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ABSTRACT
Wennergren, Ann-Christine (2007). Dialogue competence in school: An action research 
study in learning environments for hard-of-hearing pupils. Luleå University of Technol-
ogy, Department of Education. ISSN 1402-1544, ISRN: LTU-DT--07/34--SE 

In classes for hard-of-hearing pupils there are children and young people with different 
degrees of impaired hearing, all of whom need hearing aids and technical equipment in 
the environment. The initial problem area of the present thesis concerned the pattern of 
communication in the classroom. Previous research has shown that such communication 
is strongly affected by the chosen technical solution. The research questions developed 
successively from the assumption that it is only the teachers that can change the learning 
environment. In order to achieve a combination of scientific results and improvement, 
this study has an action research study approach. The overall aim was to illuminate and 
describe dialogues between different actors in a national school improvement project. 
Actors in the context were teachers, their pupils and the researcher. The thesis is based on 
improvement work in which the researcher cooperated with fifty teachers from five 
schools located in different parts of Sweden. This work involved parallel processes of 
change, for the pupils in the classrooms and for the participating teachers. The thesis 
comprises three substudies, two of which are focused on the teachers’ dialogues and one 
on the pupils’ listening environments. In the last-mentioned substudy, 165 pupils were 
asked to draw and describe their best listening environment at school. The result showed 
that the listening role required different environmental conditions, such as a cleaned up 
sound environment, visual support, conversation rules and comfortable surroundings. A 
central conclusion was that pupils need to be offered opportunities to verbalise their indi-
vidual needs in the school environment. The result further showed that the teachers 
worked in different ways to improve the learning environment and that they introduced 
structures to support the dialogue between pupils. This happened at the same time as the 
teachers were trying out tools for their own learning in order to take part in dialogues 
with colleagues based on confirmations and challenges. Tools used in the learning proc-
esses were a logbook, shadowing, facilitating and a net-based dialogue. The analyses 
showed explicit differences between using the tools and learning through them in the 
zone of proximal development. In their improvement processes the teachers depended on 
critical friends in order to be challenged as knowledge developers.  Difficulties in giving 
a balanced response were evident from the net-based forum in which the teachers re-
ported different attempts at change. The study has drawn on sociocultural perspectives on 
learning in which dialogue competence have been central to learning in the classroom and 
in the teachers’ occasional communities of practice. The results indicate that teachers, for 
their professional improvement, require critical friends in alternative forms of learning 
processes and that pupils as actors require alternative listening environments. 

Keywords: hard-of-hearing pupils, dialogue competence, critical friends, school im-
provement, participatory action research, sociocultural theories  
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1. INTRODUKTION 

Detta arbete är genomfört i form av en sammanläggningsavhandling vilket inne-
bär att den består av två delar, en första övergripande del (kappan) samt en andra 
del som består av tre vetenskapliga artiklar. Avhandlingsarbetet har sin grund i ett 
nationellt skolutvecklingsprojekt (Dialogprojektet1), där jag som forskare har 
samarbetat med femtio pedagoger. Pedagogerna arbetade på fem regionala hör-
selskolor; i miljöer där alla elever har en hörselnedsättning. Samarbetet har varit 
ömsesidigt beroende och har bland annat inneburit att lärarnas utvecklingsfrågor 
och mina forskningsfrågor successivt vuxit fram. I Dialogprojektet pågick paral-
lella läroprocesser för såväl eleverna i klassrummet, deltagande pedagoger och 
forskaren. Denna helhet, en sammanflätning av praktiskt och vetenskapligt arbete, 
kommer att lyftas fram i kappan. För att ge en inblick i författarens förförståelse 
inleds avhandlingen med en personlig bakgrund samt studiens utgångspunkter. 
Därefter beskrivs studiens syfte och förutsättningar.  

Mitt arbete med denna avhandling grundar sig dels i ett intresse för elever med 
hörselnedsättning och deras kommunikationsvillkor i skolan, dels i en nyfikenhet 
på hur en kombinerad insats av kompetens- och skolutveckling kan stödja ett för-
ändringsarbete som leder till handlingar i klassrummet. Mitt intresse för skolut-
veckling startade som mellanstadielärare för hörande elever. Längre fram studera-
de jag teckenspråk och specialpedagogik med döv/hörselinriktning. Specialpeda-
gogutbildningen inspirerade mig till fördjupning inom pedagogisk handledning. 
Under 80-talet tillhörde jag det man kan kalla för skolans ”kurs-maffia”. Det in-
nebar att jag deltog i alla kurser som erbjöds, medan jag på 90-talet initierade och 
handledde olika skolutvecklingsprojekt.

Idag har jag insett att inte någon av vägarna verkligen handlade om att bidra till 
skolans utveckling i ett vidare perspektiv. Kurserna bidrog till min personliga ut-
veckling och utvecklingsprojekten gagnade, i bästa fall, de elever vars pedagoger 
deltog. Jag har också insett att det på mina dåvarande arbetsplatser saknades ruti-
ner för att kommunicera pågående förändringsarbeten, vilket ledde till att utveck-
lingsarbeten kom att uppfattas som individrelaterade. Vi började oftast med att 
anmäla oss till en kurs eller starta ett projekt, utan att först sätta det i relation till 
det kvalitetsarbete som behövde göras utifrån våra lokala mål. Genom min magis-

1 Dialogprojektet (2002-2006): Ett kompetens- och skolutvecklingsprojekt där data till föreliggan-
de studie har producerats av deltagande lärare, deras elever och mig som forskare. Femtio lärare 
från fem hörselskolor har deltagit och deras utvecklingsarbeten finns publicerade på projektets 
hemsida: www.dialogprojektet.se 

http://www.dialogprojektet.se
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teruppsats fick jag insikter om aktionsforskningens grundtankar och började förstå 
vikten av att utgå från verksamhetens egna utvecklingsfrågor. Först en bit in i ak-
tionsforskningsprocessen är det möjligt att förstå vilken kompetensutveckling som 
svarar mot frågorna. Den insikten väckte min nyfikenhet att utforma ett skolut-
vecklingsprojekt, där utgångspunkten byggde på ett ömsesidigt växelspel mellan 
kompetens- och verksamhetsutveckling. 

Jag upplevde inledningsvis att mitt vardagsarbete i hörselklass var så komplext 
och specifikt, att det inte alls kunde jämföras med andra lärares arbete. Därför 
kände jag heller inget behov av mer allmänna pedagogiska teorier, för att förstå 
det som hände i min praktik. I ingången till detta avhandlingsarbete var min ut-
gångspunkt en annan: För hörselskolor, som exempel på specialpedagogiska prak-
tiker, är det nödvändigt att införliva generella frågeställningar och kunskaper. 
Med optimala förutsättningar i miljön överensstämmer det mesta med att leda 
lärande för hörande elever. De hörselspecifika pedagogiska kunskaperna behövs 
dock för att kunna omsätta de mer generella. Specialpedagogisk kompetens byg-
ger på ett underifrånperspektiv. Att se, och försöka förstå, förutsättningar i miljön 
så som de upplevs av elever med hörselnedsättning, var tankar som genomsyrade 
Dialogprojektet.

Dagens skolutveckling förväntas ske i kollektiva sammanhang, där elevers lärande 
står i centrum. Verksamhetsutveckling kan varken ses som en individuell förmån 
eller ett individuellt projekt (Carlgren & Hörnqvist, 1999). Dialogprojektet utfor-
mades för att ge lärare förutsättningar för att agera i skolutvecklingssammanhang. 
Det finns många sätt att gripa sig an skolutveckling, varav detta varit ett. Mina 
erfarenheter visar att förändringsprocesser innehåller många avancerade balans-
akter. Det innebär att tillåta kaos och samtidigt ge struktur, att upptäcka och våga 
välja okända vägar. Balansakter leder inte alltid till två vågskålar i balans, utan 
innebär att i perioder medvetet lägga tyngdpunkten i ena vågskålen, för att se vad 
som händer i den andra. Att ständigt förhålla sig till avancerade balansakter är en 
beskrivning som både deltagarna och jag funnit som en tydlig metafor, för våra 
gemensamma läroprocesser2.

De teorier om lärande som detta arbete baserar sig på har omsatts på flera parallel-
la arenor i processer som även interagerat med varandra. De två arenor som varit 
mest centrala har dels inneburit att jag ingått i lärandeprocesser med pedagogerna, 

2 De balansakter som omnämns i avhandlingen berör följande områden: 1) att balansera hörseltek-
nik som både gav förbättrat och försämrat lyssnande, 2) att balansera elevers olika behov av kom-
munikationssätt, 3) att balansera konstruktiv kritik mellan utmaningar och bekräftelse (vara en 
kritisk vän) 4) att som forskare balansera olika roller under ett aktionsforskningsprojekt. 
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dels att pedagogerna ingått i lärandeprocesser med sina elever. I den text som föl-
jer beskrivs de utgångspunkter som genomsyrat både det praktiska och det veten-
skapliga arbetet. 

Teoretisk inramning 

Grundtankarna bakom Dialogprojektet bygger på att dialog som arbetsform ska-
par goda förutsättningar för både elevers och lärares lärande. Eftersom utveck-
lingsprojektet formades utifrån sociokulturella teorier med dialogen i centrum, tar 
hela avhandlingsarbetet avstamp i ett dialogiskt förhållningssätt till lärande. I den 
text som följer förtydligas min definition av dialog, samtidigt som begreppet sätts 
i relation till skolans värdegrund. Detta görs inte bara med tanke på att alla elever 
som vidare berörs i denna avhandling har en hörselsnedsättning, utan för att tyd-
liggöra att dialogfunktionen ställs på sin spets när allt som sägs inte kan höras av 
alla. Det handlar både om rätten att höra och att i skolan få erfarenheter av att ingå 
i meningsskapande sammanhang – lärandesituationer där dialogen finns i centrum 
(Wennergren, 2001).  

Dialog används ibland i betydelsen av vilket samtal som helst. I denna avhandling 
används dialog i Bakhtins (1981) vidgade bemärkelse, det vill säga samtal eller 
text som syftar till att alla individers röster blir hörda. Röster i dialogen ger upp-
hov till en mängd reaktioner där relationer, friktioner och olikheter ses som nöd-
vändiga ingredienser. Tanken bakom en dialog är inte att övertyga varandra om 
vem som sitter inne med den enda eller bästa lösningen, utan att få syn på en 
mångfald av perspektiv. Att låta elevers röster komma till tals, är en del av sko-
lans värdegrund där asymmetriska relationer mellan lärare och elev inte får bli ett 
hinder för demokratiska arbetsformer. Att bjuda in elever i dialog för att utveckla 
sin dialogkompetens, är att förbereda för ett aktivt medborgarskap.  

Skolan ska fostra elever till demokratiska medborgare. Eleverna ska kunna ut-
veckla sina möjligheter att byta perspektiv, kunna visa social förståelse för andras 
situation och kunna visa tolerans och empati (Lpo 94). Detta kan endast ske om 
elever involveras i samarbete där de själva känner sig delaktiga, hörda och respek-
terade. En sådan målsättning ställer krav på hela miljön i skolan; att elever får 
konkreta erfarenheter av hur det är att ta ansvar och utöva inflytande i ett samar-
bete, som bygger på demokratiska principer. Elevers lärande är beroende av att de 
har inflytande över sin egen kunskapsutveckling – en skapande process som krä-
ver delaktighet (SOU 1996:22). Det är i dialog med andra som eleven blir medve-
ten om sig själv och om världen. De måste också ha ett språk för hur lärande går 
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till – dels för att kunna styra sin egen kunskapsutveckling, dels för att kunna 
kommunicera insikter från en lärandesituation till en annan. Elevers egen uppfatt-
ning behöver dessutom utmanas av andra för att få syn på det som ligger utanför 
den egna förståelsen. Selberg (1999) visade i sina studier, om elevers inflytande, 
att elever som var ovana att uttrycka sig behövde få stöd av andra som redan hade 
den färdigheten. Både vuxna och elever behövde få komma till tals i dialogen, 
vilket blev möjligt först när eleverna inbjöds att lägga fram sina tankar och åsik-
ter.

I miljöer som baseras på ovanstående förutsättningar hörs elevers röster, de ingår i 
muntliga och skriftliga dialoger som ger möjligheter för samlärande (Williams, 
Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). I en sådan flerstämmig lärandemiljö 
upplever elever sig som aktörer i sitt lärande (Dysthe, 1996). Om vi i samma situ-
ation tänker in elever med hörselnedsättning ställs mycket av de kommunikativa 
aspekterna på sin spets. Den muntliga dialogen innefattar ett aktivt lyssnade, en 
situation som för elever med hörselnedsättning kräver olika former av hörseltek-
nisk utrustning. Teknik är dock inte tillräckligt utan det handlar också om att ha 
dialogkompetens. 

Skolans intentioner om elevers delaktighet kan också ses i ljuset av förutsättningar 
för lärares lärande. Utformningen kan relateras till hur lärares kompetensutveck-
ling skulle kunna gestaltas enligt läroplanens kunskapssyn. För att vara delaktiga i 
skolans utveckling behöver lärares röster höras i muntliga och skriftliga dialoger 
(Wennergren & Brändström, 2003).  

Dialog och lärande 

Begreppet dialog är alltså centralt i denna avhandling som utgår från två kontex-
ter. Den ena handlar om läraren som aktör i skolutvecklingsdialoger och den and-
ra om elever med hörselnedsättning som aktörer i klassrummets dialoger. Det 
finns många delar som berör eller avgör utvecklingen av en dialog. Jag har tagit 
stöd av sociokulturella teorier för att förstå vad ett dialogiskt förhållningssätt till 
lärande kan innebära. Precis som Dysthe poängterar är dialogens dimensioner 
oumbärliga i lärandesammanhang:  

A dialogic classroom is, as I see it, a necessity, not only for the learning of subject 
matter, but as a model of how to function as a human being in a democratic society 
(Dysthe, 1993, s. 339). 



7

Dialogen betraktas av Bakhtin (1981) som en grundläggande kvalitet för allt 
mänskligt samspel men också som ett mål att eftersträva. Livet innebär enligt hans 
synsätt detsamma som att engagera sig i dialog genom att ställa frågor, lyssna, 
svara, vara överens eller oenig. Med den utgångspunkten är lärandet i grund och 
botten av dialogisk natur. Allt samspel mellan människor rymmer dialogiska kva-
litéer, även monologen eftersom den förutsätts ha lyssnare. Vygotskij (2001) lyf-
ter fram det tänkande som inte kommer till uttryck i ett yttre språk. Han betraktar 
det inre språket som ett förstadium till det yttre och som ett självständigt redskap 
för tanken. Bakhtin har liknande tankar men använder sig av uttrycken inre och 
yttre dialog, vilket innebär att det inre engagemanget kan leda till lärande genom 
att den inre dialogen stimuleras. Den inre dialogen kan vara en väg till den yttre. 
En viktig aspekt att ha med sig i arbete med elever som har en hörselnedsättning.  

I muntliga dialoger, liksom i skriftliga, är reaktioner från ”den andre” helt grund-
läggande. Lärande innefattar enligt Bakhtin att appropriera ordet, det vill säga att 
förstå och göra andras tankar till sina. I mötet med andras tolkningar har alla in-
volverade ett ansvar att skapa ny mening: 

The word in language is half someone else’s. It becomes ‘one’s own’ only when the 
speaker populates it with his own intention, his own accent, when he appropriates 
the word, adapting it to his own semantic and expressive intention (Bakhtin, 1981, s. 
293). 

Dialogen består av många olika röster, där alla har med sig sin sociokulturella 
bakgrund. Skillnaden mellan rösterna, flerstämmigheten, utgör i termer av Dysthe 
(1996) en lärandepotential. Det är denna tonvikt på olikheter som framkommer 
hos Bakhtin när han använder begreppet flerstämmighet (polyfoni). Det betecknar 
inte enbart olika röster utan även ett dialogiskt sampel dem emellan. Begreppet 
heteroglossi använder Bakhtin främst för den form av flerstämmighet som skapas 
av olikheter mellan sociala språk. Han ser inte olikheter som motsättningar utan 
som dialogens förutsättning. 

För att förstå hur en dialogisk dimension kan omsättas i pedagogiska praktiker har 
olika klassrumsstudier granskats (Dysthe, 1993; Hoel 2001; Wells, 1999). Studi-
erna betonar vikten av att i lärandemiljön kombinera muntliga och skriftliga dia-
loger. I sociokulturella perspektiv betraktas interaktion och samarbete som avgö-
rande för deltagande och lärande i sociala praktiker. Språket blir det centrala red-
skapet i ett sammanhang där mening, kunskap och förståelse skapas genom inter-
aktion (Säljö, 2000; Vygotskij, 2001). 
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När Wilhelmson (1998) omsätter ett dialogiskt synsätt i praktiken använder hon 
termen lärande dialog där hon även konkretiserar nödvändiga aspekter inom ra-
men för begreppet dialogkompetens. Även om hon inte utgår från Bakhtins termi-
nologi finns tydliga beröringspunkter när hon anger dialogens ingredienser i ter-
mer av närhet, distans och kritisk reflektion. Med hänvisning till Bakhtins förstå-
else av dialog kan termen lärande dialog uppfattas som en tautologi, eftersom dia-
loger implicerar lärande. Det kan dock vare en poäng att använda begreppet för att 
urskilja dialog i syfte att lära, från andra samtal.  

Samspel mellan lärare och elev är inte alltid att betrakta som en dialog utan avgörs 
i vad mån läraren betraktar eleven som en dialogpartner. Relationen mellan par-
terna har stor betydelse för den dialogiska aspekten. Både monolog och dialog 
kommer alltid att finnas i skolan och i de fall där det monologiska blir behandlat 
på ett dialogiskt sätt skulle det, enligt Dysthe (1996), kunna leda till en inre dia-
log. Om innehållet i undervisning ska införlivas som elevens kunskap förutsätter 
det att dialoger äger rum. I detta sammanhang blir det viktigt att bistå varandra 
med både bekräftelser och utmaningar (scaffolding). Att vara en del av scaffol-
ding (Wood, Bruner & Ross, 1976) innebär att bli guidad av en kamrat i en speci-
ell kontext i syfte att få relevant stöd. Begreppet närmaste utvecklingszon (Vy-
gotskij, 2001) lyfter fram skillnaden mellan vad människor redan kan och vad de 
kan prestera med stöd och guidning från andra. När scaffolding praktiseras i den 
närmaste utvecklingszonen kan elever, eller kollegor, vara varandras kritiska vän-
ner3 i ett kollektivt sammanhang. Respons som bygger på för stora utmaningar, 
eller för mycket bekräftelse, riskerar att hamna utanför den närmaste utvecklings-
zonen (Wennergren & Rönnerman, 2006). 

Det är alltså inte tillkortakommanden som är utgångspunkt i utvecklingszonen, 
utan det är den lärandes utvecklingspotential som är av intresse. För elever med 
funktionsnedsättning är det än mer väsentligt att scaffolding ses som tidsbegrän-
sade insatser, ett stöd som finns under en begränsad tid av arbetet. Traditionellt 
sett är det läraren som innehar en sådan roll men det är minst lika viktigt att nyttja 
mer erfarna elever (Vygotskij, 2001).  

Lärare som vill omsätta ett dialogiskt förhållningssätt i klassrummet, eller i skol-
utvecklingssammanhang, får stöd av Dysthes (1993) analyser gällande dialogiska 
lärandemiljöer. Centrala inslag i en sådan miljö är autentiska frågor, uppföljning 
av de svar som ges samt positiv bedömning av det som sägs. Genom att systema-
tiskt planera ett samspel mellan muntliga och skriftliga aktiviteter skapas goda 

3 Jfr Handal (1999, 2007) ”critical friends”. 
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lärandemiljöer. Alla behöver dock en viss dialogkompetens som kan omsättas 
både skriftligt och muntligt (Wilhelmson, 1998). 

Dialog för forskning och utveckling 

Forskare som vill samarbeta i dialog med pedagoger kan, på liknande sätt som 
jag, välja en ansats där dialogen står i centrum för kunskapsutvecklingen. Ak-
tionsforskning med ett deltagarorienterat perspektiv, utgångspunkten för denna 
avhandling, bygger på arbetsformer där språk och kommunikation utgör basen för 
ny kunskap och möjligheter till förändring. Härnsten (2001) anger några grund-
förutsättningar, som är viktiga att ha med sig i mötet mellan deltagare och forska-
re, där mycket stämmer överens med den dialog som Bakhtin förespråkar: 

- Det ska handla om ärliga möten och äkta frågor för alla inblandade. 
- Ömsesidigheten och det gemensamma sökandet efter nya vägar är central. 
- En kritisk och öppen kunskapssyn utgör grunden i arbetet. 
- Innehållet är deltagarstyrt. 
- Arbetssättet är demokratiskt – alla ska få komma till tals, och en gemensam 

kunskapsutveckling eftersträvas. 
- Det finns en tilltro till att olika sorters kunskap och olika människor tillsam-

mans skapar en både roligare och bättre gemensam kunskapsbildning (s. 27). 

Kärnan i ett kommunikativt perspektiv bygger enligt Gustavsen (2006) på att 
människors förståelse hänger samman med språket. Förståelsen förändras genom 
dialog, vilket i sin tur påverkar handlingar i praktiken. Det som eftersträvas i ut-
vecklingsprocesser är att få ingå i praktiker där mångfald och olikheters betydelse 
är essensen i dialogen. En grundsyn i Bakhtins anda, som också har präglat arbetet 
med denna avhandling. 
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2. AVHANDLINGENS INRAMNING 

Det initiala problemområdet i mitt avhandlingsarbete handlade om att kommuni-
kationen i klassrum för elever4 med hörselnedsättning styrdes av den hörseltek-
niska utrustningen. Tekniken bidrog till att samtalen i stor utsträckning riktade sig 
till läraren, vilket i sin tur ledde till en mer passiv inställning till kommunikation 
mellan eleverna. Det hände att detta fenomen tillskrevs som en egenskap hos ele-
ven. Att elever med hörselnedsättning inte kan ingå i dialog med sina kamrater; 
utgår från ett synsätt där eleven saknar en viss förmåga. Oavsett vilka kompeten-
ser eleven har, eller kan utveckla, riskerar ett sådant synsätt att betona brister hos 
eleven (Atterström & Persson, 2000). En av avhandlingens intentioner är att lyfta 
fram ett motsatt synsätt. När det finns förutsättningar i miljön kan alla elever ut-
veckla olika sätt att ingå i dialog. Förutsättningarna varierar dock eftersom det 
inte finns en miljö, som är optimal för alla elever med hörselnedsättning. 

För att kunna kombinera forskning, utveckling och förändring valde jag en ak-
tionsforskningsinriktad ansats. Aktionsforskning innebär dubbla syften, dels att 
finna ny kunskap, dels att deltagarnas praktik förändras i en riktning, som i detta 
fall förväntas leda till elevers ökade delaktighet i klassrumskommunikationen. 
Med ny kunskap menas här både kunskap som prövas i vetenskapliga samman-
hang och kunskapsutveckling i praktiken. Aktionsforskning kännetecknas av rela-
tionen mellan forskning och utveckling där forskningens kontextuella karaktär är 
påtaglig. I föreliggande studie har det funnits närhet till deltagarna och framför 
allt har den varit handlingsorienterad. Fokus har legat på förbättringar i praktiken 
men arbetet har även innehållit reflektioner i muntliga och skriftliga dialoger. 

I Dialogprojektet har jag inte enbart haft rollen som forskare utan även fungerat 
som projektledare och handledare5. Ansvaret för förändringar i klassrummet har 
legat på deltagande pedagoger6. Drivkraften i avhandlingsarbetet skapades ur en 
tro på att utvecklingsarbete och forskning kan dra nytta av varandra. Frågan var på 
vilket sätt det skulle kunna genomföras. Det gemensamma arbetet har för mig 
inneburit en ovärderlig möjlighet att forska med pedagoger och nära den praktik 
där forskningsfrågorna kunde utvecklas och bearbetas. Forskningen har skett pa-

4 Eleverna som vidare nämns i relation till studien är barn och ungdomar med hörselnedsättning 
från 1-16 år.  
5 Projektet hade totalt två projektledare två handledare. Jag handledde själv sex av sju grupper. För 
att inte blanda samman personer är handledaren och forskaren i relation till föreliggande studie 
alltid författaren själv. 
6 De 50 pedagogerna i projektet benämns synonymt både som deltagare, pedagoger och lärare. 
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rallellt med lärarnas utvecklingsarbete. Vi har varit ömsesidigt beroende av var-
andra, mina forskningsfrågor har uppstått ur de frågeställningar som varit centrala 
för deltagarna. Det innebar att ett deltagarorienterat perspektiv utvecklades allt 
eftersom arbetet pågick. När begreppet aktionsforskning används i relation till 
föreliggande studie, innefattas därför olika grader av deltagarorienterade perspek-
tiv.

En grundförutsättning för närhet har varit uppbyggda relationer och ömsesidig 
tillit. Detta är, i och för sig, inte unikt i forskningssammanhang men ställs på sin 
spets i studier där deltagare och forskare följs åt och samarbetar över tid.  Samar-
betet mellan mig och deltagande lärare under detta avhandlingsarbete sträcker sig 
från första mötet, fram till de första analyserna i delstudierna. I arbetet med de 
slutliga analyserna och de övergripande texterna i avhandlingen (kappan) har inga 
deltagare ingått. Att fler personer än den ansvarige forskaren varit involverade i 
forskningens genomförande, kan möjligen vara svårt att förstå för forskare som 
inte befinner sig i deltagarorienterade sammanhang.  

Deltagarna i projektet har använt sig av olika redskap för lärande7 som alla byg-
ger på olika former av dialog. I första hand har dialogen; såväl mellan de ingående 
lärarna, som mellan lärare, elev och forskare, varit av speciellt intresse att studera. 
Grundtanken var att dialogen skulle bidra till handlingar i klassrummet. Hand-
lingarna var i första hand inriktade mot förbättringar i lärandemiljön. För att för-
bättringar som skedde skulle ses ur olika perspektiv, har elevernas medverkan 
varit en viktig förutsättning för projektets fortskridande.

Som grund för det praktiska förändringsarbetet samt de tre delstudierna, genom-
fördes en förstudie (Wennergren, 2004). Elevernas synpunkter om olika hörsel-
tekniska lösningar användes som en referens när ytterligare fyra skolor skulle 
komma igång med sina förändringsarbeten. Bakom detta låg en viktigt etisk 
aspekt. De som kom att beröras av förändringarna, i detta fall brukare av hörsel-
teknisk utrustning, behövde tidigt få komma till tals8. Under tiden för förstudiens 
genomförde (2001-03) utformades Dialogprojektet.  

7 Redskapen i detta sammanhang var: loggbok, skuggning av varandra i klassrummet, handled-
ning, litteraturseminarier och ett nätbaserat diskussionsforum. Begreppet skuggning används här 
synonymt med klassrumsobservation, den har ett uttalat syfte och genomförs i samråd med en 
kollega (se kapitel 4).  
8 Projektet har fått godkännande av Forskningsetiska kommittén vid Luleå tekniska universitet 
(2002-09-27). 
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Syfte 

Avhandlingens syfte är att synliggöra och beskriva dialoger mellan olika aktörer i 
ett nationellt skolutvecklingsprojekt. Aktörer i sammanhanget är pedagoger i hör-
selklass, deras elever och jag som forskare.  

För att tydliggöra delstudiernas fokus har syftet omformulerats till en fråga. 
Forskningsfrågorna som undersöks i respektive studie är: 

- Hur beskriver elever sina val av bästa lyssnarmiljö i skolan (Studie I)? 
- Hur kan redskap som används i aktionsforskning främja lärande i relation till 

Vygotskijs begrepp om den närmaste utvecklingszonen (Studie II)? 
- Vilken kommunikation utvecklas via nätet när en utvecklingsgrupp skriftligt 

utbyter erfarenheter gällande klassrumsbaserade förändringsförsök (Studie 
III)?  

Studie I visar hur eleverna i form av bild och text har valt och motiverat sina bästa 
lyssnarmiljöer i skolan. Deras uppfattningar bygger på en inre dialog med sig 
själva och i vissa fall tillsammans med läraren. Några elever har också ingått i 
dialog med mig. Studie II och III behandlar lärarnas dialoger och lärande. Studie 
II beskriver fem redskap för lärarnas dialoger och huruvida de kan bidra till läran-
de i relation till den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij, 2001). Studie III visar 
mer detaljerat hur en nätbaserad dialog har använts i syfte att kommunicera kun-
skap och att lära av varandra. Både pedagoger, elever och forskaren har haft en 
aktiv roll i att producera data vilket innebär att ingen kan sägas ha haft rollen som 
traditionell informant, en i mina ögon mer passiv roll.  

Studie Titel och journal Dataproduktion 
I Wennergren, A. (accepted). The best listen environment in school 

according to hard-of-hearing pupils. Scandinavian Journal of Dis-
ability research.

mars-maj 2005 

II Wennergren, A. & Rönnerman, K. (2006). The relation between 
tools used in action research and the zone of proximal development.
Educational Action Research 14(4), 547-569.

mars 2002- 
juni 2005

III Wennergren, A. (2006). Nätbaserade Utvecklingsdialoger. Pedago-
gisk Forskning i Sverige 11(4), 241-265.

nov 2002- 
juni 2004 
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Disposition

Avhandlingstiteln speglar det som stått i förgrunden för hela arbetet nämligen; 
dialogkompetens i skolans vardagsarbete. I bakgrunden finns en kontext där alla 
elever har en hörselnedsättning. De aktörer som deltagit i utvecklingen av dialog-
kompetens är de 50 deltagande pedagogerna, deras elever och forskaren. Som 
enskild forskare hade det inte varit möjligt att nå förändringar gällande elevernas 
miljöer utan att pedagogerna intog rollen som aktörer på skolutvecklingsarenan. 
Genom hela studien har alla involverade setts som aktörer. Därför vill jag inte 
heller lyfta fram någon aktör, eller grupp, som mer central än den andra.  

Innebörden i begreppet dialog, såsom det används i avhandlingen, har redovisats i 
första kapitlet. Avhandlingens förutsättningar och syfte framkom i andra kapitlet, 
liksom artiklarnas tre forskningsfrågor. I tredje kapitlet beskrivs den hörselpeda-
gogiska kontexten, olika skolformer samt termer gällande hörselteknisk utrust-
ning. Eftersom tekniken i klassrummet påverkade rummets möblering och därmed 
kommunikationen ges även en bakgrundsbild baserad på den hörseltekniska ut-
rustning, som tidigare varit det enda alternativet. När elever med hörselnedsätt-
ning får sina behov i miljön tillgodosedda har de precis som hörande elever möj-
lighet att ingå i flerstämmiga miljöer där olika aspekter av meningsskapande och 
samlärande sker. Mer generella pedagogiska aspekter lyfts också fram i detta av-
snitt. Lärarnas förändringsarbete samt Studie I sammanfattas och som avslutning 
kommenteras hela kapitlet. 

Det fjärde kapitlet berör genomförandet av Dialogprojektet, ett utvecklingsarbete 
för att förändra lärandemiljön för elever i hörselklass. Förändringsarbetet beskrivs 
i form av en cyklisk process samtidigt som olika redskap för lärarnas lärande lyfts 
fram. Genomförandet bygger på redskap som omsattes i muntliga och skriftliga 
dialoger, både i fysiska och virtuella möten. Alla redskap beskrivs och kommente-
ras innan Studie II och III sammanfattas. Som avslutning dras några centrala slut-
satser samt att hela avsnittet kommenteras. 

I femte kapitlet beskrivs aktionsforskning som ansats. Avsnittet berör hur deltaga-
re kan ses som aktörer och hur ett samarbete mellan lärare och forskare kan grun-
da sig på demokratiska arbetsformer. Att kunskap värderas olika ställs på sin spets 
inom aktionsforskning och därför synliggörs olika sätt att betrakta teori och prak-
tik. Forskarens olika roller under en aktionsforskningsprocess lyfts också fram. 
Kapitlet avslutas med en diskussion om trovärdighet, i samarbetet med lärarna och 
i studien som helhet.
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I kapitel sex diskuteras skolutveckling i relation till lärande praxisgemenskaper9.
Här diskuteras även elevers och pedagogers dialogkompetens och hur deras roll 
som aktörer kommit till uttryck. Frågan om skolutveckling kan organiseras som 
lärande praxisgemenskaper väcks, samtidigt som utformningen i lärares kompe-
tensutveckling ifrågasätts. I sjunde kapitlet omsätt avhandlingens bidrag till peda-
gogiska implikationer ur olika perspektiv: aktionsforskning, skolverksamheter, 
elever och pedagoger. Avhandlingen första del avslutas med en summering på 
engelska. Därefter följer avhandlingens andra del som visar originalversionerna av 
Studie I-III. 

9 Wengers (1998) begrepp ”community of practice” översätts av Dysthe (2003b) till praxisgemen-
skap. Även översättningen lärgemenskaper förekommer (Jobring & Carlén, 2004).  
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3. ELEVERNAS LÄRANDEMILJÖER

I följande kapitel beskrivs olika skolalternativ för elever med hörselnedsättning 
samt lärandemiljöer för elever som valt att gå i hörselklass. Eftersom hörseltek-
niska lösningar är en central del av miljön, beskrivs olika tekniska alternativ. Mil-
jöer och pedagogiska synätt som speglar läroplanens intentioner sätts i relation till 
elever i hörselklassmiljö. Därefter görs en sammanfattning av lärarnas föränd-
ringsarbete (Rapport 1-7) och av Studie I. Avslutningsvis fogas alla delar inom 
kapitlet samman i några övergripande reflektioner. 

Skolsituationen för elever med hörselnedsättning 

Att beskriva en hörselnedsättning låter sig inte göras i några få generella termer, 
även om nedsättningen utifrån ett audiogram ofta ses som lätt, måttlig eller grav 
(Gullacksen, 2002). Tre personer med samma hörselnedsättning, enligt audio-
grammet, kan uppfatta sina möjligheter till kommunikation på helt olika sätt. En 
väljer att lyssna via hörapparat, en annan vill ha hörapparat och samtidigt få teck-
en som stöd10, medan den tredje i sin tur väljer en teckenspråkig kommunikation. 
Däremellan finns många olika sätt att kombinera tekniska lösningar och kommu-
nikationssätt. I samtal en till en, kan lyssnandet för någon ske utan några som 
helst begränsningar, medan samma person i större sociala sammanhang kan upp-
leva en känsla av utanförskap (Gullacksen, 2002). En hörselnedsättning (funk-
tionsnedsättning) är individuell men ett funktionshinder uppstår i relation till om-
givningens krav. Det finns alltid en risk att hörselnedsättningen blir det första vi 
ser, innan vi ser människan. Barn med hörselnedsättning bemöts därför inte alltid 
med de förväntningar omgivningen borde ha (Roos & Fischbein, 2006; Wenner-
gren, 2006). Personers upplevda funktionsnedsättning varierar mellan individer 
och miljöer, men är även beroende av andras bemötande (Gullacksen, 2002). 

I mycket generella termer skulle skolalternativen för elever med hörselnedsättning 
kunna beskrivas på det sätt som följer. Eleverna erbjuds tre skolalternativ: statlig 
specialskola, regional/kommunal hörselskola eller individualintegrering på hem-
skolan. I stort sett är det den språkliga miljön som skiljer skolorna åt. Det första 
alternativet innebär en skola som har teckenspråk som undervisningsspråk och 
erbjuder elever med hörselnedsättning och dövhet en teckenspråkig miljö. De två 

10 Tecken som stöd (TSS) eller stödtecken är ett kommunikationssätt som lånar tecken från tecken-
språket för att förstärka det som talas. 
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sistnämna alternativen har talad svenska som undervisningsspråk. På hörselskolor 
ses teckenspråk som elevens andra språk och utgör endast i enstaka fall tecken-
språkiga miljöer. 

Att elever med olika grad av hörselnedsättning inte endast erbjuds ett integrerande 
skolalternativ, utan även hörsel- eller specialskola, handlar om rätten till en teck-
enspråklig miljö. I och med att intresseorganisationerna ofta argumenterar för 
döv- eller hörselskola, argumenterar de rent fysiskt för särskilda lösningar. Även 
om inkludering och försök att undvika segregerade lösningar stått i retorikens 
centrum, är frågan inom detta fält långt ifrån självklar (jfr Mallander & Tideman, 
2006).

Regional hörselskola 

En regional hörselskola drivs av en kommun, men erbjuder elever från andra 
kommuner i regionen att ingå i hörselklassverksamhet. När Dialogprojektet star-
tade 2002 fanns fem regionala hörselskolor i Sverige. Skolorna organiseras olika 
beroende på antal elever. De utgör oftast en egen verksamhet och de flesta finns 
som en del av en större skola med hörande elever. I övrigt gäller dock samma 
uppdrag och styrdokument som för andra svenska grundskolor (Roos & Fischbe-
in, 2006). 

Elever i hörselklass har olika grader av hörselnedsättning och använder hörapparat 
som personligt hjälpmedel11. De flesta behöver dessutom tillgång till någon form 
av hörselteknisk utrustning i klassrummet. När föräldrar väljer skolmiljö för sina 
barn har de starka argumenten för hörselklass varit: tillgång till hörselteknisk ut-
rustning, erbjudande av teckenspråk som andra språk, akustiksanerade miljöer och 
små klasser. Från skolornas sida finns dessutom en uttalad tanke att erbjuda per-
sonal med hög kompetens inom området, samt att elever har lättare att utveckla en 
medvetenhet om sin hörselnedsättning tillsammans med andra i liknande situation 
(Wennergren, 2006). 

I olika sammanhang, främst i bullriga miljöer, ses teckenspråket som ett alterna-
tivt kommunikationssätt. Många elever och lärare använder stödtecken under ti-

11 De allra flesta eleverna i studien hade traditionella hörapparater men det fanns även elever med 
cochleaimplantat (CI). Båda alternativen är personliga hjälpmedel och kan betraktas som olika 
former av hörapparater. Ett CI opereras in i örats hörselsnäcka och för barn med CI betonas träning 
av tal och förmåga att uppfatta tal (jfr Preisler, Tvingstedt & Ahlström, 2003; Roos & Fischbein, 
2006). 
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den de talar. Det mest vanliga är att elever har teckenspråksundervisning ett par 
gånger i veckan. Elever som behärskar båda språken har fördel av att inte behöva 
välja antingen eller, utan kan ingå i kommunikation där språket väljs utifrån situa-
tion och miljö. Valfriheten fungerar på skolor som har en tvåspråkig miljö. Pro-
blemen uppstår när inte samtliga vuxna och elever, kan göra sig förstådda på teck-
enspråk. Bristen på teckenspråkskunnig personal är en av flera orsaker till att hör-
selskolor inte generellt kan betraktas som tvåspråkiga miljöer. 

