om sina svårigheter. 
Jag kan inte dela upplevelsen med honom, det existentiella, hans unikhet. 
Genom att läsa lévinas vet jag att jag inte kan förstå elevens upplevelser av 
sina svårigheter. lévinas teori om annanheten hos den andre hjälper mig 
att inte kränka eleven. 

tom andersen (2003) betonar vikten av tystnad i den inre dialogen. tyst-
naden kan vara en vila i samtalet. Kanske krävs det tystnad för att jag kan 
närma mig eleven med tillförsikt. Jag sitter tyst och låter tankarna gå till 
aningar om en annan värld, om elevens unikhet. 

Kemp (1992) skriver att den sanna närheten finns enbart när man talar 
om den annanhet som betyder något bortom varje kvalifikation. Det är 
omtanke om den andre och öppenhet inför den andre. Kemp (1992) menar 
vidare att inget av vad som sägs skulle ha någon mening utan den andre. 
som jag förstår det skulle Sägandet utan det andra ske i vacuum. Det skulle 
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bli utan verklig innebörd. samtalet skulle bli ytligt. 
Jag tror att eleven känner min värme och min professionella förståelse 

för hans svårigheter i skolarbetet men lévinas (1993) menar att den andre 
känner ensamhet i sin svårighet, i sin existens. eleven känner sig helt ensam 
i sina svårigheter. Det är den annanhet som utgör grunden till mitt ansvar 
för honom. i ansvaret uppstår relationen till den andre. Jag känner respekt 
för elevens upplevelse. 

moira Von Wright (2000) skriver att människors medvetande och självet 
utvecklas ständigt med mötet med andra. i det relationella perspektivet kan 
jag vara delaktig i elevens varande. 

lika mycket som den andre är helt unik, är mitt Jag helt unikt. Därför 
kan ingen vara i mitt ställe. Jag kan inte skjuta ansvaret till någon annan lä-
rare eller kollega. lévinas (1993) skriver att med mitt unika Jag är jag ensam 
ansvarig. Jag kan inte vända mig bort. ansvaret för den andre åligger mig. 
ansvaret för eleven är mitt ansvar i samtalet. som jag förstår det är det först 
i ansvaret som det äkta engagemanget föds, etiken. 

att vara mänsklig är enligt lévinas (1993) att vara för den andre. Jaget 
kan enligt lévinas bli osjälviskt bara genom att möta den andre. lévinas 
(1993) skriver att vi känner Begär efter nästan som livnär oss med förnyad 
hunger. man begär något man inte kan äga, det absolut andra. Begäret efter 
nästan finns med i människans existens, skriver lévinas (1993). Detta Begär 
gör mig äkta engagerad för att hjälpa eleven och att därmed vara ansvarig. 

Jag samtalar med eleven om hans lärandesituation, om de svårigheter 
han har att lära sig. Jag ber honom beskriva sin situation. eleven berättar och 
jag är engagerad, och visar förståelse. Jag möter den andre och måste svara 
den andre. att svara an eleven är att ha ansvaret, skriver lévinas (2006). Jag 
förstår att ansvaret för den andre uppstår när jag är närvarande i samtalet, 
lyssnar öppet och engagerat på eleven. i elevens berättelse finns inte enbart 
fakta om svårigheterna utan där skymtar fram hans upplevelser inför svårig-
heterna och inför lärandemiljön. lévinas (1993) skriver att det är först och 
främst i språket, i samtalet och tilltalet som åtskillnaden mellan Jaget och 
den andre upprättas. i Sägandet blir förhållandet till den andre till. Sägandet 
är uppenbarelse av den andre. eleven berättar om sin situation, jag lyssnar, 
frågar och bekräftar honom. Det är inte det generella och allmänna i elevens 
skolsituation som gör närheten till honom, till den andre, utan det unika 
hos honom, annanheten hos den andre. Genom studier om lévinas etik 
tror jag mig kunna i samtalet ana det unika hos eleven. 

eleven och jag samtalar om det vardagliga skolarbetet som det ter sig för 
honom i klassrummet och hemma med studier. lévinas skriver att Sägandet 
i samtalet är här och nu och vänder sig direkt till den andre. lévinas beskri-
ver språket, Sägandet, som levande ord i samtalet i motsats till det Sagda. 
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Det redan kända, det Sagda, har redan satts på plats. Det Sagda kan vara det 
väsentliga, det som är redan gjorts begripligt. som jag förstår är det i det le-
vande samtalet som relationen till eleven upprättas. Det är när jaget kan bli 
osjälviskt och släpper på kontrollen och jag kan tala om det som inte kan be-
skrivas, i samtalet med eleven med ansikte mot ansikte. samtalet är spontant. 

clarence crafoord (2005) skriver att vi kan se oss själva och andra män-
niskor som levande språk. språket är grundläggande. Jag kan enligt crafoord 
närma mig eleven i samtalet på liknande sätt som jag närmar mig en litterär 
text eller ett konstverk. närvaron av själ gör ett konstverk eller en litterär text 
till konst. crafoord skriver om skillnaden mellan ”metodik” och ”konst”. 
Konst handlar om själen vilket det professionella samtalet ska handla om. 
lévinas (1993) skriver att meningen med livet inte förklaras men belyses i 
konst och litteratur. 

Vad är detta ansvar? hur kommer det i utryck i mina samtal? Vetskapen 
om den andres annanhet och unikhet ger mig ansvaret som förstärker mitt 
engagemang och min närvaro i samtalet. Den hjälper mig att inte kränka 
eleven i hans svåra situation. att jag aldrig generaliserar hans upplevelser av 
situationen, för jag kan ju inte dela hans upplevelser av svårigheterna. Kemp 
(1992) skriver att ansvaret för den andre förpliktigar mig att erbjuda den 
andre min hjälp. 

lévinas (1993) skriver att i ansvaret kan jag träda i allas ställe men ingen 
kan träda i mitt ställe. Det ger mig det ovillkorliga ansvaret för elevens bästa 
i samtalet. 

som specialpedagog ska jag bidra till att skapa en bra lärandemiljö för 
eleven för en lyckad studietid. 

anders holmgren (2006) skriver att elevens livsvärld är vår kulturs so-
ciala och vetenskapliga värld, sådan den avspeglar sig i det vardagliga livet, 
relationer med verkliga människor, engagemang, stämningar och atmosfärer. 
holmgren (2006) skriver att undervisningen handlar inte bara att undervisa 
om något utan också för någon. Varje undervisningstillfälle är etiskt. i konver-
sationen mellan elev och lärare finns en etisk dimension, i talet som föregår 
tänkande och reflektion. 

i sägandet ligger mer än ett förhållningssätt eftersom sägandet är att vara 
för den andre, skriver holmgren (2006). sägandet och etiskt lyssnande i 
undervisningen ger möjligheter att bejaka elevens unikhet. lévinas etik säger 
oss att det är åtskillnaden som gör oss till unika och outbytbara enskilda 
människor.

lévinas (1993) skriver att ansvaret ger oss möjligheten att beskriva den 
andre i positiva ordalag. Jag ser det som en ofrånkomlig ärlighet att de in-
nersta tankarna röjer man i sitt tal oavsett om man vill det eller ej. 

holmgren (2006) skriver att lévinas etik kan hjälpa oss att komma på nya 
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lösningar för en bra lärandemiljö. Dessa lösningar finns i etiken som säger 
oss att vi inte ska vända oss bort från eleven. Det är lärarens engagemang, 
lyssnande och kunnande som utgör grundstenarna. Äkta engagemang föds i 
ansvaret för den andre. 
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