I ett internationellt perspektiv är ovanstående indelning inte vanligt förekomman-
de. Utanför Norden prioriteras den egna hemskolan. De nordiska länderna skiljer 
ut sig genom att lägga stor vikt vid rätten till teckenspråk och erbjuda särskilda 
skolor för elever med hörselnedsättning, som vill utveckla teckenspråket. Efter-
som hörselklassmiljöer sällan förekommer internationellt är den forskning som 
genomförts i liknande miljöer sparsamt förekommande. Ahlström (2000) har i sin 
avhandling studerat kommunikation i förskolan där barn med hörselnedsättning 
ingick i miljöer med både tal och teckenspråk. Studien synliggjorde hinder i mil-
jön som försvårade kommunikationen samt att den vuxnes förhållningssätt hade 
stor betydelse för samspel mellan barnen. Studier genomförda i integrerade miljö-
er (Bergqvist, 2001; Tvingstedt, 1993), studier som jämför miljöer (Gellerstedt, 
2006) eller studier av miljöer helt baserade på teckenspråk (Roos, 2004) har be-
röringspunkter vad gäller behov i miljön, men synliggör inte de specifika frågor 
som uppstår när alla elever är beroende av hörselteknisk utrustning.

Hörselteknisk utrustning 

En hörapparat kan ha tre inställningar (m, t & m/t)12. M-läge innebär att hörappa-
ratens mikrofon tar upp och överför allt ljud, både tal och bakgrundsljud. T-läge 
innebär att höra via en fast hörselslinga där talet, men inte bakgrundsljudet, för-
stärks. Den som pratar har tillgång till någon form av mikrofon, runt halsen eller 
på bordet.  M/T-läge innebär att ljud och tal överförs genom både t- och m-läge, 
men det är få elever som har den inställningen på sin hörapparat. Att korrigera 
nedsatt hörsel med hjälp av hörapparat, är inte som att korrigera nedsatt syn med 
hjälp av glasögon. Hörapparaten kan inte återge hörseln som ett normalt öra, det 
uppstår förvrängningar av ljudet och ofta ökad ljudkänslighet. Hörapparaten ur-
skiljer inte heller ljud på samma sätt, vilket leder till att även bakgrundsljud för-
stärks. För att koncentrera sig på det som sägs, tvingas personen att samtidigt sor-
tera bort ovidkommande ljud. Lyssnarsituationer i bullriga miljöer kan ta så 

12 Se hörselteknisk utrustning under Internetlänkar i referenslistan.
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mycket kraft att man ibland väljer att inta en passiv roll (Arlinger, 1999; Gullack-
sen, 2002). 

På en hörselskola har klassrummen hörselslinga för att eleverna ska kunna lyssna 
via t-läge i sina hörapparater. Den traditionella lösningen har varit individuella 
mikrofoner vid varje elevs bord (Figur 1). Mikrofonerna aktiveras genom att me-
kaniskt trycka på en knapp13. Tekniken är låst till rummet som genom fasta kablar 
även låser möbleringen. Den teknik som provades under projektet innebär ett 
sladdlöst konferenssystem som ligger utplacerat på ett bord (Figur 2). Det är ett 
flexibelt system som är möjligt att ta med sig till andra rum. Läraren kan i båda 
fallen välja att ha en mikrofon runt halsen.

Figur 1. Traditionell teknik.  Figur 2. Teknik som provas ut i Dialogprojektet14.

Pedagogisk synsätt i specialpedagogisk miljö 

I miljöer där normen är att vara hörande beskrivs elever med hörselnedsättning 
som en marginaliserad grupp. Att skolan ska arbeta för hög delaktighet för elever-
na ses som en självklarhet. Hur detta ska göras för elever med hörselnedsättning 
är långt ifrån självklart. Genom att svenska styrdokument lyfter fram rätten till 
kommunikation på tal och teckenspråket som en väg till delaktighet erbjuds, som 
tidigare nämnts, olika skolalternativ.  

Att välja hörselklass är ett sätt att ingå i grupper där alla har en funktionsnedsätt-
ning. Hörselklass kan samtidigt vara ett val för att under sin skoltid inte uppleva 
en individuell marginalisering, utan istället få utveckla en tillhörighet inom en 

13 På senare tid har det även utvecklats mikrofoner som aktiveras via röststyrning. 
14 Bilden är hämtad från Allt om hjälpmedel 5 (2004, s. 21). 
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grupp med liknande funktionsnedsättning. I denna kontext är normen att alla har 
en hörselnedsättning vilket ändå innebär en stor individuell variation. Huruvida 
miljön ska uppfattas som exkluderande eller inkluderande handlar i grund och 
botten om vad inkludering innebär, i såväl stora som små sammanhang. Frågan är 
långt ifrån enkel. Flera forskare har försökt definiera inkludering (jfr Tøssebro, 
2004) som i jämförelse med begreppet integrering har en mer genomgripande be-
tydelse. En inkluderande skolverksamhet ska kunna anpassas efter varje barns 
behov oavsett funktionsnedsättning. Begreppet innefattar alla utan undantag och 
bygger på att eleverna bemöts utifrån sina behov och att funktionsnedsättningen 
ses i förhållande till omgivningen (Atterström & Persson, 2000; Rosenqvist, 
2003). I praktiken betyder det upplevelsen av ett vi-perspektiv, att både få känna 
sig unik och som en del i ett större sammanhang. Tanken om inkluderingens möj-
ligheter att gälla alla elever är, enligt Emanuelsson (2004), avhängigt synen på 
svårigheter. Inkluderingstanken får inte stanna vid val av skolalternativ. Alla sko-
lor kan medvetet förhålla sig till inkludering. Även i fysiskt segregerade skolalter-
nativ kan de värderingar som inkludering vilar på, omsättas i handling av alla ak-
törer i skolan. Ett arbete, som enligt mitt sätt att se, handlar om att elever erbjuds 
och kan inta rollen som aktör.  

Pedagoger har, oavsett skolform, i uppdrag att verka för att alla barns olikheter 
kommer till uttryck i lärandemiljön och i en förlängning en väg till delaktighet i 
samhället (Persson, 2001). Inkludering kan då innebära att barn med olika grad av 
hörselnedsättning ingår i en gemensam skolmiljö och att pedagogerna utifrån val 
av kommunikationssätt medvetet förhåller sig till barnens olikheter. Det som på 
ytan, och rent fysiskt, kan betraktas som ett exkluderande skolalternativ kan ändå 
för eleverna betyda en upplevelse av att ingå i ett inkluderande sammanhang.  

I ett kategoriskt perspektiv ses svårigheter som om de vore elevens och i ett rela-
tionellt perspektiv ser man att yttre omständigheter medför att eleven befinner sig 
i svårigheter (Emanuelsson, 2004; Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). 
Liknande synsätt återfinns hos Nilholm (2003, 2006) men under begreppen kom-
pensatoriskt och kritiskt perspektiv. Ändras miljön eller undervisningssituationen 
kan svårigheterna mildras (Emanuelsson, 2004). Genom att fokusera hinder i mil-
jön har föreliggande avhandlingsarbete präglats av ett relationellt synsätt. För att 
framhålla vikten av att i förgrunden se eleven eller barnet, och inte hörselnedsätt-
ningen, använder jag begreppet hörselnedsättning efter barn/elev, det vill säga 
barn/elev med hörselnedsättning15. Detsamma gäller pedagogerna, de är pedago-

15 Att rent språkligt kunna uttrycka sig lika konsekvent även på engelska har inte varit möjligt att 
göra. 
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ger i första hand. Att de arbetar i en specialpedagogisk miljö är inte oviktigt, men 
ändå sekundärt.

Teorier som jag valt att förhålla mig till är primärt hämtade från pedagogisk 
forskning. Enligt mitt synsätt kan de appliceras på lärandemiljöer för alla elever, 
med eller utan hörselnedsättning. När specialpedagogik särskiljs i förhållande till 
pedagogik uppstår enligt Rosenqvist (2003, 2007) ett dilemma som innebär att ju 
smalare pedagogiken definieras desto bredare blir specialpedagogiken och vice 
versa. Men om specialpedagogik skulle definieras som en kompetens att möta alla 
elever innefattas all pedagogik, ett tankesätt som ligger i linje med föreliggande 
arbete. I ett tidigt skede blev jag inspirerad av ett citat som också fungerat som 
vägvisare:

Det gäller att sträva efter att göra ’special’ så lite speciellt som möjligt utan att ge 
avkall på att elever bereds optimala möjligheter till den hjälp och det stöd de har rätt 
att få (Emanuelsson m.fl., 2001, s. 149). 

Med andra ord kan lärandemiljöer i hörselklass, beroende på vilket perspektiv 
man väljer, både betraktas som en pedagogisk och en specialpedagogisk praktik.

Hörselklassmiljöer

I tidigare studier av hörselklasser hade ett specifikt kommunikationsmönster ut-
vecklats, som till stor del styrdes av traditionella tekniska lösningar. Det var de 
yttre strukturerna som ramade in kommunikationens villkor. När en elev ville göra 
sin röst hörd skulle hon/han samtidigt trycka på en knapp för att aktivera sin 
bänkmikrofon. Genom att inte trycka ner sin knapp utestängdes klasskamraternas 
lyssnande. Videoanalyser visade att elever som inte ville riskera missförstånd i 
lyssnarsituationer hellre vände sig till läraren än till klasskamrater, vilket medför-
de att samtalen till största del pågick mellan läraren och en elev (Ahlström & Pre-
isler, 1998). Detta mönster understödde en förmedlingspedagogik och genomsy-
rades av en lärarstyrd turtagning i form av fråga/svar. Där förväntas den individu-
ella eleven sitta inne med korta svar på lärarens frågor. En undervisning som an-
ses försätta elever i en passiv mottagarroll (Dysthe, 1996).  

I klassrummet har eleverna oftast suttit i en liten halvcirkelformerad grupp (jfr 
Figur 1, s. 20) i avsikt att kunna se den som talar och därigenom få en visuell för-
stärkning. För att minska ljudnivån är lokalerna akustiksanerade samtidigt som det 
funnits en ambition att hela miljön skulle vara tyst. Elevernas aktiviteter i ett tyst 
klassrum säger dock ingenting om delaktighet eller kvalitet på lärandet. Fler-
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stämmiga lärandemiljöer (Dysthe, 1996) innebär att pedagoger skapar förutsätt-
ningar för dialoger i den fysiska miljön, och att den pedagogiska intentionen blir 
avgörande för vilken hörselteknisk utrustning som används. Att se arbetssätt i 
relation till vald teknik, bidrog till att pedagoger inom Dialogprojektet började 
ställa pedagogiska krav på den teknik som fanns och att det i sig skapade dilem-
man, eftersom argument om elevers utökade möjligheter till delaktighet ställdes 
mot förändrad ljudteknisk kvalitet.

Den tekniska modell som successivt började provas var ett sladdlöst hjälpmedel 
(jfr Figur 2, s. 20) som ursprungligen var tänkt att användas vid gruppsamtal16. En 
av skolorna hade i ett tidigare skede försökt omsätta tankar om flerstämmighet, 
vilket innebar provperioder med olika tekniska lösningar. Förändringarna doku-
menterades i en utvärdering som senare publicerades som en förstudie (Wenner-
gren, 2004). Dataproduktionen skedde till största del genom återkommande sam-
tal enligt fokusgruppmodell med åtta högstadieelever17. Urvalet baserade sig på 
elever med erfarenhet av minst tre olika tekniska lösningar. Resultatet visade att 
de nya miljöerna hade påverkat elevernas självbild, genom att de upplevde ökade 
möjligheter att spontant delta i muntliga samtal. Eleverna uttryckte att situationen 
erbjöd ett större ansvar för kommunikationen. De poängterade behovet av en tek-
nik som kunde ge närvarokänsla och vara flexibel. Tekniken skulle fungera även 
när eleverna samarbetade med elever från hörande klasser, och fick gärna smälta 
in i miljön18. Den negativa sidan var att den utprovade tekniken hade sämre ljud-
kvalitet eftersom det längre mikrofonavståndet bidrog till att många bakgrunds-
ljud förstärktes. Totalt sett upplevde eleverna en ökad kommunikationskvalitet. 
Eftersom den upplevda hörselnedsättningen har stor variation kan resultatet inte 
ses som giltigt för alla elever i hörselklass.  

Under samma tidsperiod videofilmades yngre elever (9-11 år) som var i ett inled-
ningsskede av att prova ny teknik. Resultatet visade en viss samstämmighet med 
ovannämnda förstudie. Eleverna behövde inskolning i nya former av turtagning 
och utvecklade successivt ett mer elevaktivt sätt att kommunicera. Denna utveck-
ling förutsatte att alla hörde det som sades och att läraren, istället för att styra 
kommunikationen, erbjöd eleverna större ansvar över dialogens utveckling (Jons-
son, Persson & Stenlund, 2003). Att ökad delaktighet även kräver andra föränd-

16 Ett hjälpmedel som var framtaget för vuxna i arbetslivet.  
17 Utvärderingen startade i stor grupp (17 elever) vid ett tillfälle, följdes av fokusgrupp med åtta 
elever vid två tillfällen och avslutades med två individuella intervjuer (Wennergren, 2004). 
18 Den åsikten bygger på att elevernas skola var organiserad som en kombinerad skola, för elever 
med och utan hörselnedsättning, dock i klasser var för sig.  
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ringar visar Heilings (1999) rapport med den talande rubriken Teknik är nödvän-
dig men inte tillräcklig. Det uppstår många dilemman när ett fenomen granskas ur 
olika perspektiv, men det centrala är elevernas upplevelse. Rätten att kunna höra 
allt som sägs, inklusive spontana kommentarer, måste betraktas som en demokra-
tisk rättighet. 

Flerstämmiga lärandemiljöer  

I skolan talas idag om vikten av en god lärandemiljö där skolans yttre ramar, som 
till exempel ekonomi och organisation, påverkar både miljön och skolans kultur. 
Läraren som förmedlare har förändrats till läraren som erbjuder möjligheter för 
lärande genom att möta, stödja och utmana eleverna i deras lust att lära. En god 
lärandemiljö skapas av pedagoger tillsammans med eleverna. I begreppet läran-
demiljö, som det används i denna avhandling, innefattas inte enbart den fysiska 
miljön utan även den sociala och pedagogiska miljön såsom arbetssätt, läropro-
cesser, bemötande, attityder, värderingar och förhållningssätt. Alla delar ses som 
väsentliga för att elever ska känna full delaktighet i verksamheten. I avhandlingen 
används även begreppet lyssnarmiljö, för att visa när elevers aktiva lyssnande är i 
fokus. Begreppet flerstämmighet används enligt Dysthes (1996) definition:

’Det flerstämmiga klassrummet’ innebär ett klassrum där lärarens röst är en av 
många som lyssnas till, där eleverna också lär av varandra och där muntlig och 
skriftlig användning av språket står i centrum för inlärningsprocessen (s. 13). 

I en kvalitetsgranskning undersöktes i vilken grad utvalda skolor gav alla elever 
möjligheter att ingå i flerstämmiga miljöer (Skolverket, 1999). De pedagogiska 
kvaliteterna i lärandemiljön värderades av inspektörerna i kriterierna A-, B- och 
C-miljöer. I A-miljöer arbetas systematiskt, och i alla ämnen, med samtal, läs- och 
skrivprocessen i ett utvecklingsperspektiv. Eleverna ingår i kommunikativa sam-
manhang som på många sätt stödjer och stärker lärandet. I B-miljöer är flerstäm-
migheten inte lika systematiskt och medvetet genomfört och i C-miljöer lyser det-
ta synsätt nästan helt med sin frånvaro. I kvalitetsgranskningen framgår att fler-
stämmiga lärandemiljöer inte var vanligt förekommande i svenska skolor. Även 
om granskningen ska ses som en begränsad utvärdering är det snarare begreppet 
A-miljö än resultatet, som varit av vikt för denna avhandling. Lärarna i Dialogpro-
jektet fick själva definiera A-miljö i relation till styrdokumenten vilket bidrog till 
att begreppsliggöra läroplanens intentioner. När det gällde att synliggöra kvalité-
erna inom en A-miljö användes innebörden av begreppet flerstämmighet19. Där-

19 I avhandlingens används A-miljö, flerstämmiga och dialogiska lärandemiljöer synonymt. 
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med också sagt att Dysthes (1993) och Hoels (2001) studier har varit centrala ut-
gångspunkter för att definiera en lärandemiljö att sträva mot. Hoels erfarenheter 
av att bygga responsmiljöer på gymnasiet kan jämföras med att utveckla elevers 
dialogkompetens. Resultaten visar att de responsmiljöer som misslyckades ofta 
saknade strukturer och stödprocesser under inledningsskedet, vilket tyder på att 
studenterna inte hade erfarenheter av att vara aktiva i klassrumsdialogen.  

I flerstämmiga lärandemiljöer (Dysthe, 1993) använder alla aktörer en variation 
av uttryckssätt som också stödjer elevers språkutveckling. För att liknande miljöer 
ska kunna omsättas i hörselklass behövs kunskaper om ljudmiljö, visuell avläs-
ning, teckenspråk samt adekvat hörselteknisk utrustning (jfr Studie I). I lärande-
miljöer som bygger på dialog ses meningsskapande och samlärande som självkla-
ra ingredienser, två begrepp som här beskrivs lite närmare.

Meningsskapande

Eftersom stämmor och dialog är starkt knutna till aktiviteter som bygger på det 
talade eller tecknade språket, kan termen flerstämmighet lätt ge intryck av att en-
dast innefatta tecken-, tal- eller skriftspråkiga verksamheter här och nu. I ett mer 
vidgat perspektiv på flerstämmighet, finns både stämmor från tidigare erfarenheter 
och stämmor om framtiden samt stämmor genom andra uttryckssätt än att tala och 
skriva (Liberg, 2003). Grundläggande för dialogen i klassrummet är en eller flera 
mottagare och att elever har mottagarmedvetenhet, för att kunna bemöta eller 
bygga vidare på det som sägs.  

Flerstämmighet kan också ses i termer av imitation, reproduktion och produktion, 
olika aktivitetsformer som överlappar varandra utan tydliga gränser. Läraren kan 
aktivt medverka till att elever imiterar handlingar som går utanför elevens nuva-
rande förmåga, men för att bidra till lärande måste det finnas förståelse för det 
som görs, och det måste ske i meningsfulla sammanhang (Liberg, 2003; Williams, 
Sheridan & Pramling Samuelsson 2000). Omformuleringar, är en process som 
bildar ett kitt mellan aktivitetsformerna: imitation – reproduktion – produktion. 
Problemet enligt Liberg är inte att elever imiterar och reproducerar, utan att de 
alltför sällan får tid och stöd att omformulera sig och komma vidare i sin utveck-
ling. Dale (1998) menar att imitation är ett kreativt sätt att lära; samtidigt som han 
poängterar att förståelse måste finnas med. Som exempel anger han barns rollekar. 
I bullriga miljöer i förskolan har barn med hörselnedsättning stort behov av det 
”visuella lyssnandet”, det vill säga att iaktta för att lära. I leken betonar Ahlström 
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(2000) även pedagogens förhållningssätt för att barnens språk och kommunikation 
ska utvecklas vidare. 

Liberg (2005) har en teoretisk ram för tolkning av barns meningsskapande för 
läsning och skrivning, som jag anser kan överföras till andra kontexter. Hon gör 
en uppdelning av situationer som handlar om individens förhållningssätt och möj-
lighet att känna delaktighet, och dennes möjligheter att delta som aktör i den pe-
dagogiska kontexten. Liberg talar om olika vägar till lärande där hon anger fyra 
förhållningssätt: negativt, instrumentellt, utifrån-integrativt eller inifrån-
integrativt. Det negativa innebär en avvisande hållning medan det instrumentella 
innebär att elever upplever att meningsskapandet ägs av andra. För en elev med 
hörselnedsättning kan det till exempel innebära, att man anger föräldrarnas önskan 
som enda orsak till att använda hörapparat i klassrummet. Inom det förhållnings-
sätt som beskrivs i termer av utifrån-integrativt eller inifrån-integrativt är eleven 
på väg att göra meningsskapandet till något man starkt kan identifiera sig med – 
att appropriera meningsskapandet. Den första formen innebär att eleven ser me-
ningsskapandet som något kollektivt, vilket betyder att eleven upplever ett visst 
delägarskap. Det kan exempelvis betyda att eleven använder hörapparat för att 
övriga i klassen gör så, men att eleven själv inte gör kopplingen mellan aktivt 
lyssnade och lärande. Inifrån-integrativt innebär att eleven känner fullt ägarskap i 
meningsskapandet och är något som eleven kan identifiera sig med. Det kan vara 
en elev som ser sig själv som en lärande person i miljöer som tillgodoser alla be-
hov för ett aktivt lyssnade (Liberg, 2005). 

Liberg (2005) synliggör även olika former av deltagande, som jag använt för att 
tydliggöra olika aspekter av den muntliga dialogen i en mindre elevgrupp i hör-
selklassmiljö:  

- att lyssna och delta utan egna inlägg,
- att bidra med inlägg som bygger på andras åsikter,  
- att bidra med inlägg som bygger på egna åsikter och tankar, 
- att själv initiera och bidra med egna åsikter, att vara huvudaktör. 

Om former för deltagande sätts i relation till monologiska respektive dialogiska 
lärandemiljöer (Dysthe, 1996) har elever i en monologisk miljö ett instrumentellt 
förhållningssätt, meningsskapandet ägs av andra, medan elever i dialogisk miljö 
utvecklas mot att appropriera meningsskapande. Deltagandet i en monologisk 
miljö handlar om elever som lyssnare, med inlägg som inte utgår från egna ställ-
ningstaganden. Deltagandet i dialogisk miljö handlar om att elever bidrar med 
egna och andras inlägg. Eleverna provar på att vara huvudaktörer. Att successivt 
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ta kontroll över sitt lärande innebär en process som också kan ses i termer av em-
powerment i klassrummet. I Starrins (2000) förståelse av begreppet innefattas 
aktiviteter som är inriktade mot att öka människors kontroll över sina liv. Det in-
nefattar en utveckling mot ett speciellt sätt att tänka om sig själv, att man känner 
sig värdefull och stolt, att man känner att man har förmåga att fullfölja en hand-
ling eller att man har tillit till sig själv och andra. 

Målet med undervisning enligt Liberg (2005), är ett integrativt närmande till kun-
skaper där deltagandet innebär att vara aktör i sitt lärande, där alla elever har olika 
startpunkter. Hon menar att det är ett stort steg för hörande elever att kliva ur en 
avvisande roll och inta rollen som aktiv lyssnare, ett steg som kan vara om möjligt 
ännu större för elever med hörselnedsättning. 

Samlärande 

I begreppet samlärande20 innefattas dialog, samspel och lärande människor emel-
lan, vilket innebär att lärande sker i sampel med såväl kamrater som vuxna (Willi-
ams m.fl., 2000). De vuxnas förhållningssätt, de pedagogiska och sociala uppgif-
terna samt gruppens sammansättning är faktorer av betydelse för samarbete mel-
lan barn. Miljöns fysiska utformning och attityder till samarbete är andra faktorer 
som påverkar barns möjligheter att lära av varandra i förskola och skola. Det byg-
ger på att barn utvecklar färdigheter av olika slag, blir självständiga och tar initia-
tiv. Författarna betonar att när barn lär och utvecklas tillsammans, sätts demokra-
tin i främsta rummet. 

För att inse vikten av att bryta en tradition som starkt fokuserat på enskilt arbete 
kan blicken riktas mot ett lärande för livet, utanför grundskolans väggar. Alla ele-
ver behöver få utveckla en medveten attityd till sitt lärande som även innefattar 
förståelse av samlärande och interaktion. Ur perspektivet elever med hörselned-
sättning blir det extra angeläget att ta fasta på den varning som lyfts fram av Wil-
liams m.fl. (2000):  

Alltför långtgående individualisering är ett hot mot demokratiseringen genom att in-
dividualiseringen kan leda till segregation och brist på förståelse för andra männi-
skors perspektiv (s. 109).  

20 Begreppet samlärande används (enligt min sökning) för första gången av Hägerfors (1994) i en 
kontext inom systemvetenskaplig design. I denna avhandling används begreppet samlärande enligt 
Williams (2001) och Williams m.fl. (2000). 
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För att förhindra känslan av segregation måste elever få tillfällen att utveckla kun-
skaper och färdigheter av olika slag, bli självständiga och kunna ta initiativ, efter-
som det väsentliga är hur kunskaper och färdigheter kan användas utanför skolan. 
Framtiden kommer än mer att kräva att information värderas och granskas kritiskt, 
något som elever i stor utsträckning lär sig i interaktion och kommunikation med 
varandra (Williams, 2001).  

Det finns tydliga samband mellan det Williams (2001) betecknar som samlärande 
och med det Liberg (2005) benämner som olika grader av styrt och icke-styrt me-
ningsskapande. Målet är att på egen hand kunna känna delägarskap i meningsska-
pandet – att delta som huvudaktör. Vygotskij (2001) anser att detta först sker till-
sammans med läraren eller med en mer kunnig kamrat. Kamraten som bistår den 
andres lärande ökar samtidigt sin egen förståelse. 

Att utveckla flerstämmiga lärandemiljöer för elever i hörselklassmiljö kan med 
andra ord innebära en stor utmaning. De frågor som hittills beskrivits har många 
beröringspunkter med de frågor som bearbetades inom ramen för Dialogprojektet. 
Projektet utformades som en gemensam utvecklingsarena, där pedagoger, hörsel-
tekniker, skolledare och forskare kunde delta i ett gemensamt kunskapsbyggande. 
I den text som följer ges en sammanfattning av de förändringsförsök av miljöerna, 
som lärarna i Dialogprojektet medverkade till.  

Förändring i praktikerna

Pedagogernas arbete och slutsatser inom ramen för Dialogprojektet resulterade i 
sju skrivna dokument. Resultaten presenterades och diskuterades vid ett avslutan-
de seminarium. I seminariet ingick alla deltagare, skolornas hörseltekniker, berör-
da skolledare, inbjudna forskare samt representanter för brukarorganisationen 
(HRF). Närmast presenteras en sammanfattning av lärarnas rapporter21.

21 Rapporterna bygger på skriftlig dokumentation från varje lärare som innehöll: Fem tillfällen 
med reflektioner över processen, skuggningsprotokoll, texter i loggboken, videoanalyser, analyser 
av nätdialogen gällande både form och innehåll samt minnesanteckningar från fyra handlednings-
tillfällen. Med tanke på att femtio pedagoger deltagit är den sammanfattning som ges här mycket 
övergripande. För vidare läsning hänvisas till Rapport 1-7 (www.dialogprojeketet.se). 

http://www.dialogprojeketet.se


29

Inom ramen för Dialogprojektets övergripande strävan att öka elevers delaktighet 
i klassrumskommunikationen har lärarna gjort förändringarna inom följande om-
råden.

1) förändrad teknik
2) förändrad möblering
3) förändrad dialog

Över tid har lärarna arbetat med alla förändringsområden och oftast i flera om-
gångar (Figur 3). Lärarna valde initialt olika ingångar. Eftersom ny teknik också 
var en kostnadsfråga, började många lärare med att göra förändringar inom områ-
de två och tre, medan de som hade tillgång till ny teknik startade med området ett. 
Att starta med område tre handlade först och främst om att försöka minska lära-
rens eget talutrymme. Efter att ha arbetat med område ett och två och sedan åter-
komma till området tre innebar att fokus förflyttades från läraren, till dialogen 
mellan eleverna. Att förändra och variera innehållet i dialogen kom också att på-
verka elevernas engagemang. 

Figur 3. Förändringsområden. 

Den mest specifika frågan handlade om att eleverna provade en hörselteknik som 
skulle underlätta kommunikation, såväl i skolans miljöer som utanför skolan. En 
mer flexibel hörselteknik ansågs vara en viktig dimension för elevers rättigheter 
att höra allt som uttrycktes i klassrummet, inklusive de spontana kommentarer 
som de tidigare varit utestängda från. Elevernas första intryck var att ljudbilden 
förändrades och att de behövde tid att vänja sig, innan de kunde göra jämförelser. 
Vissa elever vande sig fort medan andra elever behövde lång tid. Eftersom peda-
gogerna började uppmärksamma hur tekniken styrde samtalsmönstret gav de ef-
terhand elever större ansvar för lyssnandet. Eleverna fick verbalisera det som hör-

Förändrad 
hörsel- 
teknik 

Förändrad 
möblering

Förändrad 
dialog 
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des eller ”nästan” hördes och ge reaktioner över ljud som var störande. Den nya 
tekniken hade fördelar, men pedagogerna upplevde att de fick vara extra lyhörda 
för elever som stördes av bakgrundsljuden eller behövde tecken som stöd. Flera 
lärare blev mer uppmärksammade på behovet av stödtecken i en dialogisk miljö 
och några bad eleverna benämna sina tal- och lyssnarstrategier inom gruppen 
(Rapport, 4, s. 18). Att prova ny teknik har varit en central balansakt (se s. 4), en 
balans mellan förbättring och försämring, vilket här kommer till uttryck genom en 
av deltagarna: 

Det är ett friare klassrum [idag], med mer dialog och större självständighet, men 
ställer högre krav på individens ansvar för sitt och andras lyssnande. Det ger möjlig-
het till mer spontanitet, men ger också mer obekväma bakgrundsjud. Dosans22 för-
måga att förmedla ett bra ljud har också sina begränsningar. Bakgrunden/skrapljuden 
är en mänsklig produkt som går att reglera, men ljudkvalitén passar inte alla. Det är 
ett arbete för eleven att få sin hörapparat inställd så att volymen blir lagom. Det be-
hövs ibland ett samarbete med audionomen. Detta samarbete är ännu inte fullt ut-
vecklat. Resultatet har för många blivit ett mer varierat sätt att använda sin hörappa-
rat (m- eller t-läge). /../ Man kan säga att vi gått från statlig styrning till lokal styr-
ning av lyssnandet. Individen, och inte skolan, har fått kontroll och ansvar över möj-
ligheten till uppfatta och förstå (Rapport 5, s. 21). 

I och med att tekniken ändrades kunde även möbleringen bytas ut och olika grup-
peringar prövas, eller vice versa. Miljöerna är numera sådana att det finns bord 
och teknik som inbjuder till dialog såväl som till andra arbetssätt. Det visade sig, 
allt eftersom, att pedagogernas frågor om ny teknik och möblering avtog för att 
ersättas av andra initiativ för att öka elevers deltagande i kommunikationen. Min 
slutsats är att vägen via teknik och/eller möblering har varit nödvändig för att öka 
elevers medvetenhet. Det har också bidragit till att lärarna därigenom fick syn på 
andra didaktiska frågor.

En faktor av betydelse i sammanhanget var antalet barn i varje klass, som lärarna i 
vissa fall började modifiera till mer flexibla lösningar. Vanligtvis innefattas 6-12 
elever per klass medan åsikterna om det optimala antalet varierade. När grupperna 
var för små ansåg flera pedagoger att samtalsdynamiken blev alltför torftig. Det-
samma gällde frågan om avsaknad av förebilder inom elevgruppen. Det kunde 
ibland vara för få elever som hade dialogkompetens och därmed utvecklades ing-
en dialog (Wennergren, 2006). Andra pedagoger menade att eleverna behövde 
träna sig att ingå i dialog med läraren, och att större elevgrupper bidrog till att 
lärarens tid inte räckte till, eller gav upphov till för mycket störande ljud. Att som 

22 ”Dosan” är arbetsnamnet för den nya teknik som användes (Figur 2, s. 20). 
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lärare vilja ta ett steg tillbaka, och minska kontrollen, visade sig inte alltid fungera 
i praktiken.

En annan återkommande balansakt för lärare i förskolan och skolans lägre åldrar 
handlade om språket, eller språken, eftersom det var stor variation mellan elevers 
talade språk, behov av stödtecken och teckenspråkskunskaper. Det var till exem-
pel problematiskt, att skapa en dialogisk miljö när endast två elever inom gruppen 
kunde ingå i samma språkmiljö. Denna och liknande frågeställningar blev mer 
uppenbara för varje år utvecklingsarbetet pågick. Det finns anledning att tro att 
elevgruppernas kommunikationssätt blev mer och mer varierat, vilket bidrog till 
att pedagogerna fick omvärdera sin bild av självklara språkmiljöer. Barn med 
cochleaimplantat som hade utvecklat sitt tal, men ännu inte sitt lyssnade23, kunde 
inte ingå i en talad tvåvägskommunikation. Eftersom inte alla behärskade tecken-
språk uppstod problem. För lärarna blev det en stor utmaning att hitta vägar för få 
till stånd dynamik inom gruppen. Det innebar bland annat att barn som inte hade 
utvecklat tal kombinerades med barn som kunde teckenspråk, eller att vissa barn i 
en inledning fick använda sig av läraren som språkrör eller tolk för att kunna ingå 
i kommunikation. Pedagogerna gjorde åldersblandade grupper eller försökte ge-
nom leken skapa möjligheter för alla att delta i någon form av dialog.  

Förändringsförsöken innebar att lärarna ökade sin medvetenhet om hur elevers 
dialogkompetens kunde utvecklas, och för att detta inte skulle ske som isolerad 
färdighetsträning ansträngde pedagogerna sig för att hitta olika ingångar och ut-
trycksformer för ett engagerande innehåll. Några använde bilder som visuell för-
stärkning eftersom det upplevdes som stöd för att hålla samtalet levande, det blev 
mindre abstrakt. En fråga som avhandlades i samma syfte var huruvida sång och 
rörelse var ett mer lättillgängligt uttryckssätt för elever med hörselnedsättning. En 
lärare för de yngre barnen uttryckte att för vissa barn gick det lättare att sjunga än 
att tala. Denna erfarenhet med musik som ett medel att stödja olika sätt till kom-
munikation, stämde överens med andra lärare som introducerade musiksamlingar. 
Målet med musiken var att barnen skulle känna gemenskap och trygghet, våga ta 
plats samt vidareutveckla sitt språk och sin känsla för rytm och rörelse. 

Genom skuggning upptäckte pedagogerna att de själva tog stort talutrymme i 
klassrummet och i rapporterna görs en mängd beskrivningar över hur de strävade 
efter att inta en mindre central roll i dialogen, vara mindre styrande och ha för-
väntningar på att elever klarade av att ingå i dialog. Det ledde till att de inte längre 
oreflekterat gick in och fungerade som språkrör mellan elever. Att elevernas röster 

23 Lyssna och höra används inte synonymt vilket diskuteras i Studie I samt i sjätte kapitlet. 
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behövde lyftas fram innebar att alla pedagogerna påtagligt ”tog ett steg tillbaka” 
och började reflektera över sitt eget förhållningssätt. 

En uppenbar risk i hörselklassundervisningen är att vi skapar en skyddad verkstad 
för våra elever. Miljöerna tenderar att bli för tillrättalagda och tränar inte eleverna 
för det samhälle som kommer att möta dem efter skolgången. /../ Genom att denna 
problematik har synliggjorts och diskuterats, har ständiga försök gjorts för att nå mer 
demokratiska miljöer. Enligt vår bedömning har fler röster fått utrymme och elever-
na är mer delaktiga i kommunikation och lärande. Ett litet steg åt sidan för oss kan 
betyda ett stort steg framåt för eleverna (Rapport 2, s. 20). 

Det blev bekräftat under förändringsarbetet att det krävdes mycket mer energi för 
elever med hörselnedsättning att lyssna än att tala. Att, som citatet visar, gå från 
”skyddad verkstad” till ”demokratiska miljöer” har tagit, och kommer att ta tid. 

I den text som följer sammanfattas Studie I som i första hand rör elevernas lyss-
narmiljöer.  
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Sammanfattning Studie I

Forskningsfråga: Hur beskriver elever sina val av bästa lyssnarmiljö i skolan?  

Dataproduktionen genomfördes med hjälp av lärarna i projektet. Lärarna bad sina 
elever (6-16 år) att rita och motivera sin bästa lyssnarmiljö i skolan för att ingå i 
ett gruppsamtal på fyra. Analysmaterialet bestod av 165 bilder med bifogade 
skrivna motiveringar.  

Resultatet visade att lyssnarrollen krävde fyra förutsättningar i miljön: en tillrätta-
lagd ljudmiljö, möjligheter till visuell förstärkning, tydliga samtalsregler och en 
trygg fysisk miljö. Mer än hälften av eleverna valde miljöer utan tillgång till hör-
selslinga, vilket visar att många föredrog att lyssna via m-läge på hörapparaten i 
en liten grupp på fyra. Elevernas synliggjorda behov för en optimal lyssnarmiljö 
tolkades som medvetna lyssnarstrategier, som i sig kan ses som en del av elevers 
”coping strategier” (Gullacksen, 2002; Lazarus & Folkman, 1991). I resultatet 
framkom att alla elever inte kunde uttrycka egna lyssnarstrategier, men inom sin 
klassgemenskap hade de olika strategier som skulle kunna förmedlas till varandra. 
Elever som inte accepterade sin hörselnedsättning och såg sig själva som ”nästan 
hörande”, hade svårare att identifiera sig som en person i behov av särskild miljö 
eller hörselteknisk utrustning. Detta trots att normen i hörselklass är att ha en hör-
selnedsättning.

En övergripande slutsats var att elever med hörselnedsättning behöver få fler möj-
ligheter att benämna förutsättningar i miljön för att kunna inta en aktiv lyssnarroll. 
Att inte kunna verbalisera sina behov gällde elever i alla åldrar. Det fanns yngre 
elever som hade argument i alla kategorier och det fanns äldre elever som endast 
hade en mycket enkel motivering. Elevernas lyssnarstrategier, eller avsaknad av 
lyssnarstrategier, påverkade deras självbild och i en förlängning deras identitets-
utveckling. Erfarenheter från olika miljöer, olika tekniska lösningar och möjlighe-
ter att verbalisera sina behov ökade elevens möjligheter att utveckla lyssnarstrate-
gier. Det innebär i praktiken att alla, vuxna och elever oavsett ålder, har ett ansvar 
att ställa frågor för att elever ska ”tvingas” verbalisera sina medvetna lyssnarstra-
tegier. De behöver även träna sig att sätta ord på ännu inte formulerade strategier 
och att få lyssna till andras. 

I studien diskuteras vad som behövs för att elever med hörselnedsättning ska kun-
na bli aktörer i en lärande dialog. Förutom en mer generell dialogkompetens be-
hövs en individuell kompetens kring sin hörselnedsättning (medicinskt och tek-
niskt) samt lyssnarstrategier baserade på sin hörselnedsättning. Pedagogerna mås-
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te också erbjuda elever olika kommunikativa sammanhang för att utveckla dialog-
kompetens.  

Kommunikativ kompetens berör många aspekter i relation till kommunikations-
störningar och kan enligt Atterström (1995) delas in i rollkompetens, tolknings-
kompetens och budskapskompetens. Studie I fokuserade elevernas rollkompetens, 
att kunna vara en aktiv lyssnare. I hörselpedagogiska sammanhang är detta inga 
nya insikter utan egentligen helt centrala faktorer för personal inom habilitering. 
Det skulle kunna ses som en självklarhet att det alltid pågår en diskussion om vil-
ken teknik som behövs, hur hörapparaterna ska ställas in eller var den bästa pla-
ceringen är för att kunna ha både ett visuellt och auditivt lyssnande. Eftersom inte 
alla elever hade ett medvetet förhållningssätt i sitt lyssnade, har studien visat på 
vikten av att inte ta elevernas medvetenhet för givet.  

Elevernas motiveringar visade även på betydelsen av samtalsregler och visuell 
förstärkning för att kunna uppfatta det som sägs. Det innebär i ett vidare perspek-
tiv att kunna inta dialogens båda roller, att vara den som ger ett inlägg och vara 
den som tar emot och ger reaktioner på det som sägs. Själva budskapet kan ses ur 
tre aspekter; vad sägs, hur sägs det och när sägs det (Atterström, 1995). Elevernas 
uttalanden visar på betydelsen av att ha samtalsregler för att veta hur man kan 
komma till tals. Även om Studie I enbart berör yttre faktorer för dialog är bud-
skapskompetens något som behöver lyftas fram för att öka medvetenheten om 
helheten i begreppet dialogkompetens. Budskapskompetensens yttre faktorer be-
rör bägge parter i dialogen, eftersom båda har ansvar för det visuella lyssnandet. 

Övergripande reflektioner kapitel tre

Att kunna ingå i dialog kräver en viss dialogkompetens. Enligt lärarnas föränd-
ringsarbete (Rapport 1-7) och Studie I kräver dialogkompetens för elever med 
hörselnedsättning en hög grad av medvetenhet gällande specifika förutsättningar i 
miljön. I flerstämmiga miljöer finns dialogen som bas för att tillsammans utveckla 
kunskap. Att lära i grupp innebär att ingå i samlärande och för att vilja ingå krävs 
ett meningsfullt innehåll. Alla delar behövs för att kunna ta rollen som aktörer i ett 
meningsskapande sammanhang (Dysthe, 1996; Liberg, 2005; Williams, 2001). 
Flerstämmiga miljöer handlar om många aspekter och kan betraktas i perspektiv 
som belyser samhället, klassrummet eller som i detta lilla sammanhang när ele-
verna i Studie I beskriver en lyssnarsituation på fyra elever. Det visar sig att även 
flerstämmighet på mikronivå, kräver medvetenhet och kompetens för eleven 
(Rapport 1-7). 
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Lyssnarperspektivet glöms enligt Adelmann (2002) ofta bort i didaktiska sam-
manhang, ett tecken på att mottagarrollen tas för givet. Att eleverna talar i turord-
ning är inget tecken på dialog, utan som Dysthe (2003a) uttrycker är det ömsesi-
digheten och det aktiva engagemanget i den andras idéer som gör interaktionen 
dialogisk. Williams m.fl. (2000) diskuterar hur ett individualiserat arbetssätt kan 
inverka negativt på samarbete mellan barn. Att inte få ingå i samlärande innebär 
att kamrater inte uppfattas som viktiga i elevens lärande. Det minimerar även möj-
ligheterna att inta rollen som mottagare, att möta den andre i termer av Bakhtin 
(1981). Det centrala i detta kapitel har varit att lyfta fram behovet av att elever i 
alla åldrar inbjuds i sammanhang där de utvecklar sin dialogkompetens.  

Kan man överhuvudtaget säga att en verksamhet är inkluderande om inte alla ele-
verna har, eller har möjlighet att utveckla, redskap för att vara aktörer i dialogen? 
Är det inkluderande att ingå i flerstämmighet på mikronivå? Pedagogerna arbeta-
de för inkludering genom att erbjuda elever möjligheter att ingå i flerstämmiga 
sammanhang. Utvecklingen skedde genom att fokusera olika former av deltagan-
de, från att lyssna aktivt utan egna inlägg, till att delta som aktör med egna initia-
tiv och åsikter (Liberg, 2005; Rapport 1-7).

Normen i hörselklass, att alla har en hörselnedsättning, får inte bli något som tas 
för givet utan frågan om förutsättningar för elevers aktiva lyssnade behöver stän-
digt vara närvarande. Ur elevens perspektiv räcker det inte att gå i hörselklass för 
att utveckla lyssnarstrategier. Även om alla elever, och vuxna i skolan, har förstå-
else för vad en hörselnedsättning kan innebära betyder inte det att övriga samhäl-
let vet något om bemötande när personen i fråga inte hör allt som sägs. Att inte 
verka för elevers muntliga dialogkompetens i hörselklassmiljö, kan bidra till en 
dubbel känsla av marginalisering i sammanhang utanför skolan. Å andra sidan kan 
elever som har dialogkompetens välja att ta rollen som aktör i sammanhang där de 
vill vara delaktiga. En valmöjlighet som har betydelse för elevers självbild och 
identitetsutveckling. Bergöö och Ewald (2003) betonar att barns och ungdomars 
självbild växer fram genom delaktighet i språkliga och kulturella gemenskaper. 
Alla elever i Studie I hade dock inte strategier för att själva kunna bidra till delak-
tighet i kommunikationen och därmed förstärka sin självbild. 
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4. LÄRARNAS LÄRANDEMILJÖER 

I det kapitel som följer beskrivs Dialogprojektets utformning och praktiska ge-
nomförande. I projektet användes olika redskap för att stödja och dokumentera 
utvecklingsprocessen. Varje redskap kommer var för sig att lyftas fram och sättas 
i relation till andras erfarenheter. I kapitlet ges även en sammanfattande bild av 
Studie II och III. Avslutningsvis kommenteras kapitlet som helhet.  

Dialogprojektet 

Dialogprojektet24 skrevs fram som ett kombinerat skol- och kompetensutveck-
lingsprojekt. Det betyder inte att begreppen har samma innebörd, utan att verk-
samhetsutveckling och lärarnas kompetensutveckling har haft samma fokus. Där-
igenom kan sägas att kompetensutveckling i en förlängning ska gagna eleverna, 
och att dokumenterad verksamhetsutveckling också ska ge kompetensutveckling 
för lärarna. I en lärande organisation har alla ansvar för sin kompetensutveckling 
och för att lärandet sker i vardagen: 

Kompetensutveckling i den lärande organisationen tar sin utgångspunkt i de svårig-
heter, dilemman och utvecklingsområden som skolledare och medarbetare möter i 
sitt arbete med att utveckla kvaliteter i elevernas lärande. I den lärande organisatio-
nen går förändring och kompetensutveckling hand i hand. Förändringar ses som lär-
processer genom vilka man kan utveckla sin kompetens (Utbildningsdepartementet, 
2001, s. 30). 

Dialogprojektet byggde på dialoger, som omsattes i muntliga och skriftliga sam-
manhang, i form av redskap för lärarnas lärande. Redskapen var ett stöd i proces-
sen eftersom de användes för reflektion och dokumentation av det som skedde. De 
aktörer som ingick i samarbetet var 50 deltagande pedagoger, deras elever och jag 
som forskare. 

I projektet var tanken att bedriva förändringsarbeten i samverkan mellan fem re-
gionala hörselskolor. Rent praktiskt innebar det att samarbetet skedde i sju utveck-
lingsgrupper för de pedagoger som frivilligt anmälde sig25. Grupperna träffades en 
gång per termin och däremellan var lärarnas erfarenhetsutbyte baserad på skriftli-

24 Inledningsvis finansierade Skolverket 20 pedagoger över tre år. När ytterligare 30 pedagoger 
visade starkt intresse att få delta, bidrog Hörselskadades Riksförbund (HRF) via Allmänna Arvs-
fonden med medel för att kunna genomföra en utvidgning av projektet.  
25 Av de 50 pedagoger som deltog fullföljde 46 projektet i tre år. 
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ga dialoger via nätet. Projektet hade som övergripande målsättning att öka elevers
delaktighet i klassrumskommunikationen. Att inte snäva in målet var ett led i att
arbeta aktionsforskningsinriktat där pedagogerna själva skulle välja sin egen ut-
vecklingsfråga. Visionen om flerstämmiga miljöer, inom ramen för läroplanens
intentioner, innebar inte en begränsning som försvårade pedagogernas delaktighet.
Skolledarna valde medvetet att inte ha synpunkter på utformningen eller begränsa
utformningen.

De skolledare som anmälde sin skola till projektet tog på sig ett ansvar för att
genomföra lokala möten samt att organisera för grupper som kontinuerligt skulle
mötas på de olika skolorna. För att involverade lärare skulle uppleva skolledarens
stöd betonades vikten av deras delaktighet (jfr Carlgren & Hörnqvist, 1999; Ohls-
son & Salino, 2000). Detta visade sig vara problematiskt. Alla skolledare visste
inte hur de skulle leda utvecklingsprocesser, nya ledare som inte själva tagit beslut
om att delta tillkom och större skolor hade många andra konkurrerande projekt på
gång. Skolledarna utgjorde projektets ledningsgrupp, men efter önskemål hösten
2004 bildade skolledarna även en egen handledningsgrupp. Frågor som diskutera-
des där rörde sig om olika redskap för skolledare i syfte att leda och stödja skolut-
veckling. Det var dock aldrig aktuellt att även skolledarna skulle genomföra ett
utvecklingsarbete i sin praktik.

De fem deltagande hörselskolorna fanns i olika kommuner. De hade varierande
elevantal26 och därmed även varierande antal anställda. Skolorna hade olika sätt
att organisera sina klasser och sin ledningsfunktion. Endast två skolor hade sam-
ma skolledare under hela projekttiden. För att synliggöra skolornas organisatoris-
ka förutsättningar följer här fem korta beskrivningar som gällde när projektet hade
kommit igång (läsåret 02/03) 27.

Alviksskolan (11 deltagande pedagoger) hade 900 elever varav 120 elever i hör-
selklass. Det fanns cirka 100 anställda varav 35 arbetade i hörselklass (F-9). Det
fanns en rektor för hela skolan och en av de biträdande rektorerna hade enbart
ansvar för hörselklassverksamheten. Under projekttiden har tre olika personer
innehaft tjänsten som biträdande rektor.

Kannebäcksskolan (14 deltagande pedagoger) hade 122 elever varav 62 gick i
hörselklass. Det fanns 58 anställda varav 17 arbetade i hörselklass (åk F-9). Rek-
tor hade ansvar för hörsel-, döv-, sär- och kommunikationsklasser samt för den

26 På skolorna fanns vid projektstarten ca 290 elever. Under projekttiden beräknas ca 400 elever ha
berörts av projektet.
27 Antalet pedagoger är omräknat till heltidstjänster. Begreppet F-9 = Förskoleklass – årskurs 9.
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förskola som låg lite vid sidan om. Tre biträdande rektorer anställdes från projek-
tets andra termin, med ansvar för olika stadier. Skolan har haft samma rektor hela 
projekttiden (dock tjänstledig i olika perioder).  

Silviaskolan (8 deltagande pedagoger) hade 58 elever varav alla gick i hörselklass. 
Det fanns 13 anställda pedagoger varav 8 deltog i projektet. Rektor har först på 
senare tid fått ansvar över förskolan, varför pedagoger från förskolan inte fanns 
med i projektet. Hörselskolan har en egen skolbyggnad i nära anslutning till en 
annan 1-9 skola för hörande elever. Skolan har haft samma rektor under hela pro-
jekttiden.

Solanderskolan (10 deltagande pedagoger) hade 380 elever varav 30 i hörselklass. 
Det fanns 34 anställda varav 9 arbetade i hörselklass (F-9). Av de 9 klasslärarna 
deltog alla utom en. Dessutom deltog två musiklärare anställda vid kommunala 
musikskolan, med undervisning på Solanderskolan. Hörselklasserna gruppintegre-
rades på en skola för hörande elever och grupperna samverkade i vissa ämnen. 
Hörselklassverksamheten utgjorde en egen enhet och under projektets två första år 
avlöste tre olika verksamhetschefer varandra. Nuvarande rektor har sedan 2004 
ansvar för fyra olika specialverksamheter inom kommunen. 

Söderskolan (6 deltagande pedagoger) hade 515 elever varav 17 gick i hörsel-
klass/grupp. Det fanns 45 anställda varav 7 arbetade i hörselklassverksamheten 
från förskolan till årskurs 9. Av dessa deltog alla utom en i projektet. Hörselsko-
lan har en egen byggnad, där även projektets enda deltagande förskola fanns. De 
äldre eleverna gruppintegrerades i vissa ämnen. En rektor hade ansvar hörselsko-
lan och delar av övriga skolan. Hörselskolan har haft samma rektor fram till och 
med våren 2006. 

Alla skolor hade tillgång till minst en hörseltekniker från landstingens pedagogis-
ka hörselvård. Det var dock skolledaren som i samråd med hörselteknikern tog 
beslut om nya inköp. Det kontinuerliga underhållsarbetet ansvarade hörseltekni-
kern för. 

Härnäst följer en beskrivning av hur grundtankarna om dialog som redskap för 
lärande omsattes i praktiken. Texten baseras, förutom egna minnesanteckningar, 
på deltagande lärares kontinuerliga reflektioner och utvärderingar samt lärarnas 
slutrapporter.
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Pedagogernas deltagande 

Under 2002 och 2003 startade sju utvecklingsgrupper, med sex till tio deltagare 
per grupp. Grupperingen gjordes med tanke på maximal spridning mellan skolor-
na där det skulle finnas någon gemensam nämnare, oftast ett ämnesområde. Några 
lärare hade utbildning som förskollärare (3) eller fritidspedagog (1) medan de all-
ra flesta var utbildade för grundskolan. Eftersom skolorna var små arbetade flera 
lärare inom både förskoleklass och grundskola. Lärarnas åldersspridning var stor 
och varierade mellan 25-60 år. Även erfarenheter av lärararbete hade stor sprid-
ning, den äldsta hade arbetat närmare 40 år i grundskolan och en av lärarna var 
precis nyutexaminerad. Det fanns fjorton klasslärare som dessutom var utbildade 
specialpedagoger med inriktning döv/hörsel. Av de 50 lärarna var 35 kvinnor. 

Strukturen som planerades av skolledarna och projektledarna gällde fysiska träf-
far, redskap för lärande, gemensamma seminarier samt förslag på litteratur. Över 
tid träffades alla grupperna på liknande sätt. Nedanstående exempel beskriver hur 
en av grupperna träffades:

Start på skola A   (4 dagar, sept 2002)
Hela projektet, seminarier   (2 dagar, nov 2002)
Återträff 1 på skola B   (2 dagar, jan 2003) 
Hela projektet, seminarier   (2 dagar, okt 2003) 
Återträff 2 på skola C   (2 dagar, feb 2004) 
Hela projektet, seminarier   (2 dagar, okt 2004) 
Återträff 3 på skola D   (2 dagar, jan 2005) 
Slut/skrivträff    (2 dagar, sept 2005)
Hela projektet, gruppredovisningar (2 dagar, okt 2005) 
Hela projektet, gruppredovisningar (2 dagar, okt 2006)

Figur 4. Utvecklingsgruppernas sammankomster. 

Under en treårsperiod28 genomfördes sammanlagt 22 gemensamma dagar varav 
10 skedde samtidigt för alla grupper. Under hela projektets gemensamma dagar 
fick grupperna presentera sina pågående arbeten och lyssna till olika forskare 
inom området. För den enskilde läraren innebar deltagandet dessutom att läsa lit-
teratur, delta i dialoger via nätet, ingå i lokala träffar en gång per månad, genom-
föra skuggningar inom den egna skolan, videodokumentera och skriva individuel-
la reflektioner inför utvecklingsgruppernas fysiska möten. 

28 Alla grupper deltog i tre år men eftersom de startade successivt kom de också att avslutas suc-
cessivt.
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Två aktionsforskningscykler 

För att beskriva den lärandeprocess som pedagogerna deltagit i används den så 
kallade aktionsforskningsspiralen (Kemmis & McTaggart, 1982). Processen be-
skrivs i form av en spiral med delarna: planera, agera, observera och reflektera.
En cyklisk process som påminner om forskningsprocessen. Första året kan be-
tecknas som en introduktion där alla provade på alla redskap för att få insikter i 
dess förtjänster och brister. För att åskådliggöra innebörden i den process som 
varit aktuell i arbetet kommer jag att utgå från de redskap som introducerades och 
beskriva två cykler: 

Innan start: Skolledarna informerade om projektet på sin skola och alla som var 
intresserade började med att läsa litteratur kring A-B-C-miljöer, samlärande och 
aktionsforskning. Därefter anmälde sig pedagogerna till sin skolledare som till-
sammans satte ihop grupper på 6-10 pedagoger. När grupperna var sammansatta 
fick alla ett informationsbrev, som skulle besvaras och sändas till mig som hand-
ledare. I brevet uppmanades lärarna att beskriva sig själva, sina förväntningar 
samt sin syn på lärandemiljöer i hörselklass. När gruppen träffades delgav alla 
öppet sina förväntningar och tid avsattes också för att lära känna varandra. Delta-
garna fick en kort presentation av de olika redskapen loggbok, skuggning och 
handledning. Skillnaden mellan att bedöma och bemöta en pedagogisk situation 
poängterades som en avgörande faktor, speciellt under inledande skuggning. 

Observera: Lärarna började med att skugga varandra för att på så sätt ringa in 
utvecklingsområden. Det innebar att skuggningen inledningsvis inte hade ett utta-
lat fokus. Det var upp till var och en att välja situationer i klassrummet att reflek-
tera över. Skuggningen dokumenterades i form av dubbellogg29 som ett sätt att 
skilja på konkreta händelser i praktiken och reflektioner över det som skedde. Syf-
tet med denna första skuggning var att väcka frågeställningar, som sedan skulle 
bli en utvecklingsfråga för hela gruppen.  

Reflektera: Under handledning gjordes gemensamma reflektioner över skugg-
ningarna som också sammanställdes i skriftliga minnesanteckningar. Successivt 
kunde olika situationer från klassrummet sorteras in under olika teman. Efter hand 
utkristalliserades olika mönster och några mer framträdande förändringsområden. 

29 Se olika sätt att skriva loggar sidan 555-56 i Studie II. 
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Planera: Inom gruppen, och under handledning, diskuterades utifrån skuggning-
arna vilket mål utvecklingsarbetet skulle ha och vilka förändringsområden som 
skulle föreslås i relation till projektets och läroplanens intentioner. Detta doku-
menterades i både bild och text (jfr Rapport 6, s. 2-3).

Agera: Tillbaka i sitt eget klassrum startade pedagogerna sina förändringsförsök i 
klassrummet. 

Observera: Under förändringsförsöken skrev några lärare loggbok. Alla videofil-
made minst en elevsituation. De allra flesta ordnade fokuserade skuggningar inom 
den egna skolan, vilket innebar att fokus för själva skuggningen sattes i relation 
till den egna utvecklingsfrågan. Denna dokumentation skrevs i form av trippel-
logg, där lärarna utbytte skriftliga reflektioner.

Reflektera: Pedagogernas reflektioner från loggboken och från skuggningsproto-
kollen kunde få skriftlig respons av den egna gruppen genom nätdialogen. Munt-
lig respons gavs vid lokala träffar på den egna skolan eller vid nästa handled-
ningstillfälle. Reflektioner förväntades dock ske i alla steg och inte enbart i en på 
förhand utpekad fas. 

Planera: Vid nästa handledning delgav grupperna sina klassrumserfarenheter, ny 
litteratur diskuterades och dessutom sågs utvecklingsfrågan över för att eventuellt 
konkretiseras ytterligare. Lärarna deltog även i skuggningar på värdskolan, för att 
ge fokuserad respons på gruppens förändringsområde. 

Agera/observera/reflektera/planera: Därefter fortsatte processen i liknade steg där 
nya frågor tillkom och gamla kunde återkomma i nya former. 

Avslutning: Alla grupper träffades var för sig för att göra en skriftlig dokumenta-
tion av gruppens arbete. Texterna presenterades muntligt för övriga grupper och 
externa granskare samt att de lades ut på projektets hemsida för spridning till and-
ra.

Så som jag stegvis beskrivit processen kan den framstå som instrumentell. Så har 
dock inte varit fallet, snarare har processens innefattats av en inre struktur där 
gruppen och individen allt eftersom format innehållet. Processen genererade hela 
tiden nya frågor, vilket kan illustreras med hjälp av McNiffs (2002) bild. Frågor 
som inledningsvis inte framstod som angelägna kunde längre fram i processen 
hamna i ett annat ljus, och ge upphov till kompletterande frågor.  
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Figur 5. Aktionsforskningsspiralen enligt McNiff (2002, s. 57). 

Frågan om hörselteknik i lärarnas förändringsarbete är ett exempel där frågan ef-
ter en tid ledde till en annan inriktning. Lärarna såg att tekniken hämmade dialo-
gen mellan eleverna. När ny teknik prövades uppkom nya frågor eftersom lärarna 
insåg att alla elever inte hade förväntad dialogkompetens. Det var lättare att vara 
kreativ och upptäcka nya frågor ju länge processen pågått. För att lära av proces-
sen och fullfölja systematiken kom flera frågor att vara på gång samtidigt.  Detta 
visade sig också vid gruppernas årliga presentationer. Grupperna valde olika vä-
gar för att förbättra liknande problematik, vilket bidrog till lärande mellan grup-
perna.

Nedan beskrivs de redskap som lärarna använt för att systematiskt studera proces-
sen. Samtidigt sätts redskapen i relation till annan forskning.  

Redskap i processen  

De redskap som använts i denna studie framkommer i olika pedagogiska sam-
manhang för reflektion, dokumentation och utveckling. Lärarna i studien har an-
vänt redskapen för att dokumentera, reflektera och analysera sin praktik. Liknande 
redskap finns även inom annan forskning men under andra benämningar som till 
exempel observation, fokusgrupp, gruppintervjuer, fältanteckningar, videoanalys 
eller forskningsdagbok (Rönnerman, 2007).  

Respons har i detta projekt varit redskapet som ingått i alla redskap eftersom de 
alla byggt på dialog, och utan respons uppstår ingen dialog (Bakhtin, 1981; Hoel, 
2001). Studien visar att lärarna gärna ville berätta om sitt klassrumsarbete om det 
bara fanns aktiva lyssnare. Det var svårare att ta rollen som mottagare i dialogen 
och bemöta andras inlägg. I vårt fall kopplades begreppet respons till ett förhåll-
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ningssätt som kan beskrivas i termer av att vara en kritisk vän (Handal, 1999, 
2007). Förhållningssättet var inte något som plötsligt infann sig utan behövde 
långsamt byggas upp via relationer och tillit inom gruppen. Att upplevas som en 
vän, och samtidigt vara kritisk, var den mest avancerade balansakten (se s. 4) ge-
nom alla tre år. Den kritiska vännen kännetecknas av att ge vänskap (stödja, be-
kräfta och vara lojal) och samtidigt kunna vara kritik (analysera, ifrågasätta, pro-
blematisera och utmana) – en till synes märklig kombination (Handal, 2007). Vem 
som hade legitimitet att utmana lärarna i sitt klassrumsarbete varierade mellan 
individer och utvecklingsgrupper (Studie II).

Loggbok har länge använts som redskap för elever, kanske speciellt av lärare i 
svenska (modersmål). Loggboken kan användas för utveckling av spontant skri-
vande, för att verbalisera elevers eget lärande eller för att utvärdera läraren eller 
kursplanernas mål. Som utvärdering ger loggboken värdefull information om ele-
vers uppfattning av undervisning, arbetssätt och lärande (Wennergren, 2001). I 
Dialogprojektet blev alla tidigt introducerade till att skriva loggbok i form av dub-
bellogg (Johansson & Björk, 1996). Loggboken användes främst i den fas där 
lärarna genomförde olika förändringsförsök i klassrummet utan någon deltagande 
skuggare. När loggbok används till kontinuerlig reflektion ger det läraren en mer 
systematisk inblick i sitt vardagsarbete. Anderson, Herr och Nihlen (1994) hänvi-
sar till flera studier där skrivandet hjälpt lärare att omvärdera sin undervisning och 
sin egen förståelse av arbetet. Erfarenheterna visar även på svårigheter med att 
efterbearbeta sitt material, att sortera, analysera och dra slutsatser. 

Skuggning kräver många moment och flera steg av reflektion. Att vara en kritisk 
vän är centralt i utbytet mellan kollegor som skuggar varandra. Handal (1999) 
beskriver erfarenheter från utbildningar inom universitet där lärare jämställer 
ifrågasättande av undervisning med frågor gällande sin personliga hygien. Detta 
är inte etablerat att fråga om och kan därför vara svårt att hantera. Denna 
dilemmafyllda situation är överförbar till andra skolformer där det inte finns 
någon tradition av att ge varandra konstruktiv kritik. Lärare från den egna skolan 
kan ge skuggning mening och ömsesidig förståelse, men för att kunna bidra till 
den skuggade lärarens förståelse av klassrumsarbete, behöver den som skuggar 
även kunna ta ett utifrånperspektiv (Anderson m.fl., 1994).  

I föreliggande projekt fick lärarna lära sig redskapet skuggning genom att skugga 
på varandras skolor. Även om skolorna hade samma målgrupp av elever var skol-
kulturerna ganska olika. Att skugga på någon annans skola blev lärotillfällen för 
att pröva redskapet och samtidigt prova att inta en utifrånroll. Skuggningen behö-
ver ha fokus och det tog tid att bli en kritisk skuggare. Vad den som blir skuggad 
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får ut av själva skuggningen är alltså beroende av kollegans förmåga att vara en 
kritisk vän. Redskapet ger dock alltid en autentisk situation som utgångspunkt för 
ett reflekterande samtal. Larssons (2004) studie synliggör påtaglig skillnad i ut-
vecklingsarbetens utfall mellan de som enbart samtalat om handling, och de som 
varit inne i varandras handlingar. Många av lärarna ansåg att skugga var lika läro-
rikt som att bli skuggad eftersom situationen många gånger blev en spegling av 
det egna klassrummet. En svårighet med att skugga var att finna sig i den passiva 
roll det innebar, att helt enkelt ”smälta in i tapeten”.  

Eftersom skuggning bygger på individers förmåga att ta hand om sina egna käns-
lor och reaktioner inför uppdraget kan redskapet aldrig bli lika avslöjande som 
videodokumentation. Att videofilma ger andra möjligheter, själva analysen ger en 
utvidgning av alla sinnen och visar inte bara det vi vill se, utan även miljön och 
det som sker runt omkring (Anderson m.fl., 1994). Flera av lärarna beskriver hur 
de ville vara ensamma vid en första analys eftersom det väckte starka känslor av 
att se sig själv agera (jfr Rapport 7, s. 7). Lärarna i projektet ansåg att videon 
krävde mycket för- och efterarbete men de som använde sig av redskapet under en 
längre tid upptäckte dess stora potential för lärande. Både lärare och äldre elever 
som deltog i analysarbetet fick ofta omvärdera sitt sätt att ingå i dialog:

Det är sällan som verkligheten i klassrummet visar sig vara som man tror. Som lära-
re kan vi inse hur mycket vi pratar och hur tyst eleverna pratar, och hur lätt det är att 
hela tiden kompensera deras tysta tal. Eleverna å sin sida, kanske tror att de är väl-
digt verbalt delaktiga i en diskussion, men när de sedan ser en inspelad video från 
lektionstillfället märker de att de inte alls sade så mycket (Rapport 1, s. 11).  

Det uppstod många etiska funderingar kring frågan om de yngre eleverna skulle 
vara med och analysera videodokumentationen (Rapport 7, s. 11). Lärarna valde 
olika vägar beroende på gruppsammansättningen av elever. 

Handledning är svaret, vad är frågan? Ett uttryck som levde inom skolans värld 
under 90-talet. I skolans muntliga kultur ges många tillfällen till samtal – därmed 
inte sagt att det alltid är samtal i syfte att lära. Begreppet pedagogisk handled-
ning30 för yrkesverksamma lärare används mycket varierat, från mer spontana 
samtal till samtal i mer strukturerade former. Handledning syftar till reflektion och 
lärande i olika former (Kroksmark & Åberg, 2007). Flera studier vittnar om posi-
tiva konsekvenser i praktiken som kommit ut av handledning (Ahlberg, 2007; 
Åberg, 2007). Det finns emellertid alltid en risk att man pratar om praktiken och 
inte i praktiken vilket tenderar att reproducera den existerande praktiken (Handal, 
2007). Trots att forskare som använder sig av forskningscirklar sällan använder 

30 Hädanefter används endast begreppet handledning, men i bemärkelsen pedagogisk handledning. 
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sig av begreppet handledning anser jag att våra samtal kom att likna de som sker i 
forskningscirklar (Holmstrand & Härnsten, 2003). Som jag förstått forsknings-
cirklar liknar de kollegial handledning där alla kan fungera som handledare. I våra 
samtal tog alla, allt eftersom, ett ansvar för att stödja och utmana vilket kom till 
uttryck genom att alltid gå ”en vända laget runt”. Alla fick på så sätt komma till 
tals med sin fråga, som oftast baserade sig på autentiska fall från skuggning eller 
loggning. Det problematiska för alla parter har varit att gå från lösningsfixering, 
till att medvetandegöra sig om varandras praktik (Studie III).

En lärare i projektet uttryckte efter sex månader att han insett att handledaren inte 
har några lösningar på problemen i klassrummet, utan att ansvaret för utveckling 
var hans eget. Detta visar en vanlig syn på handledaren som ska kunna allt och 
som sitter inne med alla svar (Rönnerman, 2005). Därmed inte sagt att handleda-
ren inte ska vara aktör. I min handledarroll har jag också varit en förändringsak-
tör, en roll som inte enbart innebär att stödja, uppmuntra och förhålla mig kritiskt 
utan också delge deltagarna mina erfarenheter och kunskaper kring det fenomen 
som behandlas. Handledarrollen förändrades över tid (jfr kapitel 5). Inledningsvis 
var det centrala att uppmuntra lärarna att bli aktörer i förändringsprocessen. I den 
situationen låg en stor utmaning i att allas röster blev lyssnade till. 

Nätbaserad dialog: På grund av geografiska avstånd kunde deltagarna endast 
träffas fysiskt två gånger per termin. Detta kompenserades genom att erbjuda ett 
nätbaserat forum (First Class) för att ha utbyte via e-post. Idén var att lärarna 
skulle ha ett forum för att byta erfarenheter kring olika förändringsförsök inom 
den egna utvecklingsgruppen, och samtidigt ge varandra respons. Nätdialogen 
blev därmed ett redskap som byggde på eget ansvar och initiativ. Det var upp till 
deltagarna inom den egna gruppen att prova sig fram till hur redskapet kunde vara 
användbart för lärande. Det visade sig att många ville berätta men få gav respons. 
Den fördjupade analysen av en grupps nätdialog visar dock på progression och 
utveckling av mottagarmedvetenhet (Studie III). I liknande studier har utbytet via 
nätet oftast varit en del av en obligatorisk utbildning som inte byggt på frivillighet 
(Dysthe, 2003a; Jobring & Carlén, 2004). Svårigheterna att skriva var liknande 
men motivationen att skriva var mer kopplad till själva uppgiften, än som i vårt 
fall till relationer inom gruppen. 

För femton år sedan resonerade Anderson m.fl. (1994) om hur forskare som inte 
arbetar med deltagarorienterad forskning skulle förhålla sig skeptiska till redskap 
vars syfte var att utveckla den egna praktiken. Däremot skulle andra pedagoger 
förstå behovet av redskap för att mer systematiskt utveckla sitt klassrumsarbete. 
De skulle också inse att redskapen varit ett stöd för att synliggöra värdefull kun-
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skap som annars inte kommuniceras inom skolan, eller att frågor som många varit 
upptagna av kan komma i ett annat ljus. Det handlar inte om att publicera sig 
inom akademin utan om att få acceptans för ett arbete som utvecklat både den 
egna praktiken och den egna professionen. Mycket har hänt under de år som gått, 
men mina erfarenheter visar att utvecklingsarbete fortfarande bemöts med viss 
nonchalans i relation till forskning.

Utvecklingsarbete – en självuppfyllande profetia? 

Att vilja bidra till förbättring kan ses som en självuppfyllande profetia och jag 
frågar mig om det finns skolutvecklingsprojekt som inte ger några positiva utfall. 
Enligt Hansson (2003) är projektarbeten en kraftfull väg till lärande, som också 
kan bidra till samlärande inom en projektorganisation. Men det finns både tröghet 
och hinder som kan uppstå mellan kollegor, i ledningen eller i organisationen. Tid 
och rum att reflektera över det som görs och lärs, har för Dialogprojektet varit en 
viktig förutsättning. Det krävs tid både under och efter projekttiden. Det är nära 
till hands att se på reflektion som extraarbete och något man gärna skjuter framför 
sig, tills arbetet är avslutat. Kanhända har kravet på regelbunden reflektion i vårt 
fall, bidragit till att lärande pågått hela tiden. Att under resans gång få syn på sitt 
lärande har förmodligen påverkat lärarnas positiva inställning.   

Så gott som alla skrivna reflektioner under projektettiden speglade en positiv upp-
levelse av att delta i lärandeprocesser, tillsammans med pedagoger från andra sko-
lor. Detta var något som jag tidigt lyfte fram i grupperna som en trovärdighetsfrå-
ga. Jag efterfrågade vårt gemensamma kritiska öga och huruvida gruppen kunde 
hjälpas åt att ge en mer nyanserad bild. Detta var även ambitionen när slutrappor-
terna skrevs. Texterna innehåller olika förändringsförsök i en arbetskrävande men 
positiv anda. Alla deltagare omsatte nya lärdomar i praktiken och beskriver för-
ändringsförsök, inte som raka vägar till målet, men oftast med någon form av 
lyckat utfall. I relation till de svårigheter som funnits blev de lyckade aspekterna 
dominerande och något som alla ville synliggöra. Det framkom vissa kritiska syn-
punkter men det positiva övervägde. Min slutsats är att de positiva aspekterna i 
mångt och mycket var ett tecken på vikten av att få bli uppmärksammad i sitt var-
dagsarbete, eller som en följd av att deltagarna själva hade valt att ingå. Det egna 
ställningstagandet att delta i Dialogprojektet innebar ändå att några anmälde sig 
för att de kände ett yttre tryck från kollegor eller skolledare. Några lärare anmälde 
sig för att försäkra sig om arbetet skulle komma att ingå i kommande lönekriterier. 
Som jag ser det framkom motivationen, som ledde till engagemang, först när del-
tagarna skriftligt hade formulerat och delgivit gruppen sina förväntningar. 
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Spänningar och konflikter som framkommit handlar mest om förankring innan 
start, skolledares delaktighet och organisatoriska frågor. Varken skolledarna eller 
organisationen faller inom ramen för denna studies syfte, men eftersom det påta-
lats av lärarna och finns med i deras rapporter, kommer jag att ge några exempel 
på spänningar som funnits med under vägen. Trots vissa spänningar vill jag po-
ängtera att alla skolledare var positivt inställda till projektet och nöjda över sitt 
beslut att delta. Det som mer konkret gav upphov till irritation gällde skillnader i 
villkor mellan skolorna, olika grundförutsättningarna för projektets genomförande 
samt skolledarnas olika sätt att vara delaktiga. Skolledarna skulle själva förankra 
de grundtankar projektet byggde på. Några efterfrågade en kort miniföreläsning 
av mig men i övrigt skedde förankringsprocessen på olika sätt för varje skola. 
Därmed kom också deltagarna med helt olika förutsättningar och bakgrund till 
den första träffen. Som i så många andra projekt kunde förankringsprocessen ha 
varit betydligt längre, legat bättre i fas med den lokala strukturen och skett i en 
mer öppen dialog tillsammans med lärarna. Jag kunde också ha varit mer konkret i 
kommunikationen med skolledarna för att tydliggöra hur jag såg på förankring, 
förförståelse eller delaktighet i processen.

Tre skolor hade regelbundet lokala träffar för att diskutera genomgången litteratur 
och för att ta upp olika frågor och erfarenheter kring projektet. Här valde skolle-
darna att inte starta upp andra projekt som konkurrerade om tiden. På två av sko-
lorna var bilden en helt annan, där tillkom nya ledare, projekt som konkurrerade 
om tiden startades och det genomfördes endast några enstaka lokala träffar. Lärar-
na fick genomföra utvecklingsarbetet mer på egen hand, och i samarbete med sina 
elever, än som en angelägenhet för hela skolan. Det bidrog i det ena fallet till att 
lärarna sökte trygghet i den nationella gruppen och i det andra fallet att lärarna 
sökte trygghet inom projektgruppen på den egna skolan. Att förändringsarbetet 
genomfördes på olika villkor påverkade mer det yttre än det inre arbetet. Det 
handlar mer om frånvaro av gemensamma reflektioner över läst litteratur, ingen 
tid för återkoppling, negativ inställning från övriga skolan samt otydligt engage-
mang från skolledarens sida. Inte bara skolledare, utan även kollegor, visade ett 
passivt motstånd genom att negligera det som pågick. Aktivt motstånd från andra 
lärare förekom också vid några tillfällen. Avundsjuka mellan kollegor tycks enligt 
Ohlsson och Salino (2000) inte vara ovanligt i samband med utvecklingsarbete. 

Irritationer och trögheter fanns därmed både vertikalt och horisontellt. Utveck-
lingsambitioner kan hämmas av tröghet i den egna organisationen och lärare får 
då svårare att sprida de erfarenheter som görs (Ohlsson & Salino, 2000). Om sam-
lärande inom organisationen ska komma till stånd behövs handlingsstrukturer för 
var, när eller hur erfarenheter ska kommuniceras. Om den gemensamma reflektio-
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nen inom skolan uteblir kommer också viktig kompetens att gå förlorad. Enskilda 
lärare kan också hålla inne med sina projekterfarenheter i rädsla av att bli upp-
märksammad. Att berätta innebär att blotta sig för kritik, vilket även lärarna i pro-
jektet fick erfara.

Spänningarna mellan pedagogerna och skolledarna kan vara ett tecken på att skol-
ledarna inte hade en upplevelse av att de ägde projektet. Situationen kunde också 
spegla att skolledarna inte förstod på vilket sätt de kunde skapa utrymme för pro-
jektets genomförande eller på vilket sätt de själva kunde vara delaktiga. Att det 
fanns ett glapp mellan att ingå i projektets ledningsgrupp och att vara aktör på den 
lokala arenan visade sig tydligt när skolledarna själva (efter drygt ett år) efterfrå-
gade egen handledning. Skolor med fler än en skolledare hade problem med del-
aktighet. Delat ansvar för skolutveckling blev i några fall ingens ansvar. Med tan-
ke på hur ofta skolledare byts ut eller slutar är det inte förvånande att många pro-
jekt inte ger ringar på vattnet. Erfarenheter och kunskaper stannar inom gruppen 
som varit involverad. Detta synliggör ett dilemma för skolutveckling i ett vidare 
perspektiv (Ohlsson & Salino, 2000). 

Som avrundning på detta avsnitt vill jag tydliggöra en viktig lärdom som kom ut 
av projektet. För att utvecklingsprojekt ska bidra till skolans utveckling måste det 
finnas en kollektiv handlingsstruktur på den enskilda skolan. Inte bara elever och 
lärare, utan även skolledare, måste ha insikter om hur de kan bli aktörer på skolut-
vecklingsarenan (jfr Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2005). För att kunna 
genomföra skolutvecklingsuppdraget ur ett ledarperspektiv är det min slutsats att 
även skolledare behöver redskap för utveckling. Redskapen kan till viss del vara 
samma som lärarnas, men det behövs även mer specifika ledarredskap. Skolledare 
behöver vara förebilder i en lärande dialog, våga blotta sig och visa på intresse att 
lära och framför allt; kunna stödja pågående utvecklingsprocesser i skolans var-
dagsarbete.

Kapitlet har hittills beskrivit Dialogprojektets utformning och genomförande, ett 
innehåll som också delvis dokumenterats i form av två vetenskapliga artiklar 
(Studie II, III). Dessa studier, som har fokuserat redskapen i lärarnas förändrings-
processer, kommer här att sammanfattas.  
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1            2            3

Sammanfattningar Studie II och III 

Studie II 

Forskningsfråga: Hur kan redskap som används i aktionsforskning främja lärande 
i relation till Vygotskijs begrepp om den närmaste utvecklingszonen? 

I studien användes Vygotskij (2001) tankar om den närmaste utvecklingszonen för 
att beskriva hur kunskapsutveckling under ett förändringsarbete kan komma till 
uttryck. I ett sociokulturellt perspektiv beskriver Säljö (2000) kunskapsutveckling 
i olika zoner som står i relation till varandra (Figur 6) i termer av uppnådd kompe-
tens (1), utvecklingszonen (2) och framtida kompetens (3). 

Figur 6. Närmaste utvecklingszonen enligt Säljö (2000, s. 211).  

Vygotskij (2001) utgår från att alla människor ständigt befinner sig under utveck-
ling och förändring och att alla samspelssituationer ger möjlighet att lära. Om 
Säljös illustration appliceras på utvecklingsarbete har följande tolkning gjorts. 
Lärande i zon 1 handlar till stor del om aktiviteter för att reproducera kunskap, 
medan zon 2 handlar om att producera kunskap med stöd av kollegor. Zon 3 kan 
ses som lärande ur ett metaperspektiv, att lära att förändra. I utvecklingszonen är 
det viktigt att bistå varandra med kommunikativa stöttor (scaffolding). Det centra-
la är dock att lärarna ser sig som aktörer, som är med och skapar utveckling inom 
ramen för de sociokulturella möjligheter som erbjuds.  

Dataproduktionen skedde under handledning, genom skuggning och i individuella 
reflektioner. De introducerade redskapen (se s. 43-47) analyserades ur tre aspek-
ter, de som använts individuellt, parvis eller i en grupp.  

Resultatet visade att redskapen producerade olika röster såsom enstämmiga, två-
stämmiga eller flerstämmiga. Innehållet tyder på att alla, även enstämmiga red-
skap, kan leda till lärande i och med att den inre dialogen uppmuntrades och be-
nämndes i text. De enstämmiga redskapen krävde dock en högre grad av egen 
motivation. I det första gemensamma analysarbetet synliggjordes skillnader mel-
lan att använda redskapen utanför den närmaste utvecklingszonen och att lära ge-
nom redskapen inom utvecklingszonen. Båda sätten utvecklade kunskap men på 
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olika reflektionsnivåer. De fördjupade analyserna visade att det låg närmare till 
hands bekräfta varandra, detta trots att deltagarna ansåg sig behöva och efterfrå-
gade utmaningar. Situationen visade på vikten av att analysera, och öppet samtala, 
om skillnaden mellan bekräftelse och utmaning inom utvecklingszonen.  

Genom att använda Vygotskjis förståelse om den närmaste utvecklingszonen som 
analysredskap tydliggjordes behovet av samarbete med kritiska kollegor. För att 
kunna bli utmanad som kunskapsutvecklare var pedagogerna beroende av respons 
från en eller flera kritiska vänner. I jämförelse med fysiska möten var det svårare 
att ge respons i virtuella möten. Sociokulturella perspektiv på lärande var därmed 
svårare att omsätta via nätet.  

En slutsats var att i utvecklingsprojekt som formas enligt aktionsforskning behö-
ver alla deltagare ha en medvetenhet om hur man skapar och bevarar praxisge-
menskaper. Gemenskaperna måste präglas av en anda att vara varandras kritiska 
vänner. För att aktionsforskningsprocesser ska kunna stimulera och stödja profes-
sionsutveckling behövs olika redskap för lärande. Om redskapen ska ägas av del-
tagarna och passa in i kontexten behöver de förfinas och användas i kombination. 

Studie III 

Forskningsfråga: Vilken kommunikation utvecklas via nätet när en utvecklings-
grupp skriftligt utbyter erfarenheter gällande klassrumsbaserade förändringsför-
sök?  

Dataproduktion skedde i och med deltagarnas utbyte via nätet. Det nationella ut-
vecklingsarbetet erbjöd pedagogerna att träffas fysiskt en gång per termin. Där 
emellan kommunicerades olika förändringsförsök via en nätbaserad mötesplats. 
Tanken var att gruppen skulle ge respons på de klassrumsförsök som genomfördes 
på de fem skolorna. Inledningsvis diskuterades inte förståelsen av begreppet re-
spons, det blev mer eller mindre ett utforskande arbete. Under 18 månader bidrog 
en utvecklingsgrupp med 178 inlägg via nätdialogen. Inläggen analyserades under 
rubrikerna sociala, erfarenhetsbaserade samt responsbaserade. 

Resultaten visade att inom utvecklingsgruppen (sex pedagoger och en handledare) 
var alla aktiva, men på olika sätt. Det framkom tydligt att det relationella och det 
professionella utbytet var ömsesidigt beroende av varandra. Inledningsvis delgavs 
många klassrumsförsök medan responsen mest var av bekräftande karaktär och 
visade låg grad av mottagarmedvetenhet. Lärarna hade liten erfarenhet av att 
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skriftlig kommunicera sitt vardagsarbete. Det skrivna ordet blev utelämnande ef-
tersom skrivaren tvingades blotta sina tankar på ett annat sätt än i muntliga situa-
tioner. I studien bedömdes lärarnas självcensur vara alltför stark vilket bidrog till 
att de gick miste om viktiga möjligheter till deltagande. Mottagarmedvetenheten 
uppfattades som kontextberoende. Ju högre medvetenhet desto mer kravfyllt blev 
det att skriva. Det upplevdes svårt att ge respons i form av utmaningar, något som 
utvecklades över tid och oftast i form av frågor. Det kan upplevas mindre hotfullt 
med frågor eftersom de bidar till att olika möjligheter hålls öppna, detta i motsats 
till värderingar som kan upplevas begränsande (Hoel, 2001). 

De slutsatser som dragits är att motivation, tid, mottagarkompetens och stödstruk-
tur (scaffolding) var faktorer som påverkade kommunikationen. Detta synliggör 
en utvecklingspotential för att använda utbyte via nätet som en del av professions-
utveckling. I små praktiker, som specialpedagogiska praktiker ofta är, kan ett na-
tionellt nätverk via nätbaserade forum vara en väg till skolutveckling.  

Centrala slutsatser 

En gemensam slutsats från Studie II och III är att pedagogernas upplevelse av 
delaktighet och meningsfullhet påverkade dialogerna som utspelade sig i utveck-
lingsgrupperna. Meningsfullheten byggde på en helhetsupplevelse där pedagoger-
na inte bara såg meningsfullhet för sig själva och gemenskapen, utan framför allt 
för eleverna.  

För att inta rollen som aktör i dialogen behövde alla ha en gemensam förståelse 
för vad dialogkompetens innebar. Att utveckla denna kompetens förutsatte inre 
och yttre strukturer i projektorganisationen. Det som kom att påverka utveckling-
en av dialogkompetens var faktorer som synliggjordes både i Studie II och III: 

- att fokus för dialogen avgränsades av den egna utvecklingsfrågan,
- att den professionella dialogen byggde på den relationella, 
- att dialogen anpassades till kontexten och kombinerades med muntliga och 

skriftliga redskap,
- att kvaliteter i dialogen omsattes i parallella praktiker, för pedagoger och för 

elever.

Var för sig är ovanstående förutsättningar för en lärande dialog ingen ny kunskap, 
de kan alla verifieras av studier som utgår från sociokulturella synsätt. Den nya 
kunskapen består i att samtliga ingredienser formulerades och realiserades i ett 
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gemensamt sammanhang och att de mest centrala begreppen realiserades parallellt 
både inom lärargemenskapen och i klassrummet. Lärarna agerade på två arenor, 
en lokal formuleringsarena och en realiseringsarena (Lindensjö & Lundgren, 
2000). Eleverna blev efter hand inbjudna på realiseringsarenan gällande hörsel-
teknik, ett första steg till att börja agera och hitta en roll som aktör. Det framkom 
en koppling mellan pedagogernas egna upplevelser av att formulera mål och age-
ra, till att även bjuda in sina elever. Denna parallellitet bidrog till nyfikenhet och 
kraft till förändringar i klassrummet. Deltagarna har, som jag tolkar det, erfarit 
aktionsforskningens brännpunkt – empowerment – i praktiken. Detta påverkade 
deras förhållningssätt gentemot elevers hörselnedsättning och delaktighet i klass-
rumskommunikation. 

Övergripande reflektioner kapitel fyra 

Det som varit speciellt i föreliggande studie är att lärare använt sig av olika red-
skap för utveckling, samt att redskapen använts i både den egna och andras prak-
tik. Den skriftliga dialogen genom skuggning och via nätet var de mest obepröva-
de redskapen. De redskap som utgick från skriven text var svårast att införliva. 
Pedagogerna hade liten erfarenhet av att lämna ifrån sig text som innehöll reflek-
tioner över vardagsarbetet i klassrummet (Studie III). Många ville betrakta sig 
som en talande person snarare än en skrivande. Kanske inte förvånande i sig, men 
märkligt, med tanke på att pedagoger i grundskolan varje dag motiverar elever till 
att skriva.

En fundering från min sida är på vilket sätt skolans muntliga kultur bidragit till att 
pedagogerna inte gärna lämnade ifrån sig skriven text. Hur stark är denna kultur 
och vad behövs för att ändra en sådan attityd? Att det var en attitydfråga snarare 
än okunskap visade sig i lärarnas texter. Handal (2007) förväntar sig att lärare på 
ett intellektuellt sätt ska kunna förhålla sig till komplexa yrkesuppgifter och yr-
kesutmaningar, ett krav som även är rimligt att ställa på lärares kollektiva utveck-
lingsarbete. Jag vill ställa frågan om detta är möjligt utan att kombinera muntliga 
och skriftliga reflektioner. Är det inte en del av professionsutvecklingen att även 
skriftligt kommunicera det som görs inom verksamheten? Lärarnas slutsatser vi-
sade att de hade behov av att få begreppsliggöra sitt arbete. När begreppen fanns 
gick det lättare att skriva. Att ha äkta mottagare (Sandström, 1999) samt en för-
väntan om spridning höjer motivationen att skriva. 

Handledning var det redskap som värderades högst i relation till lärande, trots att 
det bara skedde vid fyra tillfällen (totalt 8 dagar). Vid en första anblick kan hand-
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ledning ses som ett muntligt redskap men eftersom innehållet i samtalen utgick
från skrivna loggar eller skuggningar innefattades en skriven förberedelse. Detta
visar, som tidigare nämnts, att redskapen på olika sätt behöver kombineras. Att
lära genom redskapen innebar en period för att utveckla färdigheten, redskapen
behövde sedan förfinas för att passa in i kontexten. Det var lätt att ge upp, eller
inte ta sig tid, för till exempel loggbok och videodokumentation som krävde hög
grad av egen motivation (Studie II).

Det mest känsliga redskapet var skuggning. Lärarna ansåg att skuggning krävde
många reflektionssteg, stor tillit och förtroende för den som skuggade. För att få
deltagarnas förtroende att ge utmaningar behövdes inte bara tillit och färdigheter
att hantera redskapet, det krävdes också goda avsikter och respekt (Studie II). Pro-
cessen handlar i termer av Bakhtin (1981) om att appropriera, att göra redskapet
till en del av sin egen yrkeshandling. Inte något som oreflekterat passar in i den
egna eller kollegans teori om praktiken, utan som utmanar den egna föreställning-
en. Lärare som inte vill bli utmanade eller befinna sig inom sin utvecklingszon
(Studie II) kommer inte att reflektera vidare över utmaningarna. Handlingarna
kommer istället att lagras på en mer omedveten nivå (Handal, 2007).

Som framkommit i detta kapitel utformades Dialogprojektet för att skapa läran-
demiljöer för lärares lärande. Alla 50 deltagare kom med helt olika föreställningar
om att medverka i verksamhetsutveckling vilket gjorde att alla var tvungna att
börja där de befann sig (Studie II). Några såg inledningsvis sitt utvecklingsarbete
som en trappa och tog i olika tempo steg för steg mot det formulerade målet.
Andra såg direkt såg processen som målet, de valde inga förutbestämda steg utan
skapade vägen på resan mot målet. Från min sida ligger ingen värdering i sättet att
ta sig an ett utvecklingsarbete utan bara ett konstaterande att alla synsätt måste
hållas öppna, om de som väljer att delta också ska våga vara med på hela resan.
Tanken var att utforma ett utvecklingsprojekt för alla och inte enbart för dem som
redan var på väg. Efter tre års arbete, och enligt min bedömning, har alla deltagare
ingått i dialog kring sin utvecklingsfråga. Alla har i olika grad upplevt sig som
aktör på skolutvecklingsarenan och alla har, på olika sätt, bidragit till verksamhe-
tens utveckling.

I avhandlingens inledningen beskrivs att Dialogprojektet innehållit många avance-
rade balansakter. Att finna balans har ibland inneburit att medvetet välja ”oba-
lans” för att kunna se om de förändringar som gjorts bidragit till förbättringar för
eleverna. De lärare som alltid ville ha en välbalanserad våg, gjorde ibland alltför
snabba och mindre systematiska bedömningar. Istället för att våga vänta ut pro-
cessen var de måna om att få ett snabbt svar – ett slags facit på vad som fungerade
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eller inte fungerade. Det kan, som jag ser det, finnas långsikta vinster under ett 
processinriktat förändringsarbete att även våga ha ”skolutvecklingsvågen” i oba-
lans31. De lärare som inte såg obeprövade situationer om hotfulla, tog sig tid att 
reflektera, och vänta in elevernas reflektioner, var också de som nådde längst i 
arbetet med att öka elevernas delaktighet. 

31 Något som bilden på avhandlingens framsida ska illustrera.   
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5. AKTIONSFORSKNING – EN VÄG TILL 
KUNSKAPSUTVECKLING  

I detta kapitel avser jag att ge en inblick i aktionsforskning i relation till förelig-
gande studie. Internationellt är fältet stort och varierande vilket också framkom-
mer i en översikt som gjorts av Reason och Bradbury (2006). I den text som följer 
beskrivs aktionsforskning som en demokratisk arbetsform, olika sätt att se på teori 
och praktik samt forskarens olika roller. Som avslutning diskuteras validitet samt 
studiens giltighet.

Aktionsforskning

Aktionsforskning är ingen metod eller teori, utan ska snarare ses som en ansats 
där forskning bedrivs i samarbete med deltagare från den praktik som berörs. Ak-
tionsforskning har för mig varit ett sätt att kombinera kraven på vetenskaplighet, 
med praktisk relevans, där strävan efter gemensam kunskapsbildning och demo-
kratiskt samspel utgjort centrala inslag. Arbetet har inneburit att lärare uppmunt-
rats att reflektera över sin praktik, förändra invanda mönster och utifrån sina 
klassrumserfarenheter utveckla undervisningsteorier (Persson & Rönnerman, 
2005). Det finns forskare som menar att det är möjligt att lyfta fram några karak-
täristiska drag för att definiera aktionsforskning (Denscombe, 2000; Hollingworth 
& Sockett, 1994): 

- Samarbete upprättas mellan arbetsplatser och mellan arbetsplatser och univer-
sitet. 

- Genomförandet är praktiskt inriktat.
- Förändring ses som en integrerad del av forskningen.  
- Förändringsprocesser kan beskrivas som cykliska. 
- Deltagarna är aktörer i forskningsprocessen.
- Det finns ett emancipatoriskt kunskapsideal som innefattar en värdegemen-

skap.
- Praktisk problemlösning och teoriutveckling sker parallellt. 

I de demokratiska arbetsformer som eftersträvas i aktionsforskning krävs ett för-
hållningssätt där alla som involveras respekterar varandra och har tilltro till var-
andras erfarenheter. Tanken är att alla systematiskt kan komma till tals och ingå i 
samtal som präglas av en kritisk konstruktiv anda (Holmstrand & Härnsten, 
2003). Den emancipatoriska ambitionen handlade i föreliggande studie om att 
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frigöra kraft genom att verbalisera tankar och reflektioner inom grupperna, som i 
nästa steg utvecklades till förändringsförsök i praktiken. På så sätt har deltagarna 
agerat i både samtal och handling.  

Kurt Lewin förknippas ofta med aktionsforskningens grundtankar. Han såg veten-
skap som ett stöd att förbättra människors möjlighet till ett solidariskt handlande 
för att kollektivt kunna lösa praktiska problem. Lewin (1946) förespråkade en 
form av aktionsforskning med mer långsiktiga syften än att åstadkomma forsk-
ningsrapporter. Han ansåg att forskning som endast resulterar i böcker var otill-
räckligt men var noga med att inte bli uppfattad som antiakademisk.  

This by no means implies that the research needed is in any respect less scientific or 
‘lower’ than what would be required for pure science in the field of social events. I 
am inclined to hold the opposite to be true (Lewin, 1946, s. 35). 

Enligt Lewin syftar aktionsforskning både till ny kunskap och förbättrad praktik 
samt i ett större perspektiv, förbättrade samhälleliga förhållanden och relationer. 
Tanken är att andra än forskaren ska ha en aktiv roll i kunskapsproduktionen. När 
forskning endast innebär att finna medel som snabbt leder till målet, kan det bety-
da att aktionsforskning hamnar i att söka svar på frågor som uppdragsgivare ställt. 
Det finns då en risk att forskaren mer eller mindre omedvetet vävs in i, och blir en 
del av, en lokal maktstruktur som hindrar deltagarnas kunskapsutveckling. På vil-
ket sätt allianser hanteras blir en fråga om forskarens solidaritet. Mina erfarenhe-
ter visar att risken för allianser ökar med antalet roller. Olika förväntningar om att 
jag skulle vara en länk mellan skolledarna och pedagogerna eller mellan pedago-
gerna och eleverna bidrog till att frågor om solidaritet och etiska dilemman börja-
de kommuniceras mellan grupperna. 

Det tycks i första hand vara graden av, och formen för, deltagande som skiljer 
olika traditioner av aktionsforskning. Det vill säga vilken roll forskare respektive 
deltagare har i processen. Det är dock svårt att se några klara, och absoluta skilje-
linjer, mellan olika riktningar som många gånger influerat och överlappat var-
andra. Hansson (2003) anser att aktionsforskning inom Skandinavien oftast byg-
ger på forskning med deltagare. I pedagogisk forskning med ett deltagarorienterat 
perspektiv blir det enligt Holmstrand och Härnsten (2003) uppenbart att både pe-
dagoger och forskare får en djupare och annorlunda förståelse, än om var och en 
arbetat för sig. Många arbetslivsforskare övergår allt mer mot begreppet interaktiv 
forskning vilket innebär att fokus förflyttats från aktion till kommunikation 
(Svensson, 2001).
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Inom Norden används begreppet aktionsforskning i första hand när utvecklingsar-
bete och forskning sker i samarbete med forskare medan begreppet internationellt 
används i mer skiftande sammanhang. Det kan dock upplevas förvirrande när ak-
tionsforskning används synonymt med utvecklingsarbete, både med och utan sam-
arbete med forskare32. Att ingå i aktionsforskning innebär att betrakta varandra 
som experter inom sin praktik, ett synsätt som utmanar rådande traditioner inom 
akademin (Carr & Kemmis, 1986). Att bjudas in som medskapare i dialogen är en 
förutsättning för att kunna vara aktiv i en kunskapsutvecklande process. Därmed 
inte sagt att deltagande är tillräckligt för ett demokratiskt samspel. För att uppnå 
detta krävs både delaktighet och medbestämmande.  

Teori och praktik 

Aktionsforskning beskrivs i många fall som ett möte mellan teori och praktik 
(Holmstrand & Härnsten, 2003; Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2005). Mötet 
kan dock försvåras av den dualism mellan teori och praktik som ibland tas för 
given. Gustavsen (2006) väljer att inte alls resonera om teori kontra praktik. Han 
utgår från dialog och demokratiska arbetsformer, där han förespråkar ett över-
gripande synsätt, en medierande diskurs. Även om hans begrepp inte används i 
föreliggande text är synsättet användbart och överensstämmer med det jag vill 
spegla genom denna avhandling. Det har inte varit relevant att se det ena som mer 
över- eller underordnat. All typ av kunskap behövs i utvecklingsprocesser som 
både ska generera ny kunskap och förändra praktiken.

Ett annat sätt att hantera indelning av kunskap och komma bort från en strikt in-
delning av utvecklingsarbete och forskning synliggörs av Molander (1996). Olika 
former av indelningen döljer det han anser mest viktigt, nämligen kunskap-i-
handling, något som kännetecknas av engagemang, kritik och reflektion. Han an-
ser att kunskapsbildande experiment33 uttrycker kunskap genom handling där 
handlingar också måste begreppsliggöras. Att ständigt göra perspektivbyten, det 
vill säga kunna inta den andres eller ett annat perspektiv (Bakhtin, 1981), gäller 
såväl forskare som deltagare inom aktionsforskning. Enligt Molanders resone-
mang skulle samarbeten där pedagoger och forskare involveras kunna bli en arena 

32 Utvecklingsarbeten som genomförs och dokumenteras av praktiker kan jämställas med prakti-
kerforskning eller ”Practitioner Research” där yrkesverksamma själva tar hand om den kunskaps-
produktion de behöver för sin professionella utveckling (jfr Mattsson, 2004; Reason & Bradbury, 
2006). 
33 I denna avhandling är kunskapsbildande förändringsförsök att föredra (jfr Molander, 1996, s. 
271-72). 
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där olika perspektiv, infallsvinklar och dokumentationssätt kan komma till an-
vändning. Det finns flera likheter med de möten mellan lärare och forskare som 
Rönnerman (2004) vill uppnå med aktionsforskning, och om sådana samarbeten 
ska bli fruktbara och ny kunskap skapas, krävs förståelse och respekt för var-
andras kunskap.

Lärare har oftast liten erfarenhet av att bedriva forskning, därmed inte sagt att de 
saknar teoretisk grund eller analytiska redskap för att förstå vad som händer i sko-
lan. I likhet med Persson (2007) vill jag betona att lärare är såväl teoretiker som 
praktiker. De är experter inom sina områden utifrån de erfarenheter och kunskaper 
de utvecklat genom sitt arbete i skolan/förskolan. Att lärarna i studien kunde be-
skriva sin praktik på ett teoretiskt sätt framgår i rapporterna samt av citaten i före-
liggande text. Jag som forskare är också praktiker och teoretiker, jag är expert 
inom mitt område utifrån mina erfarenheter och kunskaper som jag utvecklat ge-
nom mitt arbete med undervisning, handledning och forskning.  

Det hantverk som innefattas i forskning (formulera frågor, förhålla sig till teori, 
samla data, analysera och dokumentera) har även pedagogerna genomfört. Vi har 
alla bedrivit aktionsforskning i bemärkelsen att utveckla kunskap i den egna prak-
tiken. Jag föredrar dock att inte beteckna lärarna som forskare. Tiller (1999) väljer 
att betona skillnaden genom att se aktionsforskning som forskarens insatser och 
beskriva lärarnas insatser som aktionslärande. Med denna benämning anser jag att 
processen tolkas för snävt eftersom forskaren också har ingått i lärande och lärar-
na deltagit i forskning.

Vad som är lärarnas praktik kan anses självklart men däremot är det inte vanligt 
att prata om vad som är forskarens praktik. Att se sin forskning som praktik har 
för mig varit ett sätt att förstå teori. Liksom lärarna i sin, har jag i min praktik 
kunnat omsätta min syn på kunskap och lärande i praktisk handling, mest genom 
handledning men även i den skrivna nätdialogen. Mina handlingar (aktioner) har 
inneburit ett aktivt samarbete för att utvecklingsarbete och forskningsarbete skulle 
bli en tillgång för varandra. Processen har tydliggjort att de praktiska och teoretis-
ka delarna av mitt forskningsarbete inte kan separeras. Både lärarna och jag har 
tagit stöd av teori och praktik för att utveckla våra praktiker. Detta arbete har ut-
vecklat min forskarroll såväl som min forskningspraktik.  
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Samarbete mellan lärare och forskare 

I det samarbete som präglat föreliggande arbete fanns också ambitionen att uppnå 
demokratiska arbetsformer med fokus på handling, förbättring och emancipation. 
Att som deltagare och forskare ha inflytande i kunskapsutvecklingen innebär en 
ambition att förändra och förbättra elevernas värld i skolan – i det här fallet läran-
demiljön i hörselklass. Genom att utgå från och efterfråga elevernas erfarenheter 
fanns en tro på att de skulle göra sina röster hörda i den lilla kontexten inom klas-
sen.

I och med att traditioner för att utforma hörselklassmiljöer ifrågasattes har jag 
inspirerats av det emancipatoriska synsätt som förespråkas inom aktionsforskning, 
och som ännu mer betonas inom deltagarorienterad aktionsforskning. Genom att 
relationen mellan deltagare och forskare ses som subjekt/subjekt förhållanden 
finns en emancipatorisk ambition och en strävan mot empowerment (Holmstrand 
& Härnsten, 2003).  Empowerment är en process och samtidigt ett mål som förut-
sätter en deltagarorienterad hållning hos involverade forskare. Den emancipato-
riska aspekten syftar till att utveckla kunskap som kan ge en djupare förståelse av 
den egna praktiken. Ansatsens underifrånperspektiv kan stärka deltagarna att 
medverka i sin egen och verksamhetens kunskapsbildning (Holmstrand & Härns-
ten, 2003; Persson, 2007). Det är dock problematiskt att uttala sig om empower-
ment eftersom det i systemet finns asymmetriska relationer mellan forskare och 
deltagare, och mellan lärare och elev. Jag kan heller inte uttala mig om i vilken 
grad ovanstående synsätt kom att påverka lärarnas syn på eleverna som subjekt.    

En bärande tanke i denna studie har varit att pedagogernas egna frågor skulle vara 
vägledande under processen. Rönnerman (2004) poängterar den egna frågan som 
stöd för att fullfölja processens alla delar, det vill säga planera, agera, observera 
och reflektera. Under processen har handlingar systematiskt följts upp och reflek-
terats över parvis, eller i grupp. Arbetet avslutades med olika dokumentationer i 
form av lärarnas sju rapporter och tre vetenskapliga artiklar. Varje del för sig till-
godoser inte kraven för aktionsforskningens dubbla syfte eftersom rapporterna 
inte uppfyller kraven som ställs inom akademin, och artiklarna inte synliggör den 
verksamhetsutveckling som skett. Jag har valt att tydliggöra deltagarnas röster 
genom citat inte bara i studierna, utan även i denna sammanställning. Trots allt är 
det fortfarande en komplicerad fråga huruvida den dubbla kunskapsutvecklingen 
kan få vidare acceptans. 
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Forskaren som aktör 

Att bedriva aktionsforskning har för mig inneburit att hantera olika roller – ytter-
ligare en situation som kan liknas vid avancerade balansakter (se s. 4). Mina roller 
har innefattat ett flertal balansakter. Balansen har i första hand gällt aktionsforsk-
ning kontra traditionell forskning. I arbetet med deltagarna har det gällt teori kont-
ra praktik, närhet kontra distans, bekräftelse kontra utmaning och aktivitet kontra 
lärande. Avancerade balansakter kräver dock tid och kunskap, en utveckling som 
för mig och deltagarna skedde parallellt både på gemensamma och separata are-
nor. I det sammanhanget har det varit viktigt att få befinna sig i nätverk34 med 
olika kunskaper inom området. Det finns en mängd benämningar för att beskriva 
de roller som forskaren har under ett aktionsforskningsprojekt och jag har valt tre: 
konsult, handledare och akademiker (jfr Nilsson & Nilsson, 1992).

Konsultrollen innebar inledningsvis att bidra med kunskaper om lärandeprocesser 
i det praktiska vardagsarbetet. I rollen har dessutom ingått inslag av att vara inspi-
ratör, att introducera redskap och att leda miniseminarier inom ett efterfrågat 
ämne. Konsultrollen har däremot inte inneburit att vara säljare gentemot deltagar-
na, det säljande inslaget skedde innan projektet kom igång och då gentemot bi-
dragsgivare och skolledare. Konsultation i sig behöver inte uppfattas som skadlig 
för forskarrollen, risken ligger i om rollen som konsult eller handledare tar över-
handen (Svensson, 2006). Min ambition har hela tiden varit att uppmuntra delta-
garna att inta aktörsrollen i den kunskapsutvecklande processen. 

I handledarrollen har process, dialog, processorientering och timing ingått. Ti-
ming handlade om att vara i fas med den lokala kontexten och det läge processen 
befann sig i. Rollen pendlade mellan styrande och stödjande insatser samt mellan 
innehåll- och processorientering. När utvecklingsgrupperna kom med egna initia-
tiv under processen, mest gällande teorier, metoder och timing, bidrog det som 
drivkraft i utvecklingen. Som handledare var det nära till hands att ligga steget 
före, likväl som att vänta ut processen i alltför stor utsträckning (jfr Persson 
2007). En förändring av handledningssituationen skedde successivt. Redan vid 
andra handledningstillfället lyssnade alla mer aktivt för att kunna bemöta, ställa 
frågor och ge reaktioner på det som framkom:  

Funderar varför diskussionerna djupnar, det känns behagligt. /../ Alla deltar aktivt, 
några behöver mycket mer tid och andra kortare men alla bidrar definitivt till den 
fördjupade diskussionen. Jag upplever ett lugn, med respekt för tystnad, helt enkelt 
TTT – tankar tar tid (Handledarens loggbok, handlingstillfälle 2, 2004-01-20). 

34 Min tillhörighet i olika nätverk omnämns i förordet. 
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Det kan dock vara svårt att avgöra när det var handledarrollen eller deltagarrollen 
som förändrades. McLaughlin (2000) beskriver i en liknande studie hur handled-
ningens fokus förändrades över tid: Starta upp samarbete, ingå i dialog (i utveck-
lingsarbete och forskning), stödja, hålla fokus och reflektera över lärarnas utveck-
lingsfråga samt avsluta och delge resultat. Hennes, liksom mina erfarenheter, visar 
att den initiala rollen varit viktig för tilliten för att senare i processen kunna hante-
ra både utmaningar, känslor och etiska ställningstaganden.

Lärarnas egen förberedelse som grund för dialogen har varit en förutsättning för 
fruktbara möten, där motsatsen blir att handledning utvecklas till dold förmed-
lingspedagogik. Dialogen som arbetsform underlättades genom att yttre faktorer, 
som teori och skuggning, kom att påverka pedagogernas uppfattning av sitt eget 
klassrumsarbete. När skuggning tydliggjorde att värderingar man sa sig handla 
efter inte överensstämde med den verkliga handlingen, var det lättare att ta till sig 
andras synpunkter35.

Det har ibland varit svårt för mig att acceptera skillnaden mellan min vision om hur 
jag vill att klassrumsarbetet ska se ut och hur verkligheten ter sig. Där har jag funnit 
tröst och tillit såväl i mitt reflektionsskrivande som hos den jag ser som min critical 
friend. Numera är jag inte så otålig, utan har insett att det är en process från att få 
syn på en problematik till att uppleva att förändring har skett. En god critical friend, 
elevernas reflektioner och en flitigt använd loggbok har varit viktiga faktorer för mig 
för att öka min medvetenhet om mitt förhållningssätt i undervisningssituationer 
(Rapport 7, s. 18-19).   

Skillnaden mellan vision och verklighet bidrog till att innehållet i dialogen ut-
vecklades och anpassades till autentiska händelser och inte efter läroplanens for-
muleringar. 

Akademikerrollen innebar att skriva artiklar som granskats och publicerats i ve-
tenskapliga tidskrifter. Det har även inneburit en förpliktelse att bistå forskarvärl-
den med tolkningar av innebörden i de förändringar som skett samt att visa på 
aktionsforskningsprocessen som en möjlighet till lärande. För deltagarna har 
handledarrollen och akademikerrollen varit överlappande. I en process som bygg-
de på dialog anpassade jag mig ibland till händelser i organisationerna, vilket bi-
drog till att gränsen mellan utvecklingsarbete och forskningsarbete tonades ner. 
Inledningsvis försökte jag markera en uppdelning vilket gav upphov till reflektio-
ner från deltagarna; om det verkligen var nödvändigt att särskilja handledar- och 
akademikerrollen.  

35 Skillnaden mellan ”espoused theory” och ”theory in use” (jfr Argyris, 1999).  
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Trovärdighet och giltighet 

Studiens dataproduktion genomfördes i samarbete med många aktörer som alla 
medverkade i aktionsforskningsprocessen. Därför har jag i den text som följer valt 
att belysa samarbetet med deltagarna genom olika validitetsaspekter. Avslut-
ningsvis diskuteras studiens giltighet. 

Aktioner, det vill säga de handlingsbaserade inslag där forskaren funnits med, har 
först och främst inneburit att skapa förutsättningar för utvecklingsgrupperna att 
mötas. Under handledning uppstod också aktioner, i den bemärkelsen att forska-
ren kom att påverka färdriktningen genom val av teorier, begrepp och analysred-
skap. Deltagarnas kunskapssyn påverkade hur de omsatte kunskaper som också 
speglades genom olika perspektiv i skuggningen. Utöver detta har de mest synliga 
påverkansinslaget i varje studie handlat om att uppmuntra till förändring av den 
fysiska miljön (Wennergren, 2004), att synliggöra elevernas röster genom ord och 
bild (Studie I), att analysera skuggningsprotokoll och loggar i ljuset av den när-
maste utvecklingszonen (Studie II) och att tillsammans med deltagarna analysera 
min roll i den nätbaserade dialogen (Studie III). 

Forskningen har byggt på samarbete mellan pedagoger och forskaren där lärarnas 
utvecklingsfrågor och mina forskningsfrågor har varit beroende av varandra. Pro-
jektet har haft en upptäckande design där teorin varit ett stöd både i lärarnas arbete 
och som utgångspunkt för forskningsfrågorna. Forskningssamarbetet har inneburit 
att jag tillsammans med deltagare skapat empiri, att vissa delar i analysarbetena 
genomförts med deltagarna, men att ansvaret för de slutliga analyserna helt och 
hållet legat på mig som forskare.  

Samarbetet belyst genom validitetsaspekter 

I ett forskningsarbete där samarbetet med deltagande pedagoger varit själva meto-
den behöver detta ingå i avhandlingens validitetsresonemang. Metoderna, snarare 
än metoden, kan uppfattas som icketraditionella och kommer därför att beskrivas i 
ljuset av validitetskriterier framtagna för liknande sammanhang (Anderson m.fl., 
1994). De olika aspekterna demokratisk validitet, katalytisk validitet, processvali-
ditet och resultatvaliditet, förklaras kort och ges därefter en innebörd i förhållande 
till föreliggande arbete. En femte aspekt, dialogvaliditet, har mycket gemensamt 
med kommunikativ validitet (Kvale, 1997) och diskuteras i relation till hela studi-
en under kapitlets sista del. 
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Demokratisk validitet 

Demokratisk validitet uppnås när alla som berörs av en frågeställning involveras i 
undersökningen och allas perspektiv tas i beaktande.

I denna studie har många varit involverade: elever, pedagoger och forskare samt i 
periferin även skolledare och hörseltekniker. Lärarna fick tidigt agera i varandras 
praktik för att, ur sina perspektiv, fånga in och verbalisera vad som kunde vara 
möjligt för dem att förbättra. I den första skuggningen ifrågasatte lärarna hörsel-
tekniken eftersom den försvårade olika samtalsformer i klassrummet. För att för-
ändringsprocessen skulle bli meningsskapande räckte det inte med samtal, det 
krävdes även reflektion och handling. Processen kom därmed tidigt att innehålla 
aktioner i klassrummen, det vill säga olika förändringsförsök.

För att få syn på varandras perspektiv behövde inte bara pedagoger och elever, 
utan även hörseltekniker, mötas i dialog. Det visade sig dock att det inte fanns 
någon given mötesplats för hörselteknikerna att kommunicera alternativa tekniska 
lösningar eller för pedagoger att kommunicera vilken teknik som behövdes för att 
främja lärande dialoger. Båda yrkeskategorierna var experter inom sitt område 
men ingen hade legitimitet att påverka helheten för eleverna. Efter hand skapades 
en tillfällig mötesplats där det hörseltekniska området fick ett eget utvecklings-
uppdrag (Odelius, 2007).

Eftersom det erbjöds olika media för dialog fanns det möjlighet att vara mer aktiv 
i det ena eller det andra. I ett nätbaserat forum fick deltagarna ta egna initiativ för 
att skriva inlägg och i Studie III analyserades inläggen från en utvecklingsgrupp 
som bestod av sju kvinnor. Efter att ha tagit del av studier som visade att kvinnor 
hade lättare att komma till tals via nätet (Wännman, 2002) samt att kvinnor hade 
lättare att ingå i muntligt samlärande (Hägerfors, 1994) blev det angeläget att fun-
dera över hur formen styrde deltagandet. Den insikten ledde till att jag påtalade 
vikten av att alla deltagare skulle hitta något forum för sitt skrivande. Inom grup-
pen utvecklades en stark känsla av tillhörighet som blev ett stöd för att våga ifrå-
gasätta rådande förhållanden och byta perspektiv. Men framför allt, som citaten 
visar, utvecklades mod att syna sig själva: 

När vi i gruppen sammanfattar vad som har berört oss mest under arbetets gång är 
det att nya insikter utvecklat oss som pedagoger. Vi har fått mod att förflytta makten 
i klassrummet, lämna invanda mönster och byta perspektiv (Rapport 4, s .33). 

Detta projekt har för oss inneburit att vi varit delaktiga i en lärandeprocess som löpt 
över tre år, och givit oss möjlighet att lära tillsammans och av varandra. För att som 
lärare kunna skapa A-miljö i klassrummet, krävs inte bara föreläsningar, utan också 
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möjlighet att aktivt uppleva och delta i sådana. Vi lär ju inte eleverna musik genom 
att berätta om hur viktigt och roligt det är att ingå i musikaliska sammanhang – vi lå-
ter dem spela (Rapport 6, s. 26).   

Praktiker under utveckling har krävt delaktighet. Att tillämpa ett demokratiskt 
synsätt innebar bland annat att deltagarna tog ansvar för förändringsprocessen och 
att tankar omsattes i handling med uppföljande reflektioner. 

Katalytisk validitet 

Katalytisk validitet handlar om huruvida forskningen har påverkat deltagarna att 
omdefiniera sin bild av verkligheten för att kunna förändra den. Att förstå sin 
verklighet har krävt litteratur och för att kunna kommunicera handlingar uppstod 
behov av att konkretisera och samordna begrepp: 

Genom projektet har vi pedagoger tvingats att analysera begrepp och förklara eller 
förtydliga vad vi menar för att vi ska förstå varandra. Eskimåer behöver 20 ord för 
snö medan vi behöver tydliga begrepp kopplade till hörsel- och pedagogikområdet 
(Rapport 5, s. 33). 

Skrivandet blev ett sätt att begreppsliggöra det som hände i praktiken. Litteraturen 
bidrog till att praktiken kunde förstås genom teori och att teori kunde förstås ge-
nom praktiken (jfr Studie III). Två lärare som ansåg sig ha införlivat teori visar i 
citaten exempel på katalytisk validitet: 

Den litteratur som jag läst under Dialogprojektets gång har gett mig en pedagogisk 
styrka. /../ Vygotskijs tankar kring samlärande och den närmaste utvecklingszonen 
och Bakhtins dialogbegrepp har satt ord på en känsla jag tidigare haft om hur jag vill 
undervisa men inte riktigt gett mig själv möjlighet till. /../ Under projektets gång har 
det även blivit tydligt för mig hur jag kan gå tillväga för att uppnå läroplanens inten-
tioner i min undervisning och framförallt på hur eleverna skall ges möjlighet att 
kunna lära av varandra. Genom att eleverna får berätta för varandra hur de löst en 
uppgift eller funderat, kan de hjälpa varandra att uppnå en ny kunskap som de inte 
hade tidigare (Rapport 4, s. 16). 

Något som har påverkat mig mycket är det vi har läst om samlärande (i t.ex. Willi-
ams och Carlgren) och deras resonemang har betytt mycket för att våga frångå en 
del av det individuella arbetet. /../ Jag har mer eller mindre frångått det individuella 
arbetet sedan projektets början och jag ser många fördelar med att eleverna samarbe-
tar mer och att de härigenom mer fungerar som samtalspartners och förebilder för 
varandra på ett annat sätt. /../ Jag planerar, samarbetar och samtalar mer tillsammans 
med mina kollegor än mer än förut och min ’critical friend’ har gett mig nya infalls-
vinklar. /../ Jag upplever att jag har utvecklats parallellt med eleverna och lärande-
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processen har härigenom blivit starkare och mer befäst än i någon annan kompe-
tensutveckling jag deltagit i tidigare (Rapport 4, s. 28-29). 

Ett deltagarorienterat samarbete har krävt en gemensam arena, en mötesplats för 
kunskapsbildande förändringsförsök. Där har vi kunnat mötas både fysiskt och 
virtuellt kring samma kunskapsobjekt och haft som gemensamt mål att ta fram 
resultat till gagn för verksamheten. Om inte bara forskaren, utan även lärarna, ska 
kunna omdefiniera sin bild av verkligheten stod frågan om tolkningsföreträde i 
vägen. Jag behövde omformulera frågan om vem som har tolkningsföreträde till: 
Hur kan både lärarnas och forskarens tolkningar synliggöras? Det ligger i bådas 
intresse att få syn på varandras tolkningar i en strävan mot verksamhetsutveckling. 
Alexandersson (2006) betonar att mötet inte bara är ett möte mellan erfarenheter, 
utan mellan språk och språk, och att en given tolkning av verkligheten bedöms 
utifrån språket. Forskare har av tradition tolkat och beskrivit lärares praktiska ar-
bete, under det att lärare intagit en mer passiv roll som kunskapsmottagare och 
forskningsobjekt (Carlgren, 2006; Carlgren & Marton, 2000). Ska den inställning-
en ändras behöver olika tolkningar lyftas fram, inte för att skapa konsensus, utan 
för att skapa förståelse för att den så kallade verkligheten kan definieras, tolkas 
och förstås på olika sätt.

Processvaliditet

Processvaliditet handlar om i vilken mån en utomstående får möjlighet att bedöma 
värdet av den process som aktionsforskningen initierat. Utomstående var i slut-
skedet inbjudna externa personer, men kunde till viss del vara lärarna själva när de 
skuggade varandra på andra skolor än den egna. Tre av lärarna deltog även i se-
minarier om aktionsforskning och fick därmed den egna processen belyst utifrån. 

I syfte att benämna problem använde sig deltagarna av olika redskap (Studie II). 
Deltagarna kombinerade redskapen i relation till kontexten för att på olika sätt 
belysa hela problemområdet. De utvecklingsmöjligheter som inte gick att upp-
täcka genom loggbok, kunde framkomma i skuggning som i sin tur fick kritisk 
respons i handledning eller via nätet. I och med att deltagarna fick en positiv upp-
levelse av att bli uppmärksammade i sitt vardagsarbete uppstod en förförisk di-
mension som försvårade en värdering av förändringsprocessen (Studie III). För att 
utveckla ett kritiskt förhållningssätt var det nödvändigt att definiera begreppet 
kritisk vän och omsätta det i praktiken. Genom att alla deltagare successivt börja-
de tänka med den inställningen avleddes dessutom förväntningar på att endast 
forskaren skulle vara kritisk.
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Vår trygghet i relationerna har inneburit att vi varit öppna för att ta till oss kritik och 
utmaningar även om vi upplevt att det varit lättare att både ge och få positiv feed-
back. Vi har dock insett att utmaningar är det optimala för vår egen utveckling 
(Rapport 6, s. 26). 

Då vi skuggat har detta blivit en spegel av oss själva. Det har uppstått situationer där 
vi tänkt ’oj gör jag så också’ och på det sättet fått fokus på oss själva /../ Vår uppma-
ning till andra pedagoger är; var inte rädd för att öppna ditt klassrum det har berikat 
vår lärarroll mycket. Tänk på att respons vid skuggningen ska bestå av både bekräf-
telser och utmaningar. Det tog lång tid för oss att få balans mellan dessa. I början 
gav vi varandra enbart bekräftelse vilket inte ledde till utveckling (Rapport 2, s. 21).   

En extern validering av processen skedde genom att sex seminariedeltagare36 läste 
och redovisade sina uppfattningar av deltagarnas texter. Hur texterna stod i förhål-
lande till verkligheten har under processen värderats genom att alla har studerat 
varandras praktiker. Ingen av studierna i denna avhandling har fokuserat på vilka 
spår processen lämnat i praktiken. Det kan bäst bedömas genom deltagarnas tex-
ter. I lärarnas beskrivningar kan jag utläsa att de har fått en vidgad förståelse av 
praktiken (Rapport 1-7). 

Resultatvaliditet

Resultatvaliditet uppnås när deltagare fullföljer en aktionsforskningsspiral och 
inte nöjer sig med att diagnostisera ett problem eller införa en lösningsstrategi. 

I och med att eleverna fick prova nya former av hörselteknisk utrustning ökade 
deras medvetenhet om miljöns betydelse för ett aktivt lyssnande. Hörselklassmil-
jöer har ofta betecknats som skyddande miljöer där mycket av det tillrättalagda 
varit dolt för eleverna (Jönsson, 2003). Det var kunskapsutvecklande för eleverna 
att upptäcka skillnader mellan olika hörseltekniska lösningar. Skillnader i ljudkva-
litet bidrog till att eleverna började värdera olika lösningar i relation till egna be-
hov, men även i relation till andra för dem viktiga aspekter (Studie I). Genom att 
benämna och värdera miljöer och tekniska lösningar som var optimala utifrån in-
dividens behov, blev miljöerna möjliga att kräva i andra sammanhang. Föränd-
ringsprocesserna i klassrummet bidrog till ett perspektivbyte för eleverna – att gå 
från en passiv till en mer aktiv roll i klassrumskommunikationen (Rapport 1-7). 
För att göra kopplingar till ett livsperspektiv behöver också elever agera: 

36 Representanter för brukarorganisationen HRF och Myndigheten för skolutveckling, en hörsel-
tekniker från landstingets hörselvård, en doktorand inom området skolutveckling och en lektor 
inom specialpedagogik.  
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Vi har idag en samsyn på hur vi ska hjälpa dem att bli rustade för världen utanför vår 
egen skola. Vi är också mer medvetna om vad vi speciellt måste ge våra elever för 
att de ska kunna skapa sig den framtid de har möjlighet till (Rapport, 5, s. 34). 

Det visar på resultatvaliditet när pedagogerna inte nöjde sig med att prova nya 
tekniska lösningar i klassrummet utan att frågorna utvidgades till att gälla elevers 
dialogkompetens mer generellt. Det handlade inte om att formulera ett problem 
och införa en enda lösning. Teknikfrågan blev en väg att omformulera problemet 
som i en mer komplex frågeställning sattes i relation till helheten i uppdraget. 

I alla situationer har jag haft ambitionen att lyfta fram pedagogers och elevers 
röster så trovärdigt som möjligt. Detta måste dock ses i ljuset av att det är genom 
mina tolkningar och urval som deras utsagor beskrivits. Efter att ha granskat vali-
ditetsaspekter i relation till samarbetet med deltagarna följer här ett mer över-
gripande resonemang om hela studiens giltighet

Studiens giltighet 

Kvale (1997) har i två metaforer liknat den kvantitativa forskarrollen som malm-
letare och den kvalitativa som resenär. Malmletaren letar efter kunskap som om 
den låg och väntade på att bli upptäckt, den synliggörs, putsas upp och värderas. 
Resenären vandrar ensam och/eller tillsammans och är mitt i sitt sökande efter 
kunskap på väg mot en historia som ska berättas vid hemkomsten. Genom att se 
sig om i miljöer och prata med dem hon träffar samlar hon stoff till sin reseberät-
telse. De förändringar som följer tack vare själva resan kan ur forskarens perspek-
tiv uttryckas som en resa för bildning.  

Att metaforiskt se forskaren som resenär beskriver, delvis men inte fullständigt, 
vad som utspelar sig när forskaren har ett aktionsforskningsinriktat perspektiv. 
För att beskriva min forskarroll behövs medresenärer som tidigt får komma till 
tals inom ramen för resans uppdrag (läroplanens intentioner). Vägval och hållplat-
ser bestäms av medresenärerna under resans gång. En gruppresa är också vad del-
tagarna upplevt:

Om man jämför med så kallat traditionellt utvecklingsarbete är skillnaden med den-
na resa att vi själva fått bestämma både resmål, färdsätt och hållplatser. Vi har haft 
möjlighet att förädla och påverka vår yrkesroll och det har krävts ett aktivt engage-
mang av var och en, både på hemmaplan, i det egna klassrummet och i samarbete 
med pedagogerna från de andra hörselskolorna. Vi diskuterade vilka hamnar vi skul-
le angöra – vilka fokus som kändes aktuella. Det har under resans gång erbjudits 
stopp, men det har varit valfritt var man valt att kliva av och aktivt engagera sig till-
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sammans med sina elever. För oss som lärare har dessa stopp fungerat som an-
greppspunkter eller viktiga fokus för att skapa en dialogisk lärandemiljö, ett dialo-
giskt lärande (Rapport 1, s. 4). 

Många har erfarenheter av gruppresor där olika aktörers önskemål ska tillgodoses. 
Hur ska en sådan reseberättelse skrivas, med vilken trovärdighet avbildas terräng-
en? Det kan för en utomstående upplevas lättare om resan beskrivs och analyseras 
av en enda person. Vilket färdsätt som väljs handlar om forskningsansatsen som 
grundar sig på forskarens utgångspunkter och där har mitt synsätt varit att fler 
ögon kan ge en mer mångdimensionell bild av verkligheten. 

Varje människa är en berättelse (Crafoord, 1994) – alla som beskriver en resa ut-
går från sin egen historia vilken baseras på upplevda erfarenheter som kontinuer-
ligt läggs till tidigare erfarenheter. Eftersom pedagogerna och forskaren deltog i 
en gruppresa har vi under resans gång korrigerat varandras ”kartbild” till annan 
kunskap både teoretisk och praktisk (jfr handledarrollen). Är det då rimligt att 
tänka sig att pedagogernas berättelser verifierar forskarens berättelse eller vice 
versa? Min utgångspunkt är att möjliga innebörder av berättelserna har utvecklats 
genom författarens tolkning. Pedagogerna gjorde sina och jag gjorde mina tolk-
ningar, där trovärdighet inte innebar att vi skrev samma berättelse utan att vi rest 
tillsammans. Därefter har vi som individer valt att analysera och beskriva olika 
fenomen i våra texter. I de fall där vi valt att studera samma fenomen handlar tro-
värdighet inte om att uppnå konsensus utan om att belysa de varierade tolkningar-
na. Det som har betydelse är hur texterna får giltighet genom sin verkan på läsa-
ren. Även om de tre delstudierna ska uppnå egen trovärdighet kan dock trovärdig-
heten hamna i ett annat ljus för de som läst både pedagogernas och forskarens 
texter. Under resans gång har artiklarna utvecklats, efter resans slut har pedago-
gernas berättelser och den övergripande delen i avhandlingen (kappan) skrivits. 

Många forskare har liksom jag varit en del av den kultur man valt att studera. Att 
forska i en känd praktik kan vara problematiskt eftersom forskaren har med sig 
för-givet-taganden från den specifika kulturen och därmed har svårare att se det 
okända i sitt material. Samtidigt har min förtrogenhet med kontexten varit en för-
utsättning för att i dialogen kunna vara lyhörd för andra aktörer men även själv 
vara aktör (handledar- och akademikerrollen). Eftersom jag kände till de specifika 
villkor som gällde i praktiken kunde jag förstå innehållet i elevers och pedagogers 
utsagor, deras upplevda verklighet. I ett sammanhang där deltagarna ses som aktö-
rer och medskapare av data, har tilliten delvis grundats på mina praktiska erfaren-
heter och kunskaper gällande handledning och elever med hörselnedsättning. Jag 
bedömer att det hade varit svårare att få deltagarnas tillit om de hade varit tvungna 
att förklara vad som menas med exempelvis tecken som stöd, m-läge på hörappa-
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raten eller hörselslinga. Att ha varit en del av kontexten var om möjligt ännu vik-
tigare i dialog med eleverna. Jag kunde förstå eleverna när de istället för talade 
ord använde teckenspråk eller när de funderade om slingan var påslagen. Denna 
förförståelse har också en baksida. Det finns alltid en risk att jag läser in annat än 
vad eleverna vill säga, eller att kontexten är så välkänd att varken elever eller lära-
re utmanas till kommunikation. 

”För att navigera säkert i farofyllda farvatten räcker det inte bara med att styra sitt 
fartyg; det krävs också omfattande kunskap om farvatten och kustlinjen” (Kvale, 
1997, s.103). Min skicklighet som forskare att hantera redskap och metoder be-
dömdes inledningsvis av deltagarna under handledning, genom skriftlig och munt-
lig respons och i dialog om deras och mina analyser. Under min forskarutbildning 
har jag kunnat spegla och förhandla mina hantverk mot andra i olika seminarier. 
Liksom lärarna, har jag också varit beroende av kritiska vänner för att få respons 
på mina texter. I Studie I användes min lokala seminariegrupp som ”medforskare” 
för att på så sätt få syn på andra kategoriseringar av materialet. Att få artiklar ex-
ternt bedömda har också varit ett led i arbetet med att utveckla min hantverks-
skicklighet som forskare. 

Inom all forskning är det nödvändigt att hitta strategier för att distansera sig från 
egna upplevelser för att inte bli så fångad av kraften i lärandeprocessen, att det 
avleder uppmärksamheten från forskningsfrågan. En kritisk distansering försvåra-
des av själva ansatsen som samtidigt krävde omedelbar närhet (Stjernström, Lund 
& Olin, 2006). Ett sätt att ändå försöka få distans till den egna förförståelsen var 
att lyfta fram mina teoretiska perspektiv för att spegla och försöka förstå praktiken 
genom utvald teori. Jag har också synliggjort mina insatser i processen, mina re-
flektioner över min roll och använt mig av citat för att spegla hur verkligheten 
uppfattas av dess aktörer. Detta ska förhoppningsvis möjliggöra för läsaren att 
avgöra om det finns en inre logik i framställningen. Möjligheten att bedöma inre 
validitet är beroende av att forskaren redogör för sin teoretiska position, men ock-
så för processen och forskningsfrågorna, i syfte att ge läsaren en möjlighet att föl-
ja logiken i de slutsatser som dras (Merriam, 1994).  

I detta arbete har deltagarna validerat texter som skapades i handledning. Reaktio-
ner framkom snarare i fysiska möten än genom andra medier. Med hjälp av en-
skilda och gemensamma analyser inom utvecklingsgrupperna synliggjordes även 
olika antaganden som gav en gemensam förståelse för samma fenomen. Dialogisk 
eller kommunikativ validering (Kvale, 1997) liknar en bildningssträvan där bilder 
av verkligheten utvecklas genom kommunikation, där både deltagarna och forska-
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ren lär sig och förändras genom dialog. Det innebar att kunskapsanspråkens vali-
ditet prövades i dialog, genom argumentering mellan mig och deltagarna. 

Pragmatisk validitet handlar om igenkännande, att övertyga läsaren om att den 
gjorda analysen är giltig utifrån ställda forskningsfrågor (Kvale, 1997). Det prag-
matiska validitetsbegreppet går längre än det kommunikativa, det representerar ett 
starkare kunskapsanspråk än vad som kan uppnås genom dialog. Gärningar säger 
mer än tusen ord, vilket enligt Kvale visar på en förpliktelse att handla i enlighet 
med sina tolkningar. Forskarens förpliktelse gentemot deltagarna blev uppenbar i 
handledning och olika dialoger. Deltagarnas förpliktelse gentemot eleverna blev 
uppenbar genom skuggning. Inom aktionsforskning utvecklar forskare och delta-
gare en gemensam kunskap om en social praktik som sedan tillämpas genom nya 
handlingar, varigenom kunskapens validitet prövas i praktiken. Det innebär att 
genomförandet av aktionsprocessens olika delar genererar en validering i sig. Att 
se variation som en tillgång blev en naturlig följd av att deltagarna var många, och 
på olika sätt handlade mot ett gemensamt överenskommet mål. Det viktiga har 
varit att genom hela undersökningen växla mellan handling och reflektion.  

För att diskutera yttre validitet måste undersökningen, enligt Merriam (1994), ha 
en inre logik som blir synlig för läsaren (inre validitet). Yttre validitet innebär i 
vad mån resultaten är tillämpbara i andra situationer är den undersökta, en fråga 
om studiens generaliserbarhet. Denna studies yttre validitet kan värderas genom 
beskrivningar, ett sätt att ge läsaren en stabil grund för att kunna applicera resulta-
ten i andra kontexter. Jag har visat på det specifika för hörselklassmiljöer men 
också synliggjort det mer generella. Studiens resultat gällande dialogkompetens 
kan överföras till olika lärandemiljöer med både vuxna och barn.  

Att lyfta fram och beskriva dialoger där forskaren varit en av aktörerna har bidra-
git till nya erfarenheter som inte enbart berört forskningsfrågorna. Jag har utveck-
lat min egen dialogkompetens som varit användbar i flera sammanhang: gentemot 
deltagare, elever, skolledare, forskarkollegor och bidragsgivare. Jag har inom ge-
menskaperna fått uppleva hur asymmetri och demokratiska arbetsformer kan ingå 
i samma kontext och hur skolutveckling påverkats av upplevd empowerment i de 
små sammanhangen. 
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6. DIALOG – PRAXISGEMENSKAP –
SKOLUTVECKLING

Avhandlingsarbetets resultat och slutsatser kommer här att diskuteras mot bak-
grund av syftet: Att synliggöra och beskriva dialoger mellan olika aktörer i ett
nationellt skolutvecklingsprojekt. Innehållet kommer att spegla pedagoger och
elever som aktörer i dialogen, på olika arenor och ur olika perspektiv. Inlednings-
vis diskuteras hur samtliga aktörers dialogkompetens har visat sig. Därefter av-
handlas elevers uppfattning om sin lyssnarmiljö ur ett aktörsperspektiv samt pe-
dagoger i rollen som aktör i en kollektiv kunskapsutveckling. Avslutningsvis förs
ett resonemang om Wengers (1998) teori om lärande i praxisgemenskaper i rela-
tion till Dialogprojektets utvecklingsgrupper.

Det kan för en utomstående tyckas märkligt att ett utvecklingsarbete med målet att
öka elevers delaktighet i klassrumsdialogen, samtidigt lagt så stor vikt vid peda-
gogers utvecklingsdialoger. Det räcker dock inte att forskaren studerar och värde-
rar lärarnas praktiker när det finns ett uttalat syfte om förändring. Både lärare och
forskare måste vara aktörer. Arbetet med kvalitetsförbättringar har krävt att lärar-
na agerat i rollen som aktör.

Aktionsforskningsansatsen skapade efter hand möjligheter för en deltagaroriente-
rad inriktning på en gemensam arena. Där har kunskaper skärskådats ur olika per-
spektiv för att direkt prövas i handling. Olika kunskapsbildande förändringsförsök
möjliggjorde en nära och relativt snabb koppling mellan den kunskap som togs
upp inom gruppen och handlingar i klassrummet. Huruvida lärandemiljöerna för-
ändrades till det bättre, i relation till styrdokumenten, har lärarna inom sina prax-
isgemenskaper beskrivit, värderat och dokumenterat men huruvida förbättringarna
lett till ett lärande med högre måluppfyllelse för eleverna, faller utom ramen för
studiens syfte.

Dialogkompetens

Utan att frångå Bakhtins grundsyn på begreppet dialog konkretiseras här begrep-
pet dialogkompetens genom att olika aspekter av dialogen blir belysta. Dialog-
kompetens innebär att kunna tala och lyssna vilket kan tyckas som en självklarhet
i kommunikativa sammanhang (Wilhelmsson, 1998). I föreliggande studie visade
sig detta vara lite mer komplicerat. Vi har alla kommunikativa vanor där vi inte
alltid funderar över vem som tar ordet, vem som bemöter det som sägs, vem som



74

tolkar eller vem som antas ha relevant kunskap. Wilhelmson och Döös (2005) har 
genom sina studier synliggjort olika aspekter av dialogkompetens. För att lära av 
och med varandra och samtidigt bygga ny gemensam kunskap, krävs att varje 
individ i samtalet har en förmåga att förhålla sig med närhet och distans till sitt 
eget och till andras perspektiv. I den text som följer kommer nedanstående modell 
(Wilhelmsson, 1998; Wilhelmsson & Döös, 2005) att sättas i relation till avhand-
lingens resultat. Eftersom föreliggande studie även innehållit skriftliga dialoger 
har orden inom parentes kompletterats i modellen. 

Själv Andra 
Närhet  tala (skriva) lyssna (läsa) 
Distans kritisk självreflektion kritisk reflektion  

över andras ståndpunkt 

Figur 7. Utvecklad modell av dialogkompetens (Wilhelmsson & Döös, 2005, s.18-19).  

De aspekter som pedagogerna fick anstränga sig för att utveckla handlade om att 
inta rollen av den andre, att kunna lyssna aktivt för att bidra med kritiska reflek-
tioner över det som sagts eller skrivits (i denna studie benämnt som respons). 
Aspekter som många elever saknade handlade om egen kritisk självreflektion och 
en aktiv lyssnarroll, där lyssnandets kvalitet även var avhängigt av förutsättningar 
i den fysiska miljön. Att inte kunna sätta ord på sina behov innebär att inte ha di-
stans till sin egen hörselnedsättning. När experter (pedagoger/hörseltekniker) i 
elevernas omgivning tar på sig uppgiften att ur sina perspektiv erbjuda ”den bästa 
lösningen” kommer individens distansering att försvåras (Studie I). 

Att ha närhet till egna, och distans till andras perspektiv, innebär en förmåga till 
differentiering, att särskilja. Att ha distans till egna, och närhet till andras perspek-
tiv, innebär en förmåga till integrering, att förena och införliva. I den ideala dialo-
gen bjuder alla deltagare på sina differentierade och integrerade förmågor. Att 
bidra till integrering, det vill säga att bygga vidare på andras uttalanden, visade sig 
inte vara en självklarhet. Problematiken blev som mest tydlig i nätdialogen när 
deltagarna hellre beskrev klassrumsförsök än bemötte varandras inlägg (Studie 
III). Där diskuterades även en parallell svårighet nämligen elevernas förmåga att 
bidra till integrering. Alla ville säga sitt utan att bygga vidare på kamratens berät-
telse; ett fenomen som inte är specifikt för elever med hörselnedsättning (Liberg, 
2005). En handledare eller en lärare i klassrummet kan bidra till integrering ge-
nom att verka för att alla kommer till tals, samt att uppmuntra annorlunda synsätt. 
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Alla berörda har dock ett ansvar för att sätta sig in i den andres perspektiv, en för-
utsättning för att kunna ge en kritisk reflektion som blir tagen på allvar.

Att bidra till differentiering innebär att problematisera vad som sägs utifrån egen 
erfarenhet och kunskap. Den friktion som uppstår ur olikheter är enligt Bakhtin 
(1981) dialogens poäng, eftersom den ger tillfälle att gå på djupet och granska 
egna och andras föreställningar. Differentiering i Studie II och III underlättades av 
den mixade sammansättningen i grupperna, eftersom det som togs för givet i en 
skolkultur kontrasterades mot andras för-givet-taganden. Svårigheterna bestod i 
att problematisera någon annans handlingar i klassrummet istället för att enbart 
bekräfta ett nytt synsätt eller en annan lösning. Att inte kunna bidra till differentie-
ring för eleverna handlade i många fall om frånvaro av referenser. En teknisk lös-
ning, eller en miljö, kunde upplevas som tillfredställande så länge eleverna inte 
hade något att jämföra med (Studie I). Elevernas inre dialoger gällande val av 
hörselteknik och lyssnarmiljöer kan få en högre grad av kritisk självreflektion, när 
olika synsätt och lösningar diskuteras i klassrummet. 

Lärarnas rapporter (1-7) visar att de använde sig av dialogkompetens i klassrum-
met. De bemötte, de gav eleverna bekräftelse och ibland ganska tuffa utmaningar. 
I Studie II och III framkommer en annan situation när det gällde att bemöta kolle-
gor som jämbördiga parter i dialogen. Lärares erfarenheter från asymmetriska 
dialoger (lärare/elev) blev annorlunda när de skulle användes i en symmetrisk 
kontext (kollega/kollega). Bakomliggande orsaker till detta har gett upphov till en 
del reflektioner. De kanske inte hade erfarenheter av att bli utmanad i professio-
nen vare sig i etablerade eller nya relationer. I klassrummet har pedagoger defini-
tionsmakt (Atterström & Persson, 2000), vilket avser det sätt på vilket de bemöter 
elevers kommunikation, vad de sätter för ord på handlingar och upplevelser och 
vad de reagerar på eller inte. Denna definitionsmakt kan användas såväl konstruk-
tivt som destruktivt. Dialogen med en ny kollega ger inte någon uttalad defini-
tionsmakt. Det innebär istället att bemöta den andre, att ge varandra rätten till sina 
erfarenheter och upplevelser av verkligheten. I den situationen visade inte lärarna 
dialogkompetens, vilket kan vara ett tecken på att den inte var internaliserad i be-
märkelsen överförbar till andra kontexter. Men det kan också vara ett tecken på att 
dialog bygger på trygghet i relationen (Bakthin, 1981). Att bygga upp dialogkom-
petens mellan kollegor som inte kände varandra, krävde tid och engagemang, alla 
var tvungna att utgå från sina erfarenheter (Studie II).  
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Elever som aktörer

När förändringar skulle genomföras och invanda mönster skulle ifrågasättas var 
det pedagoger och forskare som ville förändra något som starkt berörde elever 
med hörselnedsättning. Förändringarna grundade sig i ett medvetet ställningsta-
gande om att dåvarande lärandemiljöer, enligt läroplanens värderingar, inte hade 
optimal utformning. Detta väckte frågor om i vems intresse förändringar skulle 
göras, vems tolkning var rimlig och vad var rätt att göra. Att gripa in i elevernas 
verklighet genom att starta ett utvecklingsarbete innebar att ändra förutsättningar-
na för kommunikation och lärande. Förändringarna tog två huvudspår, det ena 
genom att förändra den fysiska miljön och det andra genom att förändra samtalens 
struktur, det vill säga att skapa utrymme för reflektion och dialog (Rapport 1-7). I 
linje med forskarens, skolans och pedagogernas etiska ansvar har alla förändringar 
gjorts med eftertanke och omsorg om eleverna, i en strävan att skapa bättre förut-
sättningar för att delta i meningsskapande sammanhang i skolan (Studie I). I det 
arbetet har lärarna valt olika sätt för att få med eleverna som aktörer. 

Genom elevers utsagor i en förstudie (Wennergren, 2004) fanns deras synpunkter 
med vid de fortsatta försöken. Vikten av att få benämna sina individuella behov 
för att kunna vara en aktiv lyssnare visade sig tydligt i Studie I. Ingen hörselskola 
har dock möjlighet att utifrån ett invidperspektiv ge elever olika individuella tek-
niska lösningar i alla situationer. Det kan tyckas som en skendemokratisk process 
att å ena sidan uttrycka att eleverna är den viktigaste kunskapskällan i miljön men 
därefter inte kunna tillgodose allas behov optimalt. Begreppet aktör innebär emel-
lertid inte att välja fullständigt fritt utan att vara medveten om konsekvenser för 
lyssnandet när de gör sina val i en lyssnarsituation. Som framkom i Studie I hade 
eleverna tankar om ljudmiljö, trygghet, visualisering och samtalsregler. Frågan i 
Studie I gällde elevers behov i miljön under muntliga samtal på fyra. Det finns 
självklart miljöer i skolan med störande bakgrundsljud där det endast är möjligt att 
genomföra muntliga samtal med en kamrat, likväl som det är möjligt att välja att 
samtala på teckenspråk om ljudmiljön blir alltför hög.  

Det kan synas som en paradox att pedagoger som arbetar med elever med hörsel-
nedsättning valde lyssnande som ett utvecklingsområde, vilket även lärarna re-
flekterade över:  

Att ha elevers aktiva lyssnade som mål kan tyckas märkligt när vi alla är lärare för 
hörselskadade barn – vi valde ju att fokusera på något som bevisligen är ett hinder 
för våra elever. Men kanske är det ännu viktigare att belysa detta just därför att ele-
verna hör dåligt; det är för dem väsentligt att använda sitt aktiva lyssnade (Rapport, 
1, s. 3). 
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I vardagligt tal använder vi ibland begreppen lyssna och höra som om de vore
synonyma. När det pratas om aktörer i dialog blir skillnaden uppenbar. I det akti-

va lyssnandet finns en ambition att förstå för att kunna ge en reaktion. Att höra
blir mer likställt med att uppfatta att något sägs (Nichols, 1947). Att i relation till

sin hörselnedsättning veta hur, var och när jag kan vara en aktiv lyssnare; är också
en förutsättning för att kunna vara aktör i dialogen (Studie I). Timing i dialogen

handlar om en viktig och energikrävande aspekt för elever med hörselnedsättning
eftersom det visuella lyssnandet kräver full koncentration av både seendet och

lyssnandet. Att sträva efter dialog kräver att även läraren intar en aktiv lyssnarroll
som inte stannar vid att höra. Elever som har insikter om skillnaden anser att lyss-

nande lärare visar eleverna större respekt än de som enbart hör vad eleverna säger
(McLaughlin, 2000).

Att som eleverna i föreliggande studie få reflektera över sitt lyssnade är som Li-

berg (2003) skriver helt centralt för att upptäcka vilket innehåll man är medskapa-
re av. I en sådan miljö blir det uppenbart när elever inte lyssnar, eller inte hör rätt,

eftersom dialogen bygger vidare på varandras inlägg. Läraren har ansvar för att
skapa förutsättningar för lyssnande, inte för själva lyssnandet som är elevens an-

svar. När Atterström och Persson (2000) argumenterar för att specialpedagogiska
praktiker måste bygga på ett relationellt perspektiv innebär det att en relation inte

kan bli ömsesidigt erkännande om den ena parten ser sig själv som mindre värd.
Som kontrast till detta står monologiska miljöer (Dysthe, 1996) där det inte är lika

uppenbart om elever inte hör det som sägs, där finns ett större utrymme att sitta
med utan att ta ansvar för sitt lyssnande.

Elever måste bemötas som huvudaktörer gällande sin hörselnedsättning, vilket

lägger ett stort ansvar på alla vuxna i skolan att vara lyhörda för de behov eleven
uttalar, men även erbjuda lösningar i ett kunskapsutvecklande syfte. Att elever ser

sig som experter angående sin hörselnedsättning, och därmed ser sig som en
självklar aktör på olika arenor, måste vara en optimal situation för alla vuxna som

på olika sätt stöttat en sådan process. Resultaten från föreliggande studie får ses
som ett avstamp mot fortsatt arbete för att elever ska bjudas in och uppleva sig

som aktör i val av lyssnarmiljö. De elever som redan blivit inbjudna och börjat

prova på aktörsrollen, kan bli förebilder för dem som ännu inte vågat prova. Det

handlar mycket om att frågan prioriteras på skolornas agenda.

Att det finns olika, och ofta rätt många, experter för barn och elever med funk-
tionsnedsättning borde inte innebära att det finns olika intressen. Om varje expert

använder ett alltför smalt synsätt i betraktandet av elever med hörselnedsättning
kan det finnas en risk att helhetsbilden kommer i skymundan. Några ser till den
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faktiska
37

 hörselnedsättningen och andra ser till elevernas upplevelse av sin hör-

selnedsättning. Det finns enligt Gullacksen (2002) sällan raka linjer mellan den 

faktiska och upplevda funktionsnedsättningen. För att ge en helhetsbild behövs 

tvärvetenskapliga studier där olika perspektiv studeras i samma praktik.      

Pedagoger som aktörer

De tre delstudierna visar att det samtidigt pågick processer för eleverna i klass-

rummet och för deltagande pedagoger. Lärarna, liksom eleverna, behövde se sig 

på sig själva som lärande aktörer; ett arbete som enligt McLaughlin (2000) inte 

utvecklas av sig själv. Denna interaktiva parallellitet
38

 utvecklades efterhand till 

att bli en motivationsfaktor i förändringsarbetet. För att förändra tankemönster 

behövdes den kraft som uppstod i och med att lärandeprocesser skedde parallellt. 

Samma fenomen framkom också i organisationer som använt sig av ”parallel 

learning structures” (Bushe & Shami, 1991). Författarna menar att det inte är 

strukturen i sig utan på vilket sätt processen kommit till uttryck genom strukturer, 

som varit en avgörande faktor att få till stånd parallella lärandeprocesser. Utan en 

teoretisk förståelse av förändringsprocesser blev genomförandet en teknik utan 

värde. Att stödstrukturer i form av redskap kunde användas rent instrumentellt 

visade sig även i Studie II. 

Genom muntliga och skriftliga dialoger kunde kollektiv kunskap verbaliseras och 

nyttjas på ett konstruktivt sätt. Studie II och III visar dock att det krävdes mod att 

bli bemött av andra pedagoger i en undervisningssituation. Det krävdes också 

mod, kunskaper och tid för att bli aktör i en dialog innehållande såväl bekräftelser 

som utmaningar. Lärarnas begränsade erfarenheter av att ingå i ett samlärande i 

den egna organisationen pekar på att det fanns få kollektiva handlingsstrukturer
39

med utrymme att utmana sitt eget och andras vardagsarbete. Precis som Alexan-

dersson (2006) påpekar finns det inom en praxisgemenskap normer, idéer, red-

skap, språk, berättelser och texter där förnyelsearbetet måste skapas av dem som 

ingår.

Skolan har av tradition sett sig som expert på att organisera elevers lärande och 

jag frågar mig: På vilket sätt kan skolan som arbetsplats bli expert på att organise-

ra vuxnas lärande? Om skolor var lärande organisationer skulle de utveckla struk-

37 Faktiskt i betydelsen värderad och tolkad av olika experter utifrån ett audiogram. 
38 Inte parallell i bemärkelsen två separata spår utan samtidiga processer som interagerar med 

varandra. 
39 Jfr Ohlsson och Salino (2000).   



79

turer och processer för att nyttja kollektiv kompetens, det Wenger (1998) beskri-
ver som lärande praxisgemenskaper. Att vara skolutvecklingsaktör innefattar en
förmåga att se den större bilden av skolans utveckling och förstå hur delarna och
helheten hänger ihop. Enligt Senge (2006) har ställningstagandet till aktörsrollen
betydelse på olika plan. Att önska, välja eller bli uppmanad att ingå i en lärande
gemenskap har betydelse för hur aktiv jag blir. Självklart har det påverkat lärarnas
motivation att deltagande i Dialogprojektet var ett frivilligt och aktivt val. Att det
funnits stödstrukturer i projektorganisationen har varit till stor hjälp, men kan som
Senge poängterar aldrig ersätta det egna valet.

I en lärande organisation (Senge, 2006) är personalen involverad i ständigt pågå-
ende läroprocesser, inte främst via formaliserad utbildning utan som en del av
vardagen. I processen behövs aktörer, skolledare och lärare med olika bakgrund
som lär tillsammans. Detta synsätt stämmer väl överens med aktionsforskningens
grundtankar (Rönnerman, 2004; Tiller, 1999). För att erfarenheter från vardagliga
situationer ska bli kunskapsutvecklande fordras en kultur som ger kollegor legiti-
mitet och uppmuntrar till kontinuerligt lärande (Studie II). Detta i motsats till en
kultur som präglas av makt där ledningen, enligt Hargreaves (2004), använder sig
av kontroll för att uppnå önskade resultat.

Varför ett producerande synsätt inte fanns i den egna organisationen går att förstå
genom att hänvisa till skolutvecklingshistorik där lärare snarare sett sig som re-
producent än producent av egen kunskap (Alexandersson, 2007; Carlgren, 2006).
Därmed inte sagt att reproduktion inte innebär lärande men frågan är huruvida det
inneburit meningsskapande (Liberg, 2005). Omformuleringsprocesser, kittet mel-
lan aktivitetsformer, är enligt Liberg nödvändiga för att gå från reproduktion till
produktion av kunskaper, steget från mottagare till aktör eller från objekt till sub-
jekt. Detta var också vad som hände i pedagogernas gemenskaper. I och med att
pedagogerna började se på sig själva som delägare och aktörer på både formule-
rings- och realiseringsarenan (Lindensjö & Lundgren, 2000), förfinade de sina
redskap för utveckling. Meningsfullheten av att vara aktör på bägge arenorna blev
tydlig och samtidigt en drivkraft för lärande.

Genom att pedagogerna successivt, och i olika tempo, började identifiera sig i
rollen som aktör i den gemensamma kunskapsutvecklingen lämnade de samtidigt
en kunskapsmottagande eller kunskapsreproducerande inställning. Att inneha rol-
len som aktör är något mer än att ha kompetens för att handla i praktiken. Det
finns en inbyggd känsla av värdighet i rollen:
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To possess agency, to be an agent, is to possess a kind of grace; it is certainly not
merely the exertion of free will or interest. It is, rather, the ability to possess some
capacity of social action and its modes of feelings (De Nora, 2000, s. 153).

Att byta perspektiv är mödosamt och det visade sig att det allt som oftast, under
processen, uppstod krockar av olika synsätt i klassrumsarbetet. Att verka för ele-
vers dialogkompetens och se elever som producenter av kunskap innebar en för-
ändring av lärarens kontroll. I och med att lärarna ansträngde sig för att minska
sitt kontrollbehov framkom, liksom i McLaughlins (2000) studie, en rädsla för att
helt tappa kontrollen.

Praxisgemenskaper – en väg till skolutveckling

Som avslutning på detta kapitel har jag valt att lyfta fram en mer övergripande
bild av skolutveckling där den dialogkompetens som stått i fokus för aktörsrollen
är en förutsättning. När pedagoger är aktörer på skolutvecklingsarenan kan de
också bli viktiga förändringsaktörer inom sin verksamhet, eftersom de vet hur de
ska agera för att bidra till en lärande organisation.

Praxisgemenskaper är grupper av människor som delar en angelägenhet, ett pro-
blem eller ett intresse för ett ämne och som fördjupar sina kunskaper och sin
skicklighet inom området genom ständigt pågående interaktioner (Wenger,
McDermott & Snyder, 2002). En lärande praxisgemenskap har flera gemensamma
drag med en lärande organisation (Senge, 2006) eller en samarbetande skolkultur
(Blossing, 2003; Hargreaves, 2004). Sambanden kan ge förståelse för att lärare
behöver se sig själva som subjekt och aktörer i skolutvecklingssammanhang. För
att förstå och ytterligare betrakta skolutveckling ur perspektivet vuxnas lärande i
arbetslivet kommer jag i texten som följer att belysa grupperna inom Dialogpro-
jektet som om de vore lärande praxisgemenskaper (jfr Lave och Wenger, 1991;
Wenger, 1998).

Huvudinriktningen i den teori som kom att utvecklas av Wenger (1998) är läran-
det som socialt deltagande där fyra komponenter karaktäriserar läroprocessen:
mening, praxis, gemenskap och identitet. Hans teori om lärande praxisgemenska-
per bygger på att lärande inom dessa sker genom verksamhet, inte formaliserad
undervisning. Det handlar om en förflyttning från ett mer perifert men ändå legi-
timerat deltagande, till att delta med fullt ansvar i kärnverksamheten. Begreppen
perifert eller fullt deltagande syftar till att tydliggöra mångfalden av relationer i



81

olika former av deltagande40. Det centrala är att yrket blir transparent, att det blir 
synligt och förståeligt vad det innebär, vilka delar det innehåller samt vilka tradi-
tioner och grundtankar yrket vilar på (Blossing, 2003).

För att uppnå transparens inom praxisgemenskaperna använde sig lärarna av 
skuggning. Deltagandet kunde ha stannat vid att vara mer perifert om det inte fun-
nits möjligheter att agera i varandras handling. Jag väljer att benämna skuggning 
som en aktiv handling eftersom det inte enbart innebar att verbalisera handlingar 
från klassrummet, utan även att reflektera över handlingar. Enligt Wengers termi-
nologi handlar det om att begreppsliggöra (reification). Genom att situationer som 
konkretiserats under skuggning förhandlades vidare i dialog med den skuggade 
kollegan eller i handledningsgruppen (negotiation) kunde samma fenomen pendla 
mellan konkretisering och abstraktion. Det hade varit lätt att fastna vid den kon-
kreta situationen utan att dra några slutsatser, om det inte funnits arenor för ge-
mensam reflektion.  

Att utgå från erfarenhetslärande och situerat lärande är ett vanligt sätt för att lära i 
och genom skolutveckling (jfr Blossing, 2003; Tiller, 1999). Med tanke på hur 
skolutveckling sett ut över tid kan det tyckas som att det motsatta scenariot varit 
vanligare (Alexandersson, 2006; Carlgren, 2006). Erfarenheter har inte tagit sin 
utgångspunkt i nuet och reflektioner har inte knutits till den sociala gemenskapen 
och planläggning av framtiden. För att förstå praktiken måste vi förstå det me-
ningsskapande som sker, vilket i sin tur visar på lärandets nära koppling med 
identitet. Detta beskriver Wenger som identitetserfarenheter. Identitetsutveckling 
är, med den utgångspunkten, en ständig rörelse där mening skapas i en process där 
man inom gruppen försöker binda samman dåtid, nutid och föreställningar om 
framtiden. Eftersom gemenskaper ses som historiska produkter kan vi genom att 
förstå historien också förstå gemenskapen (shared history of meaning).  

Wengers (1998) betoning på deltagande, förhandlande, begreppsliggörande och 
meningsskapande har varit ett stöd när det gällt att hitta argument till varför skol-
utveckling i grund och botten handlar om att ha slipade redskap för att lära i och 
genom varandras praktik. I rollen som aktör identifierade och formulerade delta-
garna frågan för utveckling, vilket bidrog till att de också fick upp ögonen för 
traditioner som baserade sig på historien. De började ställa sig frågor om klass-
rummets möblering eller om hörselteknikens inverkan på samtalet. Precis som 
Wenger beskriver investerade de i framtiden genom att formulera och omformule-

40 Perifert deltagande är enligt Lave och Wenger (1991) inget oväsentligt deltagande och nya del-
tagare ses alltid som en del av praxisgemenskapen. 
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ra det historiska. Att se sin praktik med nya ögon handlade inte om att reproduce-
ra det förflutna utan om att producera kunskaper som också påverkade identiteten.  

När lärande i en liten gemenskap enbart baserar sig på egna handlingar kan det 
uppstå brist på ny input. Wenger varnar för risken att isolera sig och betonar att 
utveckling sker i relation mellan det lokala och det globala: 

We define who we are by negotiating local ways of belonging to broader constella-
tions and of manifesting broader styles and discourses (Wenger, 1998, s. 149). 

För att undvika att bli självrefererande gemenskaper har de mixade utvecklings-
grupperna varit oumbärliga. De gav möjligheter att spegla sin egen skolkultur 
genom andras (Studie III). Genom att rent praktiskt applicera den närmaste ut-
vecklingszonen (Vygotskij, 2001) på den kollegiala dialogen minskade också ris-
ken för självrefererande kulturer. Att bli accepterad som en kritisk vän byggde 
både på den relationella och professionella tilliten (Studie III). I praktiken innebar 
det att söka balans i dialogen för att öppna upp mot kollegans utvecklingszon 
(Studie II). En kompetens som är avgörande för att det gemensamma lärandet 
skall leda till utveckling och inte anpassning (Åberg, 2007).

Wengers teori, liksom aktionsforskning, kännetecknas av lärande genom handling 
snarare än genom traditionell utbildning (McLaughlin m.fl., 2006; Somekh, 
2006). Både aktionsforskning och praxisgemenskaper har deltagandet i fokus och 
genom att utgå från deltagare som subjekt är man också aktör i kunskapsutveck-
lingen inom sin praxisgemenskap. Genom att jag som forskare har ingått i praxis-
gemenskaperna har det också påverkat utvecklingen. Ansvaret för det egna delta-
gandet ökade när dialogen blev föremål för reflektion (Studie II). I och med att 
dialogens olika roller började betonas, tog alla ett större ansvar för sitt deltagande. 
Detta bidrog till att jag kunde medvetandegöra och förhålla mig till den asymmet-
riska situationen som uppstod genom att jag representerade universitetsvärlden. 
Det innebar inte att utplåna sig själv, utan att agera som en av många aktörer, där 
alla bidrog med olika perspektiv.  

Kompetensutveckling invävt i praxisgemenskaper 

Genom deltagande i skolans gemenskaper och organisationer blir lärande en inte-
grerad del av vardagsarbetet. De problem som uppstår handlar enligt Wenger 
(1998) inte om omedvetenhet, utan problemet i skolan som arbetsplats består i att 
alla inte har redskap för att på ett mer systematiserat sätt kommunicera välkända 
erfarenheter. Det räcker dock inte med att det finns aktörer som agerar inom sin 
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praxisgemenskap och mellan gemenskaper, det handlar också om att värdesätta 
den kunskapsutveckling som sker. Wenger är tydligt när han poängterar att vårt 
sätt att se på lärande även påverkar vart vi vänder oss för att få till stånd lärande. 
När lärare ser sig som objekt i kunskapsutveckling väljs kompetensutveckling i 
form av färdiga kurspaket, ser man sig däremot som subjekt finns det inga själv-
klarheter (Persson, 2007). Är det legitimt med kompetensutveckling där man lär 
av varandras praktiker, att välja bort det som uppfattas som traditionell kompe-
tensutveckling till förmån för skuggning eller videodokumentation? Svaret kom-
mer att påverkas av vilka som uppfattas som aktörer i skolans inre utvecklingsar-
bete.

Det traditionella sättet att organisera kompetensutveckling i form av studiedagar 
utan koppling till deltagarnas behov framstår idag som otillräckligt (Åberg, 2007). 
Att lärare saknar traditioner för att lära av andra skolors utvecklingsprojekt visar 
sig i Ohlsson och Salinos (2000) studie där berörda lärare inte var aktiva för att 
sprida resultaten utanför projektgruppen. Kompetensutveckling som ska stimulera 
lärarnas självständiga tänkande kring sin egen praktik innebär enligt Åberg (2007) 
att kontinuerligt erfarenhetslärande är en integrerad del av skolans verksamhet och 
att andra utbildningsinsatser fungerar som komplement. Om ett kunskapsproduce-
rande synsätt ska få genomslagskraft i lärares kompetensutveckling är det rimligt 
att fråga sig hur skolan och lärare ser på kompetens och kompetensutveckling.  

Det faktum att Dialogprojektet var nationellt och samarbetade med ett universitet 
bidrog till viss legitimitet för att kunna bryta ny mark gällande synen på kompe-
tens- och skolutveckling. Inledningsvis var det svårt för lärarna att verbalisera 
skillnaden mellan att gå på kurs, och inta en mer passiv roll, och att vara aktör i 
sin kompetensutveckling. I sin avslutande text skriver en av grupperna: 

Vid vår första träff var de flesta av oss inte medvetna om att det var fråga om ett 
processarbete med skolutveckling. Möjligen hade vi fått den teoretiska bakgrunden 
men vad det egentligen innebär att delta i en process var för oss ett oprövat avsnitt. 
Det innebar en ansvarsdel där det krävdes engagemang, till skillnad från en vanlig 
kurs där man på ett mer passivt sätt kan tillägna sig kunskap. Att vara i process krä-
ver mycket arbete men nu i efterhand anser vi att det var mödan värt. En kurs erbju-
der ett koncept som oftast inte är formbart. /../ Vi har format vår kompetensutveck-
ling utifrån vår vardag, och en lärdom kan vara att vi kanske greppade över för 
mycket i starten, för många hållplatser som vi ville täcka in (Rapport, 1, s. 25).  

Som avslutande inlägg på detta kapitel vill jag framhålla några fördelar med att se 
skolutveckling i linje med Wengers (1998) syn på praxisgemenskaper. Wengers 
teori uppmärksammar vikten av att uppleva mening, att lärande inom skolutveck-
lingsgrupper måste upplevas som meningsfullt, eftersom det är själva bränslet i 
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processen. Att bidra med redskap i skolutvecklingsprocesser kan ses som ett led i 
att benämna befintlig kunskap, precis som Wenger betonar, att drivkraften för ny 
kunskap är kunskap som redan finns. Varken lärarna eller jag som forskare skulle 
vara där vi är idag utan drivkraft från historien. Lärarna har fått uppleva att skol- 
och kompetensutveckling inte har ett standardformat. Jag tolkar deras uttalanden 
som att nya begrepp och teorier blev ett stöd för att konkretisera nuet och forma 
framtiden.  

De lärare som anmälde sig till Dialogprojektet hade inte vässade och systematiska 
redskap för att utveckla sin praktik. I detta sammanhang framkom ett stort värde i 
att omsätta aktionsforskningens grundtankar om att lära genom att delta – ett arbe-
te inom och mellan praxisgemenskaper. Det finns många sätt att genomföra skol-
utveckling där den bakomliggande tanken, att dialogen är ett kraftfullt redskap i 
processen, går som en röd tråd. När en samarbetande kultur (Blossing, 2003), en 
kulturanalys (Berg, 2003) eller problembaserad skolutveckling (Scherp, 2005) ska 
iscensättas undrar jag om inte lärares kompetens att skapa dialog och omsätta dia-
logens innehåll i handling allt för ofta har tagits för givet.

Min huvudpoäng med detta avsnitt har varit att betona att när lärare ser sig själva 
som aktörer kommer andra former av skol- och kompetensutveckling att efterfrå-
gas. Det är lärarna själva som måste ge varandra legitimitet att vara aktörer på 
skolors utvecklingsarena – att gå från perifert till fullt deltagande. 
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7. PEDAGOGISKA IMPLIKATIONER 

Avslutningsvis kommer jag att lyfta fram pedagogiska implikationer som fram-
kommit genom denna studie. Eftersom studien haft många aktörer engagerade 
under en femårsperiod har det funnits ett rikt material att reflektera över. Jag 
kommer att lyfta fram aktionsforskning i relation till praxisnära forskning. Däref-
ter blickar jag framåt, ställer några öppna frågor och lämnar förslag på studier som 
behöver göras gällande skolverksamheter, elever och pedagoger.

Aktionsforskning

Aktionsforskning har varit ett sätt för flera aktörer att medverka i skolutveckling i 
ett kollektivt sammanhang. Under projekttiden har detta införlivats och på olika 
sätt blivit en del av deltagande lärares vardagsarbete. Det återstår att se om detta i 
framtiden kan utvecklas till att bli en del av hela skolans vardag. Erfarenheter 
gjorda genom detta utvecklings- och forskningsarbete kan vara till gagn för lärare, 
skolledare eller forskare inom alla utbildningsområden som behöver utveckla 
redskap för verksamhetsutveckling. Även inom universitetsvärlden behövs red-
skap för att lärarkollektivet ska kunna bidra till kvalitetsarbete. Inom min forsk-
ningsmiljö har vi med positiva erfarenheter använt ett deltagarorienterat upplägg 
när vi insåg att vi behövde utvecklas som kritiska vänner för att kunna ge bättre 
respons på våra textseminarier (Wennergren, under tryckning).  

Enligt min bedömning faller aktionsforskning, som bidrar till ny kunskap och
verksamhetsutveckling, inom ramen för paraplybegreppet praxisnära forskning.  
Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK) valde att ändra be-
teckningen praktiknära forskning, till förmån för praxisnära forskning, för att lyfta 
fram forskning som var värdefull för lärarutbildning och pedagogisk yrkesverk-
samhet. Syftet var att denna yrkesrelaterade forskning skulle utvecklas i anslut-
ning till de professionella verksamheterna inom det utbildningsvetenskapliga om-
rådet. Genom att välja begreppet praxisnära ville de dessutom markera det kun-
skapsutvecklande syftet framför det verksamhetsutvecklande (Vetenskapsrådet, 
2003, 2005). Vilken forskning ska då leda till förbättrad praktik? Det som behövs, 
enligt mina erfarenheter, är mer skolforskning, det vill säga forskning i samarbete 
med pedagoger som arbetar i skolan. Om pedagoger ska kunna medverka i forsk-
ning måste det utvecklas olika former för detta, inte bara genom att själv ingå i 
forskarutbildning.
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Denna avhandling är ett exempel på hur samarbete mellan lärare och forskare kan 
utformas genom aktionsforskning, inte bara genom fysiska möten utan även via 
nätbaserade medier. En förutsättning för samarbetet har varit ett gemensamt pro-
jekt att utgå ifrån. För att utveckling och forskning ska dra nytta av varandra krävs 
ett gränsöverskridande av roller. Både lärarna och forskaren behöver agera såväl 
som kunskapssökare som praktikutvecklare. Problemet är att den kunskap som 
inte framkommer i avhandlingar eller i vetenskapliga artiklar inte har någon legi-
timerad plats i publiceringssammanhang. Lärarna i projektet kände sig motiverade 
när de fick extern respons både från andra lärare och från olika forskare. I Sverige 
finns inga etablerade forum för detta. Med all sannolikhet skulle fler lärare och 
skolledare bli motiverade att dokumentera och sprida utvecklingsarbeten om det, 
som i USA eller England41, fanns tidskrifter eller konferenser med både lärare och 
forskare som mottagare.   

Att bedriva aktionsforskning i mitt avhandlingsarbete har inneburit att många nya 
processer skedde samtidigt. Mina kunskaper om deltagarorienterad aktionsforsk-
ning utvecklades parallellt medan jag samarbetade med en grupp på 50 lärare. I 
dessa nya situationer tvingades jag vara fullt närvarande i dialogen med deltagar-
na. Jag lärde mig att känna in var processen befann sig och, framför allt, att lita på 
processen. I mitt fortsatta arbete med andra aktionsforskningsuppdrag har jag in-
sett att en av fallgroparna i ett processbaserat arbete ligger i forskarens sätt agera. 
När jag tror mig veta hur processen ska gestalta sig är det lätt att inte vara närva-
rande i stunden och att vara styrande istället för att lyssna in. Det ligger en kraft i 
att deltagare äger sitt projekt och det finns all anledning att problematisera kring 
hur forskaren ska förhålla sig för att ta tillvara den kraften. Den forskande aktören 
behöver dock kunskaper och erfarenheter om handledning eftersom rollen innefat-
tar flera avancerade balansakter. I ett forskande samarbete som grundar sig på 
tillit behövs ömsesidig respekt för olika synsätt. Handledarens (tillika forskaren) 
sätt att bemöta det som sägs ger konsekvenser, både för individens vilja att kom-
ma till tals och hans eller hennes vidare kunskapsutveckling.  

Skolverksamheter

Även om alla lärare ska bidra till skolans utveckling är det trots allt skolledaren 
som har huvudansvaret och som måste skapa förutsättningar för att utveckling ska 
komma till stånd. Om resultatet omsätt i relation till skolledares perspektiv upp-

41 Som exempel kan nämnas CARN (Collaborative Action Research Network) ett nätverk som 
funnits i 30 år, samt miljöer runt professor Ken Zeichner i Madison Wisconsin (jfr Rönnerman, 
2007).  
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står många frågeställningar. Hur kan skolledare införliva rollen som aktör på ut-
vecklingsarenan och hur använder hon/han sin dialogkompetens på bästa sätt? 
Törs skolledaren utmana lärare i sitt klassrumsarbete? En skolledare kan använda 
sig av skuggning för att bidra till skolans utveckling men frågan är hur dialogen 
får bäring och hur skolledaren kan få lärarnas legitimitet. Skolledarna i detta pro-
jekt valde olika roller, från ickeaktör till aktör, samtidigt som alla var medvetna 
om deras betydelse för utfallet. Jag har funderat mycket kring bakomliggande 
orsaker. Kan det handla om att rädslan att blotta sig är ännu större för en skolleda-
re? Jag ser framför mig hur vidare studier ska ha ett skolledarperspektiv på aktörs-
rollen gällande skolutveckling. För att inte bara sätta fokus på hur det är idag, utan 
även ha ett förändringsperspektiv, behövs någon form av deltagarorienterad 
forskning på frågan: Hur kan skolledare bli aktörer på skolutvecklingsarenan? 

På vilket sätt tar skolledare och lärare tillvara den unika kompetens som redan 
finns på skolan? Är det legitimt att efter skuggning öppet imitera en skicklig lära-
re? Det går förvisso inte att oreflekterat införliva allt som sägs och görs av en kol-
lega, men precis som i den här studien, kan kollegor bli varandras kritiska vänner. 
I den mästar/lärlingstradition där Wengers teori började växa fram var det inte 
bara lärlingen som lärde sig (jfr Lave & Wenger, 1991). Genom att lärlingen 
ställde frågor och ifrågasatte självklarheter kunde lärandet bli ömsesidigt, likt en 
dubbelriktad handledning (Jernström, 2007). Därmed inte sagt att jag förespråkar 
det synsättet men som ett komplement till annat har vi en del att lära om hur verk-
samhets- och kompetensutveckling inom en praxisgemenskap kan ske.  

Elever

I studiens fem hörselskolor, där alla sågs som experter på hörselnedsättning, fanns 
elever i alla åldrar som inte hade uttalade lyssnarstrategier. Det specifika att ha en 
hörselnedsättning får inte stå i förgrunden i relation till människan men får heller 
inte utvecklas till outtalade självklarheter. Elevernas behov i miljön måste benäm-
nas för att kunna problematiseras. Att utveckla en egen medvetenhet som elev 
låter sig inte enbart göras genom undervisning, utan måste vara en ständigt pågå-
ende process i vardagens alla situationer.

Detta arbete visar att alla elevers röster behöver lyftas fram i ljuset. Deras roll som 
aktörer i utvecklingsarbetet får inte komma i skymundan, i en uppfattning om att 
det endast är lärarna som behöver agera och reflektera. Elevernas uppfattningar 
kan förhoppningsvis leda till nya sätt att utforma framtidens hörselklassmiljöer. 
För att ingå i samspel på bästa möjliga sätt krävs att individen, på sina villkor, tar 
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och får kommandot över sin funktionsnedsättning. Ett förhållningssätt som alla 
experter runt eleverna måste lyfta fram och förhålla sig till. När elever med hör-
selnedsättning kan uttala sig om upplevelser av inkluderande sammanhang kom-
mer hörselklass att framstå som ett skolalternativ som skapar möjligheter för ele-
vers livslånga lärande.

Inkludering betecknar snarare en process än ett tillstånd och ovärderliga kunska-
per under processer förblir tysta om de inte verbaliseras eller efterfrågas. För att få 
ökade kunskaper om huruvida konkreta arbetssätt leder till inkluderande eller se-
gregerande processer behöver både elever, lärare och forskare fylla begreppet in-
kludering med ett konkret innehåll.

Pedagoger

Idag räcker det inte att vara en skicklig pedagog i relation till eleverna, för att be-
tecknas som professionell. Deltagandet i skolutveckling är en kollektiv angelä-
genhet som i studien inte enbart varit lokal, utan även nationell. Det har funnits en 
stark individualistisk tradition i läraryrket där lärare sett läraruppdraget som sitt 
eget och inte som en del av gemenskapen. Det egna uppdraget kan ibland framstå 
som motståndskraftigt mot förändringar. Om all tid i skolan går åt till här-och-nu 
relaterade arbetsuppgifter vem har då ansvaret för att bidra till den yrkesmässiga 
utvecklingen? Det finns alltid åsikter om att alltför många utvecklingsdirektiv
kommer uppifrån. Kanske är denna uppfattning till viss del befogad. Skolan har 
lagt ned mycket tid på idéer som fastnat i en formuleringsarena (Lindensjö & 
Lundgren, 2000). Detta har även gett argument för att betrakta utvecklingsarbete 
som en ”tidstjuv” i relation till klassrumsarbete. Begreppet tid, används frekvent 
under ett projekt, inte bara i detta utan även mer generellt. Hur ser vi på tid och 
hur använder vi tid; tar vi tid eller ger vi tid till utveckling? Här finns inga enkla 
svar men lärarna i Dialogprojektet ville gärna prata i termer av att få tid för att 
ingå i utveckling och därmed utveckla sin profession. När lärarna ansåg att skol-
utvecklingsarbetet tog mycket tid kan det även vara tecken på att deras läropro-
cesser tidigare inte haft så stort tidsutrymme. Projektet har tydliggjort att utveck-
lingsarbete måste vara en integrerad del av vardagsarbetet. Det är en ledningsfråga 
att initiera en diskussion om vad som ingår i uppdraget och den tid som står till 
förfogande.

Ett viktigt kunskapsbidrag till framtida utvecklingsprojekt är att skrivande ökar 
färdigheten att iaktta och formulera vad som händer i klassrummet och att det bäst 
omsätts genom att bjuda in kollegor som skuggare. Vikten av att gå från en munt-
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lig kultur till att skriftligt kommunicera praktikens kunskap är värd att tillvarata. 
För att kommunicera det som görs inom skolan för spridning till andra behövs, 
som lärarna påpekade, ett yrkesspråk (Colnerud & Granström, 2002). Så länge 
lärare känner sig osäkra på begreppen är det inte rimligt att tänka sig att de också 
ska kommunicera allt utvecklingsarbete som faktiskt pågår.  

Jag har tidigare poängterat långsikta vinster genom att medvetet välja att ha skol-
utvecklingsvågen i obalans under ett processinriktat förändringsarbete. Lärares 
praxis är för komplex för att i förväg kunna bedöma den optimala balansen. Det 
finns sällan enkla val mellan det ena eller det andra, utan situationer behöver 
ibland prövas i sina ytterlägen. Med tanke på de 50 lärarnas tidigare erfarenheter 
av utvecklingsarbete, vill jag påstå att många skolutvecklingsprojekt består av för 
få avancerade balansakter, för att bidra till reella förbättringar för eleverna.  

Avhandlingens avslutande ord 

Att som elev agera i klassrumsdialogen eller som lärare agera på skolutvecklings-
arenan kräver delaktighet och dialogkompetens. Den muntliga dialogen mellan 
eleverna har påverkats av deras medvetenhet om yttre villkor i miljön medan den 
professionella dialogen mellan lärarna har påverkats av förmågan att vara en kri-
tisk vän. Delaktighet i dialogen har krävt att alla aktörer (elever, lärare och forska-
ren) medverkat för att utveckla sitt deltagande och sin dialogkompetens. Studien 
kännetecknas av flera parallella processer där forskningsfrågorna problematiserats 
som en del av lärarnas vardagsarbete, liksom att lärarnas frågor har problematise-
rats som en del av mitt vardagsarbete. En utmaning inför framtiden är att forskar-
världen, lärarkollegor och skolledare ger lärare som medverkat till utveckling och 
forskning legitimitet att använda och sprida sin nya kompetens. 
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ENGLISH SUMMARY 

The framework of the study 

The research in the present study was made in the context of a national school 
improvement project42. In this project I have cooperated with fifty teachers work-
ing in schools where all the pupils are hard-of-hearing. The pupils use hearing 
aids and they also need access to audio technical equipment in the classroom. The 
initial problem area concerned the situation that the existing audio technical 
equipment controlled the communication in the classroom. The technology con-
tributed to the conversations being largely directed at the teacher, which in turn 
led to a more passive attitude to communication among the pupils. Sometimes this 
problem is seen lying in the pupils (Atterström & Persson, 2000); hard-of-hearing 
pupils cannot enter into a dialogue with their classmates. One of the intentions of 
the thesis is to emphasise the opposite view. With suitable conditions in the envi-
ronment, all pupils can develop different ways of participating in a dialogue. Such 
conditions vary, however, since there is no environment that is optimal for all 
hard-of-hearing pupils. 

In order to be able to combine research, development and change, I chose an ac-
tion research approach. Action research implies a dual purpose, finding new 
knowledge and changing participants’ practice in order to improve conditions, in 
this case the learning environment of the pupils. ‘New knowledge’ here refers 
both to knowledge tested in scientific contexts and knowledge developed in prac-
tice. To me the work has meant an opportunity to do research with teachers, close
to practice. In practice the research was done in parallel with the teachers’ im-
provement work. We were dependent on one another and my research questions 
arose from the questions that were central to the participants. This meant that a 
participatory perspective developed as the work went on. 

The aim of the thesis is to illuminate and describe dialogues among different ac-
tors in a national school improvement project. The actors in this context are teach-
ers in hard-of-hearing classes, their pupils and myself as a researcher. In order to 
elucidate the foci of the substudies, the aim was reformulated as questions. The 
research questions investigated in the respective substudies are: 

42 The “Dialogue Project” (Dialogprojektet) www.dialogprojektet.se 

http://www.dialogprojektet.se
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- How do pupils describe their choice of the best listening environment in 
school (Study I)? 

- How can tools used in action research promote learning in relation to Vygot-
sky’s concept of the zone of proximal development (Study II)? 

- What kind of communication develops via the Internet when an improvement 
group exchanges experiences in writing concerning classroom-based attempts 
at change (Study III)? 

The concept of dialogue is central in this thesis, which is based on two contexts. 
One of these deals with the teacher as an actor in school improvement dialogues, 
the other with hard-of-hearing pupils as actors in classroom dialogues. I have 
drawn on sociocultural theories in order to understand what a dialogical attitude to 
learning might imply. In the thesis, the concept of dialogue is used in Bakhtin’s 
(1981) widened sense, that is, talk or text aiming at all individuals’ voices being 
heard. Voices in the dialogue give rise to a large number of reactions, in which 
relations, frictions and differences are seen as necessary ingredients. Letting pu-
pils’ voices be heard is part of the basic values of schools, where the asymmetric 
relationship of teachers and pupils must not become an obstacle to democratic 
working methods. Inviting pupils to take part in dialogues in order to develop 
their dialogical competence is to prepare them for active citizenship. 

Learning dialogues in the zone of proximal development (Vygotsky, 2001) re-
quire incorporated scaffolding and a shared responsibility for knowledge devel-
opment. When scaffolding (Wood, Bruner & Ross, 1976) is practised in the zone 
of proximal development, there is a need for peers (or colleagues) who can be 
critical friends (Handal, 1999). 

The pupils’ learning environments 

A regional school is run by a municipality, but offers pupils from other munici-
palities to participate in classes for hard-of-hearing pupils. Otherwise the same 
assignments and control documents apply as for other Swedish compulsory nine-
year schools (Roos & Fischbein, 2006). Most parents have chosen classes for 
hard-of-hearings because the children need access to audio technical equipment, 
acoustically sanitized premises, small classes and sign language as their second 
language (Wennergren, 2006). The most common arrangement is for the pupils to 
have sign language teaching a couple of times per week. Pupils who have a com-
mand of both languages have the advantage of not having to choose but can take 
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part in communication where the language is chosen on the basis of situation and 
environment. 

The pupils use hearing aids as personal aids43. To correct impaired hearing by 
means of a hearing aid is not like correcting impaired vision by means of specta-
cles. The hearing aid cannot restore hearing like a normal ear, since it cannot dis-
tinguish sounds in the same way. To concentrate on what is being said, the person 
is forced to screen out irrelevant sounds. Listening situations in noisy environ-
ments can require so much energy that people sometimes choose to assume a pas-
sive role (Arlinger, 1999; Gullacksen, 2002). 

The traditional technological solution in classrooms has been individual micro-
phones on each pupil’s desk (Figure 1). The microphones are activated by me-
chanically pressing a button. The technical equipment is tied up to the room and, 
through fixed cables; it also determines the arrangement of the furniture. The 
technology that was used in the project was a cordless conference system lying on 
the desk (Figure 2). This is a flexible system that can be carried to other rooms. In 
both cases the teacher can choose to have a microphone round her/his neck. 

Figure 1. Traditional Technology Figure 2. Technology tested within the project. 

In multi-voice environments, the oral and written dialogue is there as a basis for 
jointly developing knowledge (Dysthe, 1996). For hard-of-hearing pupils the oral 

43 Most pupils taking part in the study had traditional hearing aids, but there were also pupils with 
cochlear implants (CI). Both alternatives are personal aids and may be regarded as different forms 
of hearing aids. A CI is operated into the cochlea, and for children with a CI, training of speech 
and the ability to perceive speech is emphasized (cf. Preisler, Tvingstedt & Ahlström, 2003; Roos 
& Fischbein, 2006). 
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dialogue requires the existence of different environmental conditions. Previous 
studies have shown that external structures in the form of hearing technology and 
a furniture ring framed the conditions of communication (Ahlström & Preisler, 
1998). In a pilot study, eight pupils described their experiences of different tech-
nological solutions. The pupils stated that more flexible solutions contributed to 
their taking greater responsibility for the classroom communication (Wennergren, 
2004). The pupils’ perception of hearing technology having been made visible, 
they were able to influence further work for the purpose of increasing pupils’ ac-
tivity in the dialogue between pupils. 

Study I 

Research question: How do pupils describe their choice of the best listening envi-
ronment in school? 

In the study the data production was carried out with the aid of the teachers par-
ticipating in the project. The teachers asked their pupils to draw and explain their 
best listening environments in the school in order to take part in a group conversa-
tion with four people. The material analysed consisted of 165 pictures with at-
tached written explanations. The result showed that the listening role required four 
environmental conditions: an arranged sound environment, possibilities of visual 
support, conversation rules and a comfortable environment. The result also 
showed that some pupils were unable to express their own listening strategies but 
nonetheless used different strategies that would also be possible to convey to oth-
ers in their class community (cf. Gullacksen, 2002). 

One conclusion was that pupils of all ages needed to get more opportunities to 
name environmental conditions for being able to assume an active listening role. 
The pupils’ listening strategies, or absence of listening strategies, affected their 
self-images and in the long term their identity development. In practice this means 
that all adults and all pupils irrespective of age should be ‘forced’ to verbalise 
their conscious listening strategies, train to find words for not yet formulated ones, 
and be allowed to listen to others’ strategies. Since not all pupils had a conscious 
attitude in these matters, the study showed the importance of increasing pupils’ 
participation. 

It is not enough to attend a hard-of-hearing class in order to develop listening 
strategies; the issue of prerequisites for pupils’ active listening has to be con-
stantly present. Failure to work for the improvement of the pupils’ oral dialogue 
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competence in a class environment can contribute to a double feeling of margin-
alisation in contexts outside school. On the other hand, pupils with dialogue com-
petence can choose to assume the role of actor in contexts in which they wish to 
participate, an option of importance for pupils’ self-image and identity develop-
ment. As emphasised by Bergöö and Ewald (2003), communication with other 
people constitutes a prerequisite for social and personal development, and it is 
through participation in linguistic and cultural communities that children’s and 
young people’s self-image develops. 

Inclusive work must have an entrance and it is wholly possible to start in the small 
context. It is doubtful whether an activity can be described at all as inclusive, if 
not all pupils have an opportunity to develop tools for being actors in the dia-
logue. A route to lived inclusion may be for pupils to know how to take part in 
dialogues at school. Study I shows that multi-voice activities at the micro level 
require awareness and competence from the pupil. 

The teachers’ learning environments 

In the Dialogue project, the work of change was conducted in collaboration be-
tween five regional hard-of-hearing schools. In practical terms this meant that the 
cooperation took place in seven volunteer improvement groups of teachers. The 
groups met once per term; between the meetings, the participants exchanged ex-
perience in the form of written dialogues. The overarching aim of the project was 
to increase the pupils’ participation in classroom communication. Within this aim, 
the teachers were supposed to choose their own development questions. When the 
teachers’ dialogues were realised in oral and written contexts, they were used for 
documentation and reflection in the form of tools for learning44, tools that were 
also subjects of studies II and III. 

Study II 

Research question: How can tools used in action research promote learning in 
relation to Vygotsky’s concept of the zone of proximal development? 

44 Tools for learning in this study: logbook, shadowing, facilitation, video documentation and a 
web based dialogue. The term ‘shadowing’ refers to observations in the classroom made by col-
leagues. 
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In the study, Vygotsky’s (2001) theory of the zone of proximal development was 
used to describe how knowledge development can be manifested in a work of 
change. The data production took place during facilitation, through shadowing, 
and in individual reflections. The tools introduced were initially analysed from 
three aspects: as used individually, as used in pairs or in a group, and in relation to 
the zone of proximal development (zpd). The response was divided into confirma-
tions and challenges. Although the participants expressed a need for challenges, 
they were in practice more prone to confirm one another. This gap showed the 
importance of analysing and openly talking about the difference between confir-
mation and challenge in zpd. In the joint analysis work, differences were eluci-
dated between using tools outside zpd and learning through tools within zpd. 
Knowledge was developed in both situations but at different levels of reflection. 
In relation to zpd, the importance of colleagues was emphasised. In her/his com-
petence development, a teacher is dependent on one or several critical friends to 
be challenged as a knowledge developer. Giving response proved more difficult in 
virtual meetings than in physical meetings. 

Study III 

Research question: What kind of communication develops via the Internet when a 
school improvement group exchanges experiences in writing concerning class-
room-based attempts at change? 

Data production took place through the participants’ exchange of experiences via 
the Internet. In 18 months the teachers made 178 contributions via the web dia-
logue. The contributions were analysed under three headings: social, experience-
based and response-based. The results showed that all participants in the im-
provement group were active but in different ways. It appeared that relational and 
professional exchanges were interdependent. Initially, many classroom trials were 
reported in which the response was largely confirmatory showing a low degree of 
recipient awareness. The greater the awareness, the more demanding the writing 
became. It was felt to be difficult to give responses in the form of challenges; such 
response developed over time, mainly taking the form of questions. It was con-
cluded that motivation, time, recipient awareness and scaffolding were factors 
affecting the communication. The study shows that there is a important potential 
in using exchange via the Internet as part of professional development work. In 
small practices, which special educational practices often are, a national network 
via web-based forums might be a way to school improvement. 
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Overall conclusions Study II and III 

Tools based on written texts were the most difficult to incorporate. The teachers 
had little experience of presenting texts containing reflections on everyday class-
room work (Study III). Many of them saw themselves as talking rather than writ-
ing persons. It emerged, however, from the teachers’ texts that this was a matter 
of attitude rather than lack of competence. Handal (2007) expects teachers to be 
able to take an intellectual attitude to complex tasks and challenges in their pro-
fession, a demand that is also reasonable to make on teachers’ improvement work. 

Facilitation was the most highly valued tool in relation to learning, although it was 
used only on four occasions. At first sight facilitation might be seen as an oral 
tool, but since the contents of the conversations were based on written logs or 
shadowing documentations, a written preparation was also included. This shows 
that the tools need to be combined in various ways. The most sensitive tool was 
shadowing. The teachers thought that shadowing required many reflective steps, 
great trust and confidence in the shadowing person. In Bakhtin’s (1981) terms, the 
process is about appropriating, making the tool a part of one’s own professional 
actions, something that is not unreflectingly made to fit into one’s own or one’s 
colleague’s theory of the practice but rather challenges it (cf. Handal, 2007; Study 
II).

The teachers’ experience of participation and meaningfulness influenced the oral 
and written learning dialogues that took place in the communities of practice 
(Studies II, III). The meaningfulness was based on a holistic experience where the 
teachers saw meaning not only for themselves but above all for the pupils. In or-
der to assume the role of actor in the dialogue, they all needed a shared under-
standing of what dialogue competence implied in practice. Each of the prerequi-
sites for a learning dialogue that emerged in the studies does not in itself consti-
tute new knowledge, and they can all be verified by studies based on sociocultural 
approaches. The new knowledge consists of all the ingredients being formulated 
and realised in a shared context, and of the most central concepts being realised in 
parallel both in the communities of practice and in the classroom. This parallelism 
contributed to curiosity and energy for the work of change in the classroom. 

Action research – a way to knowledge development 

Action research, as used in the present study, is a way of combining the demands 
for scientific methodology with those for practical relevance, where the striving 
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for shared knowledge formation and democratic interplay constitute central ele-
ments. This meant that the teachers in the study were encouraged to reflect on 
their practice, change habitual patterns and develop teaching theories on the basis 
of their classroom experiences (Persson & Rönnerman, 2005). In the democratic 
working methods aimed at in action research, an attitude is required whereby all 
involved persons respect one another and regards one another’s experiences as 
being of interest. This means systematically seeing to it that everybody has a 
voice and creating a critical constructive spirit (Holmstrand & Härnsten, 2003). In 
the present study, the emancipatory goal was to release power by first verbalising 
thoughts and reflections in the groups, then developing the formulations into at-
tempts at change in practice. In this way, the participants acted in both conversa-
tions and actions. 

Action research is often described as a meeting between theory and practice 
(Holmstrand & Härnsten, 2003; Lendahls, Rosendahl & Rönnerman, 2005), and 
in order not to render the meeting more difficult, Persson (2007) argues for bridg-
ing the dualism between theory and practice that is sometimes taken for granted. 
Teachers most often have little experience of doing research, which does not 
mean that they lack a theoretical basis or analytical tools for understanding what 
happens in schools. Like Persson I wish to emphasise that all participants are both 
theoreticians and practitioners.

In research work where cooperation with participating teachers was the very 
method, this aspect has to be included in the validity considerations of the thesis. 
For this reason I have chosen to describe the cooperation in the light of validity 
criteria produced for similar contexts (Andersson, Herr & Nihlen, 1994). The 
study is judged to have democratic validity, since everybody affected by the ques-
tions was involved in the investigation and light was shed on everybody’s per-
spective (the pupil’s, the teacher’s and the researcher’s). The study is judged to 
have catalytic validity, since the research process affected the participants so that 
they redefined their image of reality in order to be able to change it. The study is 
judged to have process validity, since external referees took part in evaluating the 
result of the process of change. The study is judged to have result validity, since 
the participants completed an action research spiral and were not content to ob-
serve the problems and to introduce one single solution. The study is judged to 
have dialogical validity, since the demands for knowledge were tested in both 
dialogues and actions. 
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Dialogue – community of practice – school improvement 

Dialogue competence means being able to talk and listen, which may seem to be 
self-evident in communicative contexts (Wilhelmsson, 1998). In the present stud-
ies this turned out to be somewhat more complicated. In order to learn together 
with and from one another while at the same time developing new shared knowl-
edge, each individual in the conversation was required to possess the ability to 
behave with closeness and distance to her/his own and her/his colleague’s per-
spective. In the following text the division below will be put in relation to the re-
sults of the thesis:  

Self Others 
Closeness talk (write) listen (read) 
Distance critical self-reflection critical reflection 

on others’ views 

Figure 6. Developed model of dialogue competence (Wilhelmsson & Döös, 2005, p. 18)  

The aspects that the teachers had to make an effort to develop, concerned assum-
ing the role of the other, being able to listen actively in order to contribute critical 
reflections on what had been said or written (termed ‘response’ in this study). As-
pects that many pupils lacked concerned their own critical self-reflection and an 
active role of listener, where the quality of listening was also dependent on condi-
tions in the physical environment. Not being able to verbalise ones needs means 
not having a distance to one’s own hearing impairment (Study I). When experts 
(teachers/audio technician) in one’s surroundings take on the task of providing 
‘the best solution’ from their own perspective, the individual’s distancing will be 
made worse. 

Being close to one’s own perspectives and having a distance to those of others 
implies ability for differentiation, for making distinctions. Having a distance to 
one’s own perspectives and closeness to those of others implies ability for inte-
gration, uniting and incorporating. In the ideal dialogue, all participants offer their 
differentiated and integrated abilities. Contributing to integration that is, building 
on others’ statements turned out not to be self-evident, and this problem was most 
obvious in the web dialogue. A parallel difficulty was discussed there, namely the 
pupils’ ability to contribute to integration. Everybody wanted to have their say 
without building on a classmate’s narrative (Study III); this phenomenon is in no 
way specific to hard-of-hearing pupils. A facilitator or a teacher in the classroom 
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can contribute to integration by trying to make everybody get a chance to speak 
and encouraging different points of view. Everybody involved, however, has a 
responsibility for acquiring an understanding of the other’s perspective. 

Contributing to differentiation implies problemizing what is said on the basis of 
one’s own experience and knowledge. The friction arising from differences is, 
according to Bakhtin (1981) the point of dialogue, since it provides an opportunity 
to go to the bottom of an issue and to examine one’s own and others’ conceptions.  
Differentiation in Studies II and III was facilitated by the mixed composition of 
the groups, since what was taken for granted in one school culture was confronted 
with others’ taken-for-granted beliefs. The difficulties consisted in problemizing 
another person’s practice instead of merely confirming a new approach or another 
solution. Being unable to contribute to differentiation for pupils was in many 
cases a matter of absence of references. A technical solution or an environment 
could be experienced as satisfactory as long as there was nothing to compare it 
with (Study I). The pupils’ inner dialogue concerning the choice of hearing tech-
nology and listening environments might reach a higher degree of self-reflection 
when other approaches and solutions are discussed in the classroom. 

The teachers’ reports (1-7) showed that they utilized dialogue competence in the 
classroom; they answered the pupils, acknowledged them and sometimes gave 
them fairly tough challenges. It was more complicated to answer colleagues as 
equal parties in the dialogue (Studies II, III). Teachers’ experiences of asymmetric 
dialogues became different when used in a symmetric context. In such situations 
the teachers’ dialogue competence was not self-evident, which might be an indica-
tion that it was not internalised in the sense of being transferable to other con-
texts? This might also be an indication of dialogue being based on security in the 
relation (Bakhtin, 1981). 

School improvement groups as communities of practice 

A learning organization (Senge, 2006) or a cooperative school culture (Blossing, 
2003; Hargreaves, 2004) has several features in common with learning communi-
ties of practice (Wenger, 1998).  In order to understand school improvement 
groups from the perspective of adults’ learning in working life, I have drawn par-
allels to communities of practice. Wenger’s theory points out the importance of 
experiencing meaning. Learning in school improvement groups has to be experi-
enced as meaningful, since this is the very fuel of the process. Tools contributing 
to school improvement processes may be seen as an aspect of naming existing 
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knowledge, and, as Wenger emphasises, the driving force for new knowledge is 
knowledge that already exists. The participating teachers would not be where they 
are today without the driving force of history. I interpret their statements as imply-
ing that new concepts and theories that they did not have before have also served 
as support for concretising the present and forming the future. 

Wenger’s theory entails a view of knowledge development showing that the 
meaning of teachers’ competence development needs widening. When compe-
tence development implies learning from one another’s practices, this may mean 
taking part in shadowing, facilitation or video documentation. Teachers regarding 
themselves as actors will demand alternative forms of competence development. 
Only the teachers themselves can give one another legitimacy for being actors on 
the improvement arenas of schools – going from peripheral to full participation. 

Concluding remarks  

The action research approach of this study was a way of making more actors takes 
part in school improvement in a national context. The Dialogue project contained 
several ‘advanced balancing acts’, where benefits were sometimes reaped from a 
situation of imbalance. Teachers’ practice is too complex for the optimal balance 
to be assessed in advance. Since choices between different solutions are seldom 
simple, situations sometimes have to be tested in their extreme positions.  The 
results from this study show that improvement of activities has to consist of ad-
vanced balancing acts in order to contribute to real improvements for the pupils.  

Acting in the classroom dialogue as a pupil or on the school improvement arena as 
a teacher requires participation and dialogue competence. The oral dialogue be-
tween the pupils was influenced by their awareness of external conditions in the 
environment, while the professional dialogue between the teachers was influenced 
by their ability to be a critical friend. Participation in the dialogue required that all 
actors (pupils, teachers and the researcher) took part in order to develop their par-
ticipation and their dialogue competence. A challenge for the future is that the 
world of researchers, teacher colleagues and headteachers give the teachers who 
contributed to development and research the legitimacy to use and spread their 
new competence. 
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The Best Listening Environment in
School According to Hard-of-hearing
Pupils

ANN-CHRISTINE WENNERGREN
Department of Music and Media, Luleå University of Technology, Piteå, Sweden

ABSTRACT The aim of this study was to illuminate the listening strategies which are revealed
when pupils described their choice of the ‘‘best listening environment’’ in school. The study
comprises 165 hard-of-hearing pupils from five compulsory schools in Sweden. The results are
mainly based on the pupils’ drawings and their attached written explanations. The pupils’
explanations are analysed in the form of four different needs associated with being a listener: a
‘‘cleaned-up’’ sound environment, visual support, conversation rules and comfortable surround-
ings. The explanations can be seen as reflective knowledge and experiences of listening strategies.
Not every pupil in this study has a verbalised awareness of listening strategies in all categories
but, as a community, they describe a lot of experiences and knowledge to be shared. How to take
the role of listener and continuously develop new strategies might be a matter of self-image.

Introduction

Listening environment in school offers hard-of-hearing pupils unequal
opportunities for listening. To listen has been described as a situation when
a person devotes their full consciousness to hearing (Barthes 1991). The
difference between ‘‘hearing’’ and ‘‘listening’’ is the ambition to understand.
Different levels of attention include not only perception, but also opportu-
nities for producing meaning. As Nichols (1947:84) expresses it, ‘‘the words
‘apprehend’ and ‘comprehend’ serve rather well to distinguish between
hearing and listening’’. As this study is applied in an educational context,
it is listening that will be in focus.
Pupils involved in this study need hearing aids as well as different

environmental preconditions to be able to listen. Some conditions are well
known to the teachers, whilst others operate at a subconscious level, to either
a greater or lesser extent verbalised by the individual pupil. In addition,
individual variation is large � two persons with the same hearing loss
according to the audiogram can provide two completely different descriptions
of how to cope with a listening situation (Gullacksen 2002). Teachers
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invariably make plans for speech activities from their perspective, often with
no experiences of their own of having hearing loss. It is difficult to find studies
where the users are asked about their listening environment, not only in
school, but also in other, out-of-school contexts. In this study pupils had an
opportunity to tell their stories, and at the same time give voice to opinions of
other hard-of-hearing pupils. The tools used for telling their stories are
pupils’ pictures and written texts.
The present study concerns five compulsory schools in Sweden. The

Swedish compulsory school system includes nine school years for children
between 7 and 16 years old. One preschool year starts at the age of six and is
optional. All the schools in this study have a local commission to offer classes
for hard-of-hearing pupils. They comply with the same curriculum as schools
for hearing pupils and the educational language is spoken Swedish. These
schools are also involved in a national school improvement project designed
with an action research approach. This project runs for three years and has
the overall aim of improving the learning environment for pupils who need
hearing aids and/or technical equipment. This study can be seen as a part of
the action research project with a clearly defined aim. In action research
projects the participants are active in the research process, and in this case the
participating teachers collected the empirical data (further described in the
Method section).
At the heart of action research is the opportunity to make people’s voices

heard and in this case it is about pupils’ voices. In the Swedish curriculum it is
said that, at a very early age, pupils should be involved in and participate in
discussions concerning their learning environment:

A democratic school gives the individual pupil power concerning their own learning
processes. Such a school enables the pupil to be involved in the planning, carrying out
and evaluation of education (SOU 1996:51).

To participate is to be an actor in a learning dialogue, in this case in speaking
and listening situations. Participation is put into practice in studies
concerning the awareness of young learners (6�7 years) about how to learn
(cf Kullberg, Pramling & Williams 1996). Young pupils are able to reflect
upon their own learning but are very much dependent on teachers’ attitudes.
To be active in your learning process as a pupil with a hearing loss, you have
to be aware of your individual needs to listen. Therefore, from an educational
perspective, it would be of interest to investigate how pupils verbalise their
needs for having an optimal listening environment in school.
The aim of this study is to illuminate the listening strategies of pupils asked

to describe their choice of best listening environment in school. To find out
about choices and listening strategies, the process will be guided by two
questions:

. What kinds of listening environment do pupils choose in a conversation
setting of four peers?

. What kinds of explanation concerning the best listening environment do
pupils provide?

2 A.-C. Wennergren



Background

In the Swedish school system there is a distinction between schools for the
deaf run by the state and schools for hard-of-hearing pupils run by local
authorities (municipalities). The educational language in schools for the deaf
is sign language, whilst in schools for the hard-of-hearing it is spoken
Swedish. The focus for this study is five local schools that provide classes for
hard-of-hearing pupils. These schools have an average number of seven to
eight pupils per class, and offer acoustically adapted classrooms with
technical equipment, e.g. hearing loops. Two different microphones can be
used with hearing loops: either a wireless and flexible conference system with
the microphone placed in the middle of the table, or an individual
microphone with a locked position at each desk. The desk alternative can
be controlled with a mechanical on/off button (the traditional system) or by
voice (see www.rnid.org.uk). Sign language is taught as a subject once or
twice a week. This is not to be compared with a bilingual situation, since most
of the pupils and teachers are unable to use the language fluently. In classes
for hard-of-hearing pupils there is a need for the use of hearing aids1 in the
environment as well as, on occasion, the use of signs from sign language in
addition to speaking.
This study originated during the school improvement project mentioned

earlier, in which teachers tried to change the learning environment for
hard-of-hearing pupils in order to promote a more dialogue-oriented
and participatory classroom communication. The traditional technological
solutions had contributed to an inflexible arrangement of furniture in
the classroom. The desks were positioned in the shape of a half circle and
linked together with wires for individual desk microphones. The teacher
used a wireless microphone whilst the desk microphones for the pupils
were supposed to be turned on and off manually when each pupil wished
to speak. When pupils did not activate their microphones, this also
prevented other pupils from listening via the hearing loop. In order
not to risk a misunderstanding, pupils preferred to speak to the teacher
rather than to their classmates, which led to a relatively passive approach
amongst pupils in the classroom (Ahlström & Preisler 1998). One
might say that in such classrooms the teacher significantly controlled
the classroom communication. In a description of the improvement
process mentioned above, a very experienced teacher expressed the follow-
ing view:

1 Hearing aids are personal aids that can have three different settings (m, t and m/t).

. Microphone (m)-setting : The microphone of the hearing aid picks up and amplifies the sound

(speech and background sound).

. Telecoil (t)-setting : A hearing loop is used to amplify and transmit to the hearing aid what

pupils close to the desk microphone are saying; the background noise is cut off.

. Microphone/telecoil (m/t)-setting : The microphone and the hearing loop amplify and transmit

the sound at the same time. Very few pupils have this setting on their hearing aid.
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I have worked for many years in classes with hard-of-hearing pupils and you might say
this has been authoritarian and very controlled by the teacher. I haven’t thought of the
idea of peer learning; this is something new. It is embarrassing, but I have to admit that
it is in fact a new perspective (Wennergren, 2006:150).

During the improvement project, the teachers were encouraged to introduce a
wireless and more flexible technical system. The new technology did not have
to be activated, since the hearing loop was always connected when the system
was being used. The arrangement of the furniture was altered so as to include
a central group table for dialogues with opportunities for pupils to use the
hearing loop. In this environment the students had the physical opportunities
to take responsibility for listening. They could choose either to use the
hearing loop (the hearing aid at t-setting) or to use the microphone of their
hearing aid (the hearing aid at m-setting).
However, during the process of change it became a challenge for the

teacher to maintain a balance between the technologies and to create
opportunities for dialogues. In a limited evaluation study comprising a
number of students aged between 13 and 16, the results highlighted the
problem: whilst the new technology was a positive experience for most pupils,
it was at the same time a negative experience for some (Wennergren 2004).
The longer distance between the microphone and the speakers captured more
background noise. Some pupils mentioned this as disturbing the perceived
sound quality. On the other hand, some pupils saw the background sound as
a ‘‘positive sense of being present’’. It made a difference to be aware of
everyone’s comments, which they had often missed when using the traditional
technology. When the sound was turned off individually, they could not
always know which parts of the whole situation they might have missed.
According to the pupils’ responses, the new technology provided situations
where it was possible to grasp ‘‘the whole picture’’.
In the current study the words ‘‘learning environment’’ are intended to be

defined in a more holistic way, i.e. including a wider perspective than just the
physical environment. The classroom setting, activities, as well as attitudes
are included in the concept. The term ‘‘listening environment’’ is based on
the same perspective but instead of learning, listening is in focus. For a hard-
of-hearing person not only hearing but seeing is an essential part of the
prerequisites for listening. Referring to the aims of the Swedish compulsory
school curriculum, the learning environment is supposed to be multi-voiced,
where the teacher knows how to support language development from a
holistic perspective. A multi-voiced classroom implies that four elements of
the language, i.e. speaking, listening, writing and reading, are practised and
used consistently (Liberg 2003). These four elements should not be focused
on separately, as fragmented skills; instead it is intended that they are
worked with as part of a holistic meaning-making interplay (National Agency
of Education 1999). The classroom dialogue thus involves at least two
roles, the listener and the speaker, both of whom are dependent on one
another (cf. Bakhtin 1981). The role of the speaker is easy to support and
value, while the role of the listener can be more difficult to define and
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encourage. Adelmann (2002) points out that the listening aspect is neither
integrated in the Swedish curriculum, nor in practice, and has called for more
experiences and knowledge about taking the role of listener in classroom
communication as a part of the learning process.
In the past, generally speaking, a student with a hearing loss was taught

how to be a speech producer. Assumption of the role of listener was taken for
granted, or at least the skills needed to be an active response giver were very
much a secondary consideration (Wennergren 2006). Listening and providing
a response is, however, just as important as speaking for participating in a
learning dialogue. Participation is a cooperative activity for constructing
meaning together. Liberg (2003) stresses the importance of learning being
seen as a social activity in which meaning is constructed together with others.
Hence, the degree of awareness of the effects of a hearing loss will influence
communicative participation, as well as the pupil’s own self-image and
identity. According to Bergöö and Ewald (2003), participation in commu-
nities is a determining factor for the development of identity and self-image.
Coping strategies connected to persons with a hearing loss are seen as

opportunities for action to reduce the effort involved in listening. They might
also be seen as guiding life towards gaining control, whilst, at the same time,
providing a relaxed feeling. The process of learning how to handle life, for the
purpose of satisfying one’s needs, can be described as a form of empowerment
and provides autonomy and control of one’s life situation (Gullacksen 2002,
Lazarus & Folkman 1991). Empowerment gives the individual the strength to
implement adjustments and participate in communities. One problem with
the traditional classroom format described by Wenger (1998) is that it is both
too disconnected from the world, and too uniform to support meaningful
forms of identification:

If an institutional setting for learning does not offer new forms of identification and
negotiability � that is, meaningful forms of membership and empowering forms of
ownership of meaning � then it will mostly reproduce the communities and economies
of meaning outside of it (Wenger 1998:269).

Applied in a setting with pupils who have a hearing loss, the experience of
taking an active role as a student is not only important in achieving a
meaningful learning situation, but a necessity for empowerment.

Method

This study was a part of an action research project in which 50 teachers from
five different compulsory schools participated. The project ran for three years
and the overall aim was to improve the learning environment for pupils who
need hearing aids and/or technical equipment. In action research projects the
participants are actors during the process and the design of this study has,
according to the action research philosophy, been developed during the
teachers’ own changes in their practices. In such an approach research
outcomes and the applications of results to problem-solving are inextricably
linked (Greenwood & Levin 1998). The process of action research can be
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described as a cyclic process comprised of four steps: planning, action,
observation and reflection (Kemmis & McTaggart 1982). In this case the
method was designed by the researcher, whilst the procedure was subse-
quently discussed and developed together with the teachers. Finally,
the teachers were responsible for ensuring that the procedure was explained
to the pupils at an adequate level in relation to the pupils’ age.
The choice of method was based on a holistic perspective of the text. The

‘‘whole language approach’’ implies an expanded definition of a text (Cope &
Kalantzis 2000, Liberg 2003). In this case, both pictures and written texts
were used, the cumulative result being regarded as a text. In accordance with
Trost (1993), the pictures could be seen as a method/tool of preparation
for making the written explanations more concrete. Without the picture
there was a risk of making the task too abstract. Since language includes
more than oral speech, Alerby (2004) advocates a method that involves
something more than just the spoken perspectives of the students. ‘‘In
addition to spoken words, let’s use drawings and photos as well, all with the
aim to visualise the students’ experiences’’ (p. 558).
To test the method, a pilot study comprising eight 10-year-old pupils was

carried out in December 2004. In the pilot study the method only included
pictures without any written explanations. The results showed the importance
of making a written statement of explanations in connection to the pictures.
According to Säljö (2005), pictures used in interaction with texts can function
as a mediated tool with a high potential for learning and understanding.
Since learning and empowerment are important factors in the action research
approach, the choice of the methods is in accordance with the philosophy of
action research (Greenwood & Levin 1998, Mattsson 2004).
Data were collected from March to May 2005. One or two teachers had

the responsibility for each group of pupils and altogether 165 pupils were
included in the study. The ages were spread from pre-school classes to the
ninth year, which meant that the participating pupils ranged in age from 6 to
16. The teachers asked their pupils to draw a picture of their ‘‘best listening
environment’’ in school in a situation when they were supposed to have a
discussion in a group with three other peers. (Photos were used by 14 pupils.)
They also asked the pupils to explain their choices in text. For the youngest
pupils this meant having the teacher as their secretary. The explanations
varied from 1 to 15 sentences. When the task was completed, the teacher
added a written reflection on how the instruction had been carried out.
During the month of May the researcher met 65 pupils and conducted follow-
up conversations (5�20 minutes) about their pictures and explanations. The
choice of pupils was based on a need to verify interpretations of the data.
During the conversations it was possible for the pupils to clarify some of their
explanations or exemplify details in their pictures.
The qualitative analysis process started when data were transcribed into

texts and arranged in order to maintain the original groupings of pupils. The
analysis began by searching for small parts to end up with a holistic
perspective. The purpose was, in the initial stages, to keep interpretation to a
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minimum in order to make it more visible in the latter stages. The analysis
was conducted in the following series of steps:

1. All the texts were read, with the aim of gaining an overview and a
picture of the whole material.

. The details of the pupils’ choices of listening environments were
focused on.

. The pupils’ choices and explanations were searched for school by
school.

. The explanations were listed separately.
2. In accordance with the starting point of this study, a more holistic

approach was used to sort and reduce the explanations into overall
categories.
. Overall categories were searched for in the whole material.
. The categories were sorted and condensed into four more overarching

categories.
. The relation between the number of pupils and the categories was

made visible.
3. Research colleagues were involved in finding out whether the pre-

understanding of the researcher had made it difficult to ‘‘see’’ the
content of the material.
. Seven independent (co-)researchers read a part of the material and

constructed their own categories.
. The categories of the researcher and the co-researchers were discussed

and were thereafter found to complement each other.
. Finally, the four categories were tested to discover whether they

covered the content of all the texts (Table 1).

Since all participating teachers worked with pupil with disabilities they had
knowledge and experience of handling ethically sensitive issues. This was of
great value, since pupils of different ages were involved. In such small schools
and classes it is a crucial issue to take pupils’ anonymity into consideration.
In view of these ethical perspectives, it was decided at an early stage to present
the results as a whole and not to compare individual schools.

Comments Regarding the Method

The differences in pupil’s ages can be seen either as an advantage or a
disadvantage. Valuable results for future educational opportunities have been
made visible in an interview study where deaf pupils aged between 8 and
10 were asked about their communication situation in school (Preisler,
Tvingstedt & Ahlström 2005). Since the design of the present study was based
on the idea that every child is seen as a resource for their own learning,
the different ages can be viewed as a resource for the entire study. To be
asked to give a personal opinion is also a part of the learning and
empowerment inherent in the action research process. To enable pupils to
adapt an open-minded attitude about telling their stories, the pictures
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functioned as a door-opener, both in terms of text and in speech. During the
short conversations, pupils’ attitudes and personal opinions contributed to
establishing mutual confidence.
Information about the project was given by the teachers. There is

always a risk of different interpretations of the method when more than
one person is involved in communicating instructions. On the other hand,
in this case the relationship between teachers and pupils has contributed
to a rich supply of data. However, information can also be missed, since
close relations can contribute to the non-verbalisation of obvious argu-
ments. Even if the method did not necessarily capture every detail, the total
number of the pupils’ explanations yielded an overall picture of pupils’
verbalised needs as listeners when participating in a communicative situation
in school.
Pupils and their teachers affect one another continuously. Of course, when

making an individual choice about environment, this will be based on
common experiences. This is also true in this material since it is undoubtedly
the case that the result is influenced by the socio-cultural environment. When
putting all of these different arguments together, and after having analysed
the data, my reflection was that, for me as an individual researcher, it would
have been impossible to obtain the same amount of data using any other
approach. All in all, there are sound arguments in support of the method
used, and, from my own perspective, it has served its purpose in relation to
the aim of the study.
To combine a research design which includes both essential closeness and

critical distance is always a dilemma (Stjernström, Lund & Olin 2006).
However, this dilemma was reduced thanks to the active participants and my
own more passive role of collecting data. A weakness of this study could be
that it focuses on listening strategies that are all, to a greater or lesser degree,
successful. To take even less successful strategies into consideration would
have contributed to a broader perspective.
In this study, in which many participants are involved, trustworthiness

requires an extensive description of the process and, according to Kvale
(1997), is dependent on the researcher’s ability to interpret data and combine
them with relevant theories. In an action research study with democratic
validity, the voices of persons affected by the study must be heard (Anderson,
Herr & Nihlen 1994). Since the results cannot be generalised, trustworthiness
also includes the question of transferability, that is to say the extent to which
the findings can be transferred to another context (Lincoln & Guba 2002).

Results

Three different choices of environment can be found in the pupils’ texts.
These environments are classrooms, smaller group rooms, and different
locations in the school that are used by pupils during periods of recreation.
From the explanations provided by the 165 pupils, 56% made an active choice
of the classroom, whilst 44% made other choices. From these results it is
possible to say that almost half the group chose a room where a hearing loop
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was not available since, in order to have access to the hearing loop, they had
to choose a classroom.
To find out what kinds of explanations the pupils gave for their choices, the

data was analysed and sorted into four categories. Table 1 provides an
illustration of how the four categories and two subcategories were based on
the texts. As regards the categories, each pupil had at least one explanation,
several had two or three, and a few even had four.
The categories ‘‘a cleaned-up sound environment’’ and ‘‘conversation

rules’’ can only be found in the written texts, while ‘‘visual support’’ and
‘‘comfortable surroundings’’ are also expressed in the pictures. In addition, it
is possible to find out about the setting of pupils’ hearing aids in the
subcategory ‘‘the level of sound’’ and descriptions about the noise condition
in the subcategory ‘‘the level of noise’’. Data from the short conversations
clarified some issues that at first were uncertain and provided new
information only in a few cases. The age of each pupil is put in brackets
when referring to their empirical data. The term ‘‘younger pupils’’ is used for
children aged between 6 and 11 whilst ‘‘older pupils’’ refers to children aged
between 12 and 16.
In the following sections results are sorted in categories and subcategories

and verified by means of examples of pupils’ actual statements. Each category
ends with some comments about the content.

Table 1. Four categories based on the pupils’ authentic texts.

Categories [Subcategories] Texts from different 12-year-old pupils

A cleaned-up sound

environment

The level of

sound

In the classroom I can use the hearing loop and

there are almost no disturbing noises. I can’t use

the conference system all the time, and therefore I

also use the m-setting on my hearing aid.

The level of

noise

Soft chairs with ordinary chair legs – no wheels.

I want armchairs and a desk at an adequate

height. Neither the chair nor the desk should

make any kind of noise.

Visual support My best place for listening is in a corner of my

classroom sitting at the round table. I like the

lamps. The level of the lighting is neither too

dark nor too light. The clock must be on

the wall.

Conversation rules I want the conference system but we need to be

careful and only speak one at a time. When

I use the t-setting I can hear everybody and

everything.

Comfortable

surroundings

I prefer a soft carpet on the floor. I also want

flowers in the windows and some private boxes on

our desks with individual choices of colours. I

want the room to be decorated in pleasant colours.

Otherwise it might look boring.
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A Cleaned-up Sound Environment

The Level of Sound

This subcategory concerns the pupils’ setting of the hearing aid and hence
the use of technical equipment. Of the total of 165 pupils who participated
in the study, 58% use their hearing aid with the m-setting whilst 30% do
so with the t-setting. The m/t-setting or a variation of m- and t-settings
was used by 9%, whilst 3% did not use the hearing aid at all. When
participating in listening activities in a small group, it is evident that most
pupils will wear the hearing aid without using the telecoil. For pupils
choosing the hearing aid with the m-setting, they do so in a wider variety of
environments in school.
It seems that the age of the pupil is a factor when deciding how to use the

hearing aid. The younger pupils use the hearing loop more frequently,
although they give few explanations for why they like to use it. The older
pupils give more explanations of why they like the m-setting than why they
use the t-setting. The few arguments in favour of the t-setting are due to
reasons for achieving better listening:

When the sound is coming directly into the hearing aid it is easier to listen (girl, 13).

Explanations for not using the technical equipment in the classroom relate to
sound quality; ‘‘using the telecoil gives me a feeling of a strange sound’’ or
‘‘the sound is too loud for me’’ (girl, 14 & boy, 11). ‘‘Too loud’’ is sometimes
connected to the conference system with the explanation that the sound is too
loud for the pupil because the sound level is adjusted to the background of a
person in the class who has a more pronounced hearing loss than the
informant. Some statements are made about difficulties related to relying on
the loop because of frequent disturbing noises. ‘‘Sometimes it is not working
or there is some other problem’’ (girl, 11). According to several respondents
the hearing loop is not useful when sitting close to three other peers.
Some of the younger pupils advocate the use of two systems at the same

time, using the conference system for listening to short comments in
combination with the person in charge of the conversation using a body
portable microphone. According to some older pupils, their choice is
the opposite; that is to say they prefer either the conference system or the
traditional system, but not both at the same time. When using both,
the portable microphone will be too close to the speaker compared to
the conference microphone and it demands another volume adjustment
of the hearing aid. ‘‘I only like the conference system. When using the
portable microphone at the same time it sounds too loud; it is hard to
explain’’ (boy, 14).
Reading between the lines of the written explanations and more so in face-

to-face conversations, there are pupils who show a tendency of not accepting
their hearing loss and consequently do not use the hearing aid at all:

My hearing is almost perfect and I hear too much, more than a hearing person, when
I’m using my hearing aids. [Therefore] I don’t use them at all (boy, 14).
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I can hear everything without my hearing aids; there are only some hearing cells missing.
I haven’t used my aids for two years (girl, 15).

The choice of not using the hearing aid at all only appears in groups of older
pupils.

The Level of Noise

The large number of different explanations clarify that the pupils are more
dependent on a cleaned-up sound environment, and have a greater need for
visual support and for conversation rules when using the hearing aids without
a hearing loop. There are two aspects of the explanations about the optimal
sound environment. First, there are descriptions that only show the need for
silence, and secondly there are statements containing arguments about how to
achieve silence. These differences might be a reflection of language develop-
ment, consciousness of the pupil’s own particular needs, or a different
understanding of the task.
When describing the optimal environment, the pupils frequently use

words like ‘‘silence’’, ‘‘calm’’, ‘‘quiet’’, ‘‘still’’, ‘‘peaceful’’, ‘‘smooth’’, etc.
The word calm is often used to mean there is no unnecessary movements from
peers: ‘‘My choice is this group room because there aren’t any people coming
and going all the time’’ (girl, 11). With regard to acoustics, there are
statements about arrangements to reduce noise. The older pupils made
detailed descriptions of reducing noise, for example by using tablecloths,
carpets on the floor, chairs with pads against the floor or chairs without any
disturbing noise. Equipment such as computers, printers or rotating fans are
mentioned as disturbing factors. The younger pupils often draw things
without mentioning them in the text: tablecloths, curtains or special chairs.
But this does not necessarily mean that they see such things as factors of
individual needs.
There also are pupils who ask for background sound, such as small talk, or

different sounds that make them attentive of things that happen: ‘‘I am more
relaxed when I can hear small talk in the background’’ (girl, 13).

Comments

In summary it appears that when using the hearing loop in a small group
conversation, the preferred choice for two thirds of the pupils is for no extra
technical equipment to be present in the environment. Statements about the
sound from the loop being ‘‘too loud’’ reveal an absence of knowledge
concerning adjustments. The level of the individual sound is connected to
the hearing aid, not to the equipment in the classroom. Many experts are
involved in determining the optimal listening environment in school for
the user; the audio assistant is responsible for the hearing aid, the audio
technician is responsible for the technical environment and the teacher is
responsible for the learning environment. There is a risk however that no
one takes the main responsibility for the overall listening environment for the
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user. Without reducing the user’s responsibility for listening strategies, the
pupils’ statements reveal a gap of knowledge caused by a lack of commu-
nication.
Pupils made distinctions between background noise and background sound

and the differences in this context are important and have to be clarified.
They described noises as disturbing factors emanating from, for example,
printers, fans, furniture or too much movement in the room. The background
sound they actually ask for, on the other hand, is more about an awareness of
persons, for example whether there are other peers in the room or if other
peers are talking in the classroom. This might be seen as a paradox � having a
need for silence but at the same time asking for technical equipment that does
not eliminate the background sound. However, the importance of getting
the feeling of being present is something that demands to be taken seriously.
As described by Gullacksen (2002), empowerment and coping strategies are
connected to increased opportunities for participation.
Pupils choose rooms other than the classroom for several reasons, a fact

which reveals that they like to use their hearing aids in a varied way. Although
it is not the same as not needing the hearing loop at all, the task only related
to a conversation with three other peers. In large groups where information or
presentations are given via one-way communication, use of the hearing loop
would provide a more relaxed listening situation.

Visual Support

Pupils of all ages describe the need for visual support. It is also the category
where it is possible to find broadly similar explanations in several of the age
categories: A seven-year old boy writes, for example, that ‘‘the choice is a
round table to make sure that everybody can see each other for lip-reading’’
whilst a sixteen-year old boy writes that ‘‘thanks to this round table
everybody can have an optimal listening and visual situation’’.
According to the pictures there is a heightened consciousness about how to

sit in order to achieve optimal visualisation. For a hard-of-hearing person it is
important to use other senses in listening situations and her/his ability to see
the speaker and use lip-reading skills is sometimes an invaluable support
(Arlinger 1999, Gullacksen 2002). Nowadays, after a period of changes, the
group speech situation in many classrooms is to sit around a big table. When
the round table is the choice for the task, it often includes a recommendation
for pupils to sit as closely to one another as possible. In the drawings one can
find four persons at one end of the table. There are also comments about how
to sit in order to see one another:

We will sit straight-backed so as to be able to see one another (girl, 9).

The best is to sit close // it is possible to come closer to the eyes of my classmates
(boy, 10).

When using an ordinary table, the choice is to sit in two pairs opposite
one another. ‘‘For the best listening we have to sit opposite one another’’
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(girl, 11). In the pictures the individual’s position is sometimes marked out,
such as, for example when three peers have to sit to the left or to the right of
the pupil who had done the drawing. This can be a sign of choosing the side
representing the ear with a less severe hearing loss.
Other visual artefacts often shown in the drawings are the whiteboards,

as well as clocks on the wall. Even if this task focuses on a conversation, it
might provide a feeling of security to be in a room where it is possible to
use a whiteboard. ‘‘On the whiteboard we can write and read what has
been said’’ (boy, 10). For lip-reading, lighting is an important factor.
Nobody mentions light from the windows in their written texts, but
there are often windows in their drawings. On the other hand, lighting
from lamps is something mentioned in both the drawings and the written
texts. One girl for example wrote that she needed ‘‘perfect lighting and
sound’’ (girl, 13).

Comments

This category is frequently described by pupils of all ages. Although an
awareness concerning lip reading is commonly known, it is less well-known
that this is dependent on how you decide to sit and the need for perfect
lightning. It is obvious that the teacher’s way of trying out different furniture
constellations and different ways of arranging listening environments sheds
light on both positive and negative differences, and in most cases this leads to
a greater awareness among pupils. Pupils explain that a smaller table makes it
easier to come closer to one another; in addition it also makes it easier to get
eye contact with the speaking person.

Conversation Rules

This category highlights the need to be aware of the unwritten social rules of
communication. It also contains different vocal pitches and in some few cases,
the need for sign support. It sheds light on the fact that different technical
equipment contexts lead to different rules of conversation.
In a learning environment, it is not only the physical aspect but all aspects

of being active as a listener that have to be considered. In the past, when using
the traditional technical equipment in the classroom (see Background), the
technique also functioned as a ‘‘word taker’’. When someone wanted to talk
she/he pressed a button and it was possible for everybody to listen via the
t-setting of the hearing aid. If small-talk or comments were going on
simultaneously, it was not possible for pupils using the telecoil to be aware of
this. Situated knowledge of how to take part in a conversation without
pressing the button was not useful. If peers were chatting without being
involved in the conversation of the main group, this did not disturb the
classmates. According to the teacher’s reflections on the project, the following
comments describe a situation when a class had recently changed their
technical system. As a consequence, the teachers and pupils realised the need
for new or other rules of conversation than had previously been the case.
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In different ways the whole group mentioned the importance of speaking
one at a time:

When one classmate is speaking the others have to listen, otherwise my ears will hurt
(boy, 7).

I don’t have to put up my hand before I start speaking. I can speak when someone else is
finished (girl, 8).

In rooms other than the classroom there are obviously fewer interruptions
during the conversation. It is mentioned as important not to be interrupted.
‘‘When I am sitting in the corridor nobody interrupts my listening’’ (girl, 14).
When using technical equipment, it may be difficult to be aware of the

intensity of voices. Some older pupils think it is easier to find a suitable range
of voice in smaller groups or in smaller rooms. There are more opinions
expressed about their classmates’ voices than about their own. With a lot of
background noise, they make their voices increasingly louder and it is not that
easy to know when it becomes too loud for some of the classmates:

In this place I can listen. Nobody needs to raise their voice (girl, 15).

With ordinary speech intensity it is clear to me what everybody is saying (boy, 15).

A person can be either more or less sensitive to noises as a result of her/his
hearing loss. The consequences do not only imply being more sensitive; soft
sounds almost impossible for others to hear can also be perceived as noise
(Arlinger 1999).

Comments

A communication situation demands that hard-of-hearing pupils invest
a lot of energy into both listening and visual concentration, and might be
one reason why pupils point out the need for conversation rules. If your
concentration is on who is going to speak next, you can miss the opportunity
to notice how each turn is taken. It might be tough to catch a voice signal,
for example a change of tone, which is often the case when finishing a
contribution. According to Wood, Bruner and Ross (1976), the teacher
can take on the role of the scaffolding structuring expert concerning how
to take part in the dialogue. But it is still a necessity to illuminate the
unwritten rules of communication and maybe this is even more obvious
when trying out different technical equipment. Vedeler (2004) found it typical
for young hard-of-hearing children not to ask for clarification from their
peers, but instead to appeal for help from adults, which has also been noted
to be the case in the classroom setting (Ahlström & Preisler, 1998).
The teacher is not a lifelong support � in society one has to be aware
of how to be a participant in everyday, out-of-school communication
patterns. The scaffolding structure is only supposed to be a temporary
guidance, in order to internalise new listening strategies based on what the
pupils already know.
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Very few pupils mentioned the need to use sign support during commu-
nication. The fact that the task focused an oral conversation might have been
one reason which reduces the need to make use of sign language. Pupils who
mentioned it during face-to-face conversations also actively chose peers who
were able to sign.

Comfortable Surroundings

This category means that a comfortable surrounding is experienced as
providing a feeling of security and is frequently mentioned in pictures and
in the pupils’ texts.
‘‘I am a better listener when I’m comfortable [sitting on the sofa]’’ (boy, 10)

is one of many statements that describe the meaning of this category. In this
case the sofa is what makes the situation comfortable. In the pupils’ pictures
and texts it can be seen that a number of artefacts are significant for creating
the feeling of being comfortable or relaxed. When the pupils’ drawings
contain many items intended to create a nice atmosphere, they are also
mentioned in the text. Such details are most common for pupils aged between
10 and 13.
In one school investments in creating pleasant classroom environments

have been made, which it is possible to discern in the drawings. The pupils
also show their feeling of having an influence on their classroom environment:
‘‘We have made our classroom cosy, that’s why I like it’’ (girl, 15). It is
not possible, however, to say that those pupils have a greater need of being
comfortable in the listening situation than other pupils, but they show a
consciousness concerning such factors. They make a connection between
being comfortable and being able to achieve more sustained concentration:

My choice is this place because I can concentrate when I’m sitting comfortably (boy, 14).

The feeling of being comfortable can be a matter of details concern-
ing furniture, such as when wooden chairs are described as being uncomfor-
table. The ideal is often to sit in other rooms than the classroom that have
sofas or soft armchairs: ‘‘There are sofas and armchairs that make this place
pleasant for me’’ (girl, 13). Frequent explanations in the pictures and
descriptions are about gaining a feeling of contentment from nice colours
and flowers:

I prefer a lot of light and deep colours in the room, some flowers and other stuff to
brighten up the atmosphere (girl, 13).

With pupils from all schools it is possible to find explanations where
the comfortable feeling can be a result of an understanding of the
classroom as a familiar context with close relationships with their classmates
and/or teacher:

My best listening environment is in my classroom, thanks to my classmates; they are
peaceful � and I’m happy being with them (girl, 15).
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The fact that seven to eight is the average number of pupils per class should
make it easier to establish closer relationships between classmates and with
teachers.

Comments

The feeling of being comfortable as a result of a pleasant physical
environment is not unique to pupils with a hearing loss. But the absence of
a comfortable feeling might have more significant consequences for concen-
tration, since greater effort is required to concentrate when one sensory
faculty, in this case hearing, is reduced. Substantial amounts of energy are
also needed for visual concentration, not only lip-reading, but also searching
for eye-contact with the people speaking round the table (Arlinger 1999,
Gullacksen 2002).

Concluding Remarks

The point of departure for this study was the desire to convey pupils’
explanations and to gain an understanding of their awareness of coping with
a hearing loss and being able to participate in dialogues in school. Pupils’
pictures and explanations have been seen as verbalised knowledge and
experiences (Alerby 2004) as a part of their listening strategies. Within the
same group it was possible to both find pupils who had multiple and often
well grounded explanations, as well as those who provided a single sentence
containing no explanation for their view. The different numbers and levels of
explanations can be seen as a sign of a lack of open and regular discussions
about environment related differences in relation to participation in
dialogues. From a socio-cultural perspective (Säljö 2000, Wertsch 1998)
humans are seen as mediating resources. In this case the resources related to
having a hearing loss are to be found within the group of pupils themselves. In
accordance with the Swedish National Curriculum (National Agency of
Education 1994), there are ambitions to view pupils as resources, although
the traditional approach has been to see the teachers as the person having
most of the resources.
Not every pupil in this study has a verbalised awareness of her/his hearing

loss, but in each group and among all ages there were pupils who had a clear
understanding of her/his best listening environment. This means that, as a
community, they have an accumulation of experiences and knowledge to be
shared. A school situation where listening strategies are neither verbalised nor
communicated by the individual is far from having shared knowledge within a
community of practice. To select and use the best listening environment when
working in a group of four is not a question that concerns the needs of one
individual, but of four. For the individual, there will always be something
more to learn about than simply how to cope with the hearing loss (Lazarus
& Folkman 1991).
From an educational perspective, it is of interest to obtain knowledge

about whether and in which circumstances pupils use additional technical
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equipment instead of just their individual hearing aid. In several evaluation
reports describing how to create prerequisite conditions for learning
dialogues, teachers appear to have as their starting point the need to plan
for all pupils to have access to the hearing loop (see www.dialogprojektet.se).
When pupils themselves can try out different possibilities and can make
choices that best suit their own particular experienced hearing loss, it is also
positive for their self-image. Older students provide many statements
concerning increased options for being flexible and not being limited because
of the hearing loss and the use of a hearing loop (Wennergren 2004). In a
similar vein Odelius and Johansson (2007) found in a study of 15 pupils that
pupils had a strong preference for the m-setting on the hearing aid. As the
amount of explanations show, it also demands a higher degree of conscious-
ness and more detailed knowledge about individual needs connected to the
hearing loss. Since classroom communication has, traditionally, meant
listening via the hearing loop, the needs for listening in other circumstances
may not have been seen as valuable knowledge in school. On the other hand,
communicative situations outside school are mostly managed using an m-
setting on the hearing aid and this provides an important argument for
learning how to handle different communication situations.
The study has shown that there are older pupils who do not accept their

hearing loss, and even if that is not surprising, this is harder to explain
when bearing in mind that the norm in the social practices focused upon
in the study is that pupils are in need of technical equipment. It might be
a signal of power, i.e. the norm in society is more powerful than the norm
in school. Pupils in this context are continually going back and forth
between the norm in school and the norm in wider society. If it is difficult
openly to communicate different needs in school this might imply that it is
equally difficult to communicate in practices outside school. On the basis
of this result, it would be valuable for the culture of each school if
teachers and headteachers discuss ways in which change towards a more
open-minded attitude could be achieved. Why not, for example, let pupils
systematically act as resources for communicating different listening
strategies, since all of the pupils find themselves in a similar situation?
Such a strategy would provide a unique educational opportunity for peer
learning (see Williams 2001) as all pupils have an abundance of experiences
of successful and less successful strategies, if only they are asked to
describe them.
None of the strategies mentioned by pupils in this study are by any means

new to professionals working with rehabilitation (Gullacksen 2002). The
development and learning of new strategies is contextually situated and
therefore hard to prepare. Teachers’ attitudes and perspectives are important
factors since it is important that they do not usurp the pupils’ own
responsibility. It does not support the individual if the teacher is the only
person who can control the different prerequisites for pupils who assume the
role of listeners.
According to Atterström (1995), dialogue competence for people with

different kinds of communicative difficulties can be regarded as role
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competence, interpretation competence and message competence. Transformed
into the context of the current study, role competence can be understood as
knowledge of different needs and strategies to be able to take the role of
listener. Interpretation competence can be understood as awareness of how to
contribute to a meaning-making context. Finally, message competence
touches on the meaning of the category, conversation rules and can be
understood as knowledge about how to participate in a dialogue and to be a
giver and recipient of the content of a mutual exchange. There are three levels
of message, the content (what), the relation (how it is said) and timing (when
it is said). Combined with a hearing loss, Gullacksen (2002) points out that
such competences are less robust and have to be developed with greater effort
in comparison to hearing pupils in the same situation. According to the
results of the present study, none of those competences can be put into
practice without role competence concerning individual needs for taking an
active part in the learning dialogue.
When placing the results in the light of self-image and identity, there will

always be a question of accepting the hearing loss before one can develop
knowledge about how to participate in communication. At the same time,
expectations about participation in meaning-making processes with peers
are also of great value to the pupil’s self-image. Thus, one might ask what
the consequences might be, if the limitations related to the hearing loss form
the central focus. There is always a risk of difficulties if the hearing loss
infringes too greatly upon the self-image. All attention focuses on the identity
of being hard-of-hearing and the person herself/himself can become more or
less invisible (Gullacksen 2002). When a learning dialogue can provide
ownership of meaning and does not require a choice between meaningful
identity and learning, it will also engage the individual’s identity (Wenger
1998). To hear what is said does not necessarily mean to understand, and to
create meaning and coherence in an utterance is difficult when only part of it
is heard (cf. Preisler et al . 2005).
During the process of change to promote a more dialogue-orientated

classroom environment, initial questions lead to subsequent ones, such as, for
example, how the question about the pupil’s listening strategies was
expressed. The different levels of awareness have revealed that pupils
have to be asked and to learn, in order to be aware of listening strategies.
According to the different activities in the action research process, the
teachers, pupils and the researcher have been through a learning process
by conducting this project together. All of those involved have learned
about needs and strategies in the school environment and thereby acquired
knowledge about how to create more optimal conditions by the active
solicitation of pupils’ opinions. To be asked is one way to make strategies
explicit at a conscious level, but it might also be a way of trying to put
words on more unconscious strategies. Since not every pupil in this
study works actively to overcome problems, it implies a potential to
develop both knowledge and strategies. In this socio-cultural context, self-
image and individual growth can be increased towards a more multi-voiced
perception.
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Adelmann, K. (2002). Att lyssna till röster. Ett vidgat lyssnarbegrepp i ett didaktiskt perspektiv. (Listening

to voices. A broadened listener concept in a didactic perspective , summary in English). (Malmö:
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Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. (Learning in practice. A sociocultural

perspective , not available in English). (Lund: Studentlitteratur).
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This article describes a national school improvement project involving five compulsory schools for
hard-of-hearing pupils, located in different parts of Sweden. Using action research, the teachers tried
to change the communication patterns among the pupils by changing their own classroom practices,
In this process the teachers tested and used different tools, such as writing, shadowing and facilitating
each other, over a three-year period. The purpose of this article is to examine how tools used in action
research can be used to promote learning in relation to the concept of the zone of proximal devel-
opment. The theoretical framework of the study is based on action research, as a collaborative way
of creating knowledge, and on sociocultural learning theories. The basic assumption is that teachers,
by using different tools, also challenge each other’s learning. The results show the importance of
internalising tools that become owned by individuals or communities of practise. To be able to
assume an active role in the zone of proximal development, and to produce knowledge collabora-
tively, a meaning-making process was needed. It was found that this could be realised if the partic-
ipants had an awareness of how to function as a critical friend among colleagues. Furthermore, the
results revealed that, by using different tools, different voices can be heard. Three categories of voices
were identified.

Keywords: Critical friend; Professional development; Scaffolding; Tools in action research; 
Voices; Zone of proximal development

Introduction

Over the past 15 years, teachers’ professionalism has been on the agenda. Different
projects that aim to find forms of collaboration between teachers and researchers for
the purpose of improving practice by utilising experiences and theories are currently in
progress. One field involved in this area is action research. In their handbook on
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research in teaching, Zeichner and Noffke (2001) examine various traditions of prac-
titioner research, and their differing purposes, that have been developed during the
twentieth century. The outcomes of many such projects have been positive, as prac-
titioner research can be a way of questioning one’s own practices and changing them
as a result of ongoing studies. In the process of changing practice, the practitioner’s
understanding of it also develops and deepens, and thus teachers become producers as
well as consumers of knowledge (Zeichner & Noffke, 2001). A key element in such
projects is the relationship between researchers and teachers. But there is also a risk that
action research can become detached from its emancipatory aims, as Carr and Kemmis
(1986) emphasised in their classical book and reduced to a method for in-service train-
ing comprising little more than a box of research techniques (Carr & Kemmis, 2005).

In Sweden, practice-based research is emphasised. Such research is supposed to
relate to teachers and connect to teacher education, teachers’ practice and teacher
professionalism. The main idea is that research should be useful in practice and lead
to a better connection between academic research and improvement work in schools
(cf. McLaughlin & Black-Hawkins, 2004). This can be achieved by starting from
the teachers’ own questions related to teacher professionalism in research that
involves teachers as integrated participants in the process. According to the National
Curriculum in Sweden (National Agency for Education1), teachers and schools have
the responsibility to develop teaching and the learning environment, and to improve
the school as a whole. This development should derive from the schools’ own context
and visions. To support such research, the National Agency for Education funded
projects that were conducted in cooperation with universities. One way of under-
standing practice-based research is to use action research for the purpose of challeng-
ing and improving teachers’ practice.

In this context, a national school improvement project involving five compulsory
schools in Sweden, located in different parts of the country, was started in 2002. The
project was designed as a collaborative project based on action research; it was
conducted over a three-year period with the overall aim of improving classroom
communication for hard-of-hearing pupils. Pupils in those schools need hearing aids
and/or technical equipment in order to be able to listen in the classroom. The tradi-
tional technological solutions had contributed to an inflexible arrangement of the
learning environment. In order not to risk misunderstandings, pupils preferred to
speak to the teacher, rather than to their classmates, which led to a relatively passive
approach among students in the classroom (Ahlström & Preisler, 1998; Wennergren,
2004b). A monologic view of classroom communication had been established in
classrooms and taken for granted as the only way to communicate (Wennergren,
2006). Viewed from a participatory and collaborative approach, everybody involved
in the project understood it as offering a possibility for teachers to explore the way in
which their practices were shaped and constrained by wider social structures, and also
allowing participants the opportunity to consider whether they could intervene in
order to release themselves from these contradictions (Greenwood & Levin, 1998).

Swedish studies indicate that, through action research, teachers acquire greater
consciousness and self-confidence; they learn more about their work and they change
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their activities as a result of their heightened consciousness. Joint activity fosters the
development of ideas taken from theory, challenges taken-for-granted thinking,
promotes reflection over past as well as current activities, as well as offering insights
into future possibilities (Frykhammar, 2000; Rönnerman, 2000; Thomas & Ganeteg,
2002). Reports of similar results can be found in international studies (Reason &
Bradbury, 2001). In this process, different tools are used to challenge teacher’s think-
ing and hence to influence learning and acting in practice. Rönnerman (2005)
describes tools used in action research for the purpose of highlighting different forms
of knowledge: as individual, collegial and communicative. Collegial and communica-
tive knowledge based on teachers’ experiences and facilitation forms a way for teach-
ers to learn action research (Ponte, 2002). The use of tools such as log-writing,
shadowing or facilitation is connected to the pursuance of the teacher’s own actions
in practice. The crucial part is not the actual use of the tools, but to reflect and learn,
and thereby to improve practice.

This background provided us2 with a reason to examine how tools used in action
research (e.g. writing, video, shadowing and facilitation) can be used to promote
learning in relation to the concept of the zone of proximal development (ZPD) by
asking the following questions: 

● How are those tools used to promote learning?
● What kind of strengths can be found in each tool?

In this article the main source of data is derived from the written logs of the partici-
pating teachers during the period of changes in the project described. This will be
further developed when presenting the data processing and findings.

The design of a project based on action research

In action research, the focus is on teachers’ practice and on how to improve it by
establishing a better relation to research. Kemmis and McTaggart (1982) talk about
action research as involving four steps in a process; planning, acting, observing and
reflecting, which they describe as a spiral. The practitioner formulates his or her own
question from practice and also produces the action, which is then followed up with
observations, discussions and reflections. These, in turn, can lead to greater insight
into how things are interrelated. Analysis, which usually involves documentation,
confronts different descriptions of experience and theory. Such processes of change,
worked through in collaboration with others, lie at the heart of action research. With
reference to Kemmis and Wilkinson (1998), each step in the spiral of self-reflection
is best undertaken collaboratively by joint participants. The text that follows will
describe a Swedish school improvement project based on a participatory and collab-
orative perspective, although, due to geographical distances, physical meetings could
only take place twice a year.

The collaboration in the project in focus took place within a ‘school/university
research partnership’, although the range of such concepts can differ. According to
McLaughlin and Black-Hawkins’ (2004, p. 227) categorisation of six concepts of
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research partnerships, the model adopted can be described as being ‘within and
between institutions, [where] all partners are experts, facilitators and critical friends
to one another’. The model in our case is both across and between schools and
involves groups of teachers and students. A member from the university supported
these activities in the role of researcher, facilitator and as a critical friend (henceforth
named the facilitator). However, this concept highlights a problematic shift in the
nature of relationship between the partners and, in particular, that of the university,
away from the notion of being ‘expert’. It assumed that all members accept the value
of their different contributions and, in doing so, they recognise that each partner
brings something necessary to the research process. To separate different group
sessions in this article, the word ‘facilitating’ is used in face-to-face sessions with the
facilitator and the participating teachers, while the structure of the other sessions is
labelled as a ‘critical friend meeting’. According to action research, the research is
done with the teachers. The main purpose is to illuminate and improve classroom
communication.

The cooperative action research project was between five schools, all of which are
endowed with a regional commission to provide classes for hard-of-hearing pupils. It
was believed that the long-term aim of making pupils more participatory in their learn-
ing could be achieved by altering the physical classroom environment and introducing
a more pupil-active way of working. As this article focuses on the teachers’ ways of
participating and apprehending their learning processes, the pupils’ special educa-
tional setting will not be addressed. Instead, we refer readers to the relevant literature
in this field (Ahlström & Preisler, 1998; Wennergren, 2004b, 2006). However, in our
opinion, the level of collaboration between teachers during the periods of change was
not due to the pupils’ disability but, rather, was influenced by the fact that the teacher
and headteachers had requested cooperation and the communication of specific
knowledge. Therefore the general project idea originated from schools with similar
pupil groups, but was given an overall structure by the university.3

At the beginning of 2002, headteachers from five different schools indicated a
desire for inclusion in the project. At the same time they also accepted the local
responsibility for the processes of change in their school. As their role was of consid-
erable importance for the project’s outcome, they were supposed to take an active
part in the project. The more detailed design of the project was planned and organ-
ised together with the facilitator and participating headteachers. Locally, the head-
teachers gave information to the staff about the project in the form of an offer,
together with colleagues from different schools, to improve their practice. In the
design of the project, time was also an important aspect for the process as a result not
only of the distances between the participating schools, but more importantly because
this type of combined school and professional development work requires time for
reflections to be made and for new ideas and skills to be put into practice (Thomas &
Ganeteg, 2002). The project was therefore planned over a period of three years and
participation was voluntary.

In 2002 and 2003, 50 teachers in the seven ‘project groups’ began working with the
project. Henceforth in this article the groups are referred to as groups A–G. They had
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classes of pupils in all stages of compulsory schooling from pre-school to ninth-grade
classes. The composition of the project groups included a mixture of participants
from the different schools. Annual group sessions included the facilitator from the
university. The introductory work took place over four days and included the follow-
ing activities: 

(a) The project groups started with the participants assembled in one of the five
schools hosting this particular group’s improvement work.

(b) The introductory work gave the participants time to reflect on classroom work.
Tools such as individual writing and facilitation were introduced.

(c) The third tool introduced was shadowing. Teachers contributed to or partici-
pated in the shadowing of other teachers who were willing to be shadowed by
their colleague observers.

(d) All questions raised in practice during the shadowing sessions were used as a basis
for formulating the prospective question to be studied in the collaboration.

When the start-up phase was concluded, the procedures for change commenced: 

(e) Each teacher was responsible for implementing the change experiments in their
own classroom. Individual writing, shadowing and video documentation were
used and further developed at each school.

(f) In between the physical meetings, each group had access to a cooperative writing
forum on the Internet.

(g) On four occasions each group had face-to-face meetings at different schools,
which included shadowing and group sessions with the facilitator.

(h) Together with the participating teachers, the headteachers at each school regu-
larly organised literature seminars (critical friend meetings).

(i) Additionally, and on an annual basis, several researchers were invited to give
short lectures as an important element of inspiration and an input of knowledge.

At the end of the three-year period, each group, as a community, made their own
written evaluation. In relation to the initial questions that they had created, they chose
a particular perspective from which to communicate their evaluated experiences in
the form of a report produced as a piece of collaborative writing. As both writing and
publication can be seen as an integral and important part in any action research
project, the question of the voice represented in the telling of the stories of a project
will always be important (Christensen & Atweh, 1998). It was therefore very impor-
tant that the authentic voices of the teachers in this project can be read in their
reports, which have now been published on the Internet.4

Zone of proximal development

In the ZPD, a person’s competence is not of interest. Instead, the focus is on the
potential of understanding and acting. In Vygotsky’s theories about the ZPD, chil-
dren’s learning is in focus (Vygotsky, 1978, 1986). However, we would suggest that
it is not only learning among children that can be described by using the theories of
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the ZPD. There are similarities with cooperative learning among adults since, as
learning continues over a person’s life span, it can at all ages and stages be assisted by
others, while naturally involving all aspects of the learner (e.g. acting, thinking and
feeling).

The concept of ‘cooperative learning’ stems from various sociocultural theoretical
bases for learning that advocate participation, communication and diversity, and
requires cooperation and social interaction (Vygotsky, 1986; Wertsch, 1998). Studies
among children demonstrate that cooperative learning can manifest itself in a variety
of ways, and does not have to mean only verbal communication for the purpose of
acquiring knowledge (Williams, 2001). As regards teacher’s professional develop-
ment, observing a colleague in action can be seen as a source of support in the acqui-
sition of knowledge. It is also possible to switch roles when cooperating with each
other. Perceiving other patterns through encountering and listening to the reactions
of others is one dimension of cooperative learning.

As explained in Wenger’s theories (Wenger, 1998a), processes of knowledge devel-
opment and of practice improvement are explicitly connected and embedded in
actions within groups, and is described as participation in communities of practice.
In these communities of practice, knowing, belonging and doing are fused into a
single experience of participation. Learning in practice and the development of iden-
tity go hand-in-hand. Since communities of practice are important for professional
learning, it becomes of interest to find a relation to action research as an approach to
learning and bringing about improvements.

From a sociocultural perspective, Säljö (2000) presents a scheme of learning
processes in the ZPD by using three spheres: attained competence, the ZPD, and
future competence (Figure 1). Influenced by Vygotsky, the illustration forms an
attempt to visualise not only the development zone itself, but also its relation to
attained and future competence. From the same viewpoint, but within a context of
teachers’ learning in communities of practice, we will use his model when trying to
extend the understanding of teachers’ professional development, via the use of differ-
ent tools during an action research process.
Figure 1. Knowledge development (from Säljö, 2000 , p. 122). Note: 1 = attained competence, 2 = zone of proximal development, 3 = future competenceBeing in zone 1 during a school improvement programme really means confining
oneself to activities that involve doing what one already knows; one also feels that this
is the right method. Few challenges are to be found in this zone and teachers’ learning
is more of a repetition. Zone 1 can also be perceived as safe, since the teacher is not
called upon to make changes all the time. Such a status leaves little scope for engage-
ment in and ownership of knowledge development for oneself or the school.
Responses between colleagues in this zone are mostly a mode of confirmation.

Figure 1. Knowledge development (from Säljö, 2000, p. 122). Note: 1 = attained competence, 2 
= zone of proximal development, 3 = future competence
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However, as Säljö (2000) notes, in the attained competence there are always different
kinds of unspoken knowledge to be understood and used via interaction in the ZPD.

In Vygotsky’s view, people are continually undergoing development and change.
In every situation it is possible to acquire knowledge and skills from other people in
different teamwork situations. Vygotsky sees people as continuously en route to
appropriating new types of learning tools, based on what they already know. In other
words, this is a way of looking at human development and learning as always being in
the ZPD. In Vygotsky’s terms, this zone is the gap between what people already
know (zone 1) and what they achieve with the help of guidance from, or collabora-
tion with, a (more) capable colleague. Consequently, it is thus important to assist the
person who wants to learn by providing communicative support or scaffolding
(Wood et al., 1976).

The metaphor of scaffolding is often defined as the provision of structures within
the ZPD to bridge the ‘gap’ mentioned earlier. These structures can be provided by
colleagues or by an outsider. The scaffolding provided will vary within the group.
Being involved in scaffolding in the ZPD may be looked upon as guidance within a
special context, with a view to being one another’s ‘critical friend’ (Handal, 1999;
Säljö, 2000). From Bakthin’s (1981) perspective there is great value in being able to
perceive differences, where learning means changing opinions and gaining an under-
standing of something new. In his view, a dialogue can be either verbal, written or an
inner dialogue interacting with a person’s own reflections. In the ZPD, the partici-
pants are aware that they need one another’s support in order to develop further. To
achieve this, the participants have a joint responsibility for knowledge development,
preferably from several perspectives. It is really a matter of producing knowledge
together with one’s own and others’ social practice. In due course, this knowledge will
make it possible to progress to zone 3.

After contributing to and learning from the scaffolding provided in the ZPD, one
may find that zone 3 deals with meta-reflections of these processes or, to put it
another way, learning how to be able to change. This implies that participants feel
that they possess and have control over their own development work. This can create
an awareness of one’s own commitment to completing all the stages in the action
research spiral (Kemmis & McTaggart, 1982). Thus, in essence, it is the participants
themselves who are the actors in producing meaning in the framework for the socio-
cultural possibilities on offer (Säljö, 2000). It is almost impossible to reach zone 3
without first being active in the ZPD. Coming directly into this zone may present far
too great a challenge due to the lack of a deeper understanding.

ZPD applied in different contexts

According to Mellin-Olsen (1989) three aspects of responsibility affect learning in the
classroom; the responsibility for the goals, the responsibility for choosing tools, and
the responsibility for how to use those tools. As Mellin-Olsen explains in his study,
control, in one sense, also affects the process in a positive direction. Tools to be used
by participants in action research are often introduced by an outsider, although it is
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always up to the participants themselves to use a tool as an activity or to promote
learning. However, during the period of trying out and developing the ownership of
tools, the facilitator is presented with the challenge of guiding the participants in their
search for different paths in ZPD, as opposed to directing the participants towards
the best path. When teachers take responsibility and assume ownership of school
improvement it has to be a part of the school culture. To be in the ZPD during a
process of school improvement involves an acceptance and understanding of the
school’s culture, since the culture and the process of changes are mutually dependent
upon one another. As discussed earlier, the headteachers’ attitude and participation
is of considerable importance, not only for the school culture, but for the outcome of
the anticipated improvements.

Wells (1999) recounts experiences of using the ZPD in studies concerning learning
among students and teachers. These illustrate that learning in the ZPD changes the
communities of practice since it changes not only the participation, but also trans-
forms the learner’s identity. 

And because individuals and the social world are mutually constitutive of each other,
transformation of the learner also involves transformation of the communities of which he
or she is a member and of the activities in which they engage. (Wells, 1999, p. 331)

By tradition, teachers in classroom situations typically have little faith in the potential
for learning inherent in tackling problems to which no one knows the answer. According
to Wertsch (1998), authentic and open questions, combined with reactions, are
required in dialogues. Authentic questions allow an indeterminate number of accept-
able answers and open the floor to different ideas, whereas a test question allows only
one possible answer and is hence monologic. Outside the classroom, it is often in a situ-
ation that, where no member of the group has a clear idea about how to proceed, many
of the most significant advances in understanding are made. Therefore, it seems that
for learning to occur in the ZPD it is not, according to Vygotsky, essentially a question
of gaining the support of a more capable colleague that is required, but rather a will-
ingness on the part of the participants to learn with and from one another (Wells, 1999). 

Thought has got its origins in the motivating sphere of consciousness, a sphere that
includes our inclinations and needs, our interests and impulses, and our affect and
emotion […] A true and complex understanding of another’s thought becomes possible
only when we discover its real, affective-volitional basis. (Vygotsky, 1987, p. 282)

Bakhtin analyses many aspects of dialogue, a number of which may be of value in
the current context. In Dysthe’s reading of Bakhtin, all understanding is active and
social; I meet myself through others, and the difference between the various voices
constitutes learning potential (Dysthe, 1993). In terms of Bakhtin’s theories, the ZPD
can be described as places where voices and utterances of various individuals are
allowed to evolve into speech. The individuals are taken seriously and are offered
opportunities for confronting views and thoughts with one another. Dialogue is based
on ‘the other’, providing some form of reaction to what has been said and on the
actual driving force being the divergences between the utterances (Bakthin, 1981;
Holquist, 1990).
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Far from being simply a new and better pedagogical method, the ZPD offers an
insightful and theoretically coherent way of conceptualising the complex nature of
interaction that is involved in learning and of the multiple ways in which learning can
be assisted. However, as Wells (1999) points out, it is a central tenet of Vygotsky’s
theory that theories, like all other artefacts, are the products of the particular condi-
tions in which they are created. If they are to be useful in other times and places, they
must be treated not as repositories of truth, but as helpful tools for thought, which
themselves can be refined and improved in the process.

Tools used to support communicative practices

In the current project, different tools were selected for inclusion in cooperative learn-
ing. The tools used were shadowing, writing, video documentation and facilitating.
Each tool had been presented to the teachers and there had been time to try them out
and discuss the outcomes of their use in groups. In order to give the participants space
for taking an active part in further development, the tools were created with an open
structure. A short description of these tools is now provided, followed by the teachers’
experiences of using them in practice.

Shadowing

Shadowing as a phenomenon is a variation of observation, but with a specific purpose
decided by the participating teachers (Andersson et al., 1994; Tiller, 1999). The start-
ing point in the current project was the shadowing situations. Initially, the purpose of
shadowing was to search for a question where the aim of the teachers’ work was to
improve their practice. To support the search process, the documentation of shadow-
ing was a given a specific structure (see Figure 2).
Figure 2. Specific structure for the documentation of shadowingThe second purpose of shadowing was, with the questions raised by the teachers in
mind, to take responsibility for giving and receiving responses between colleagues.
The documentation produced from shadowing could in this case thus be regarded as
a developed form of writing a learning-log, where the response to the recipient teacher
is made known (Figure 3).
Figure 3. Structure for the learning-log where the response to the recipient teacher is made knownIf the school has an open and trusting climate, Tiller’s (1999) experiences are that
shadowing can be performed openly and in a spirit of understanding and collaboration

Actions in the classroom Reflections and open questions

Figure 2. Specific structure for the documentation of shadowing
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with the teacher who is being shadowed. Observations contribute towards increasing
teachers’ understanding of the social determinants of the practice; it can also develop
teachers’ abilities to systemise their observations.

Video documentation

For the same purpose as shadowing each other, a video camera for the documentation
of classroom situations can also be used. The analytical part had, in this case, been
carried out by the teacher and, on some occasions, together with the students. One
participant described the video documentation as ‘almost being the same as shadow-
ing myself and my students’.

Writing

Individual writing. After starting up, the groups had a common direction for the
improvement work and each teacher was responsible for implementing the experi-
ments for change in the classroom. For documentation and reflections they used a
learning-log, sometimes described as diary writing (Rönnerman, 2003). Based upon
the question that they had previously raised, teachers were expected to continue writ-
ing a learning-log where actions and reflections were made separately (Altrichter
et al., 1993) (see Figure 4).
Figure 4. Structure for the learning-log where actions and reflections are made separately

Cooperative writing. Due to practical constraints, it was only possible for the project
groups to meet on one occasion per term. This opened the way for the exchange of
views using a web-based dialogue forum. The idea was that the teachers could use

Actions in the classroom in
relation to your focus

Response: reflections and
open questions

Comments on the response from the
teacher in charge

Figure 3. Structure for the shadowing where the response to the recipient teacher is made known

Actions in my classroom Reflections, open questions
& conclusions

Figure 4. Structure for the learning-log where actions and reflections are made separately
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this medium to share their experiences, and raise questions or ideas concerning the
improvements being attempted in the classroom. In this case, the web dialogue was
a ‘voluntary tool’ and it was open for everybody to discover the different ways in
which the tool could be useful. After an initial year of trial and error, it became clear
that participants found it hard to give challenges within the group, and responses were
not infrequently of a confirmatory nature (Wennergren, 2004b). There are studies
where participation in cooperative writing, as a part of a university course, have
contributed to learning (Bonk & King, 1998; Dysthe, 2002).

Facilitating

Facilitating in this case refers to the involvement of a person from the university
whose task it is to support a group of teachers. The purpose of facilitation includes
the opportunity to reflect on activities in the classroom, as well as providing an insight
into associated research possibilities. In this context, the pedagogical task for the facil-
itator may be seen as using different forms of scaffolding to guide the participants to
search for different answers to their authentic questions, but also to challenge their
thinking about practice. To develop new knowledge, the discussions include varia-
tions of perspectives in order to elucidate the difference between easy highways in
zone 1 and taking on the role of someone searching for narrow pathways in the ZPD.
The main point is to support the participants to become actors in the period of
change. Thus it should be borne in mind that a facilitator (as an action researcher)
challenges the academic tradition regarding concepts of competence and expertise.
Inevitably, there will be different opinions if it is going to be possible to make every-
one’s voice heard when the power relation, as in this case, is essentially asymmetric
(Greenwood & Levin, 1998).

Data processing

The data used in this article were written texts made by 50 teachers participating in
the school improvement project described previously. Over a period of three years
these teachers sent written descriptions and reflections to one another and to the
facilitator. In total, this was done six times, and some of the material that they
produced was subsequently analysed during the facilitation sessions. Furthermore,
data were taken from the shadowing documentation and the network conversations
that were held separately in the seven groups (groups A–G). Bearing in mind the
assurances of individual anonymity given to the participants, views expressed by
individuals are in this article referred to in terms of the group to which they
belonged.

The analytical process started after the first meeting of the project. After each
occasion, the written descriptions and reflections of the participants, together with
those of the facilitator (one of the researchers/authors), were analysed by the groups.
Separate groups made written conclusions for each period.

The final concluding analysis was made by the two researchers/authors: 
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● Texts written by individuals and groups concerning the use of tools were read.
● Similarities and differences in the data were searched for.
● Three different aspects connected to the use of tools were found; tools used indi-

vidually, tools used together with a colleague or tool used in the group.

In the following section each of these three aspects are presented, followed by a series
of reflections. As this process has involved co-created knowledge, we are aware of the
problematic situation when two authors have tried to give voice to 50 participants.
The text that follows is based on the cooperative analyses as well as our own conclud-
ing analysis. The written findings have been formulated as ‘thick descriptions’
(Lincoln & Guba, 2002) not in the sense of being long and detailed, but in the sense
that they are as transparent as possible to all readers, not only to the participants. We
have tried to make the text as multi-vocal as possible so as to ensure that the teachers’
voices are present in our texts.

Findings

Tools used individually

Individual writing. Keeping a learning-log may be seen as a form of individual writing
that enables some of the teachers not only to have better access to their own thoughts,
but also gives them an opportunity to return to these for renewed reflections. When
writing, teachers are also formulating their thoughts: 

Because I have to formulate my thoughts it is a useful tool. It allows me to go back and
find out more about my thoughts and also ask myself why. It is perfect for analysing the
past and a powerful tool for me. (Teacher D)

As for regular use of the log, the participants’ evaluation of the importance of writing
differed widely. Some discovered a learning medium; some did not bother at all, while
others could not find the necessary motivation. 

I have no experience of doing this, it is difficult to find time to write and I can’t see the
purpose of it. (Teacher E)

Because I don’t write continuously it is impossible to find any conclusions. (Teacher A)

Video documentation. This was the second individual tool used. Although the video
camera was not used regularly, all of the participant teachers tried to use it as an
observation tool. While cognisant of the value of an in-depth analysis of a classroom
situation, many added at the same time that it was very time-consuming work. 

I would like to use video more, but I can’t find the time. I’m dubious. It demands many
steps; finding a camera that works, a tape, then to watch and analyse. (Teacher D)

In the analysis work they discovered that the reality in the classroom was not
precisely what they had assumed it would be. The participant teachers used the
metaphor of the ‘eye’ as they discovered new possibilities in their analyses, since they
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saw themselves and their students with ‘other eyes’. Another teacher compared the
video camera with ‘a third eye to control if the students have understood’: 

I learn things about my students; it is informative. (Teacher E)

Nevertheless, the most important aspect was reflecting on the films together with the
students. It was one way of including the students as actors in the work of change.
But, as the teachers pointed out, it is ‘a revealing tool’ and therefore ethical questions
had to be considered when analysing film sequences together with the students. One
group described the video camera as ‘the silent tool’.

Reflections. In what way can a tool, as only one voice, be powerful in the sense of
constituting a potential for learning in ZPD? As shown above, it may be useful if
participants have the ability to motivate themselves. But an inner dialogue is neces-
sary to make reflections that can lead to a deeper understanding. It is very easy to
give up because it takes time to use it and even more time to carry out the analyses.
Writing as retelling, or video-taping without any subsequent analysis, are examples of
using this tool in zone 1. However, knowledge can be found, as other experiences
show. Rönnerman (2003, 2005) refers to different forms of knowledge where log-
writing can lead to insights and hence personal knowledge.

Using the video and adding the students’ voices can provide an extra dimension to
the tool. However, we still regard this as an individual tool because it is up to the indi-
vidual to seek the reflections of students or colleagues. In accordance with Wells’
(1999) conclusions, it could be said that the students’ reflections are a supportive part
of the scaffolding for the teacher. In Wells’ experience, guidance in the ZPD is not
unidirectional; teachers can be guided by students if there is motivation enough to
accept such guidance (e.g. students are also involved as actors in the ZPD).

What conclusions can be drawn about the description of the video camera as ‘the
silent tool’? It might be silent in the sense that the video camera has got a silent
‘voice’, in comparison with being shadowed by a colleague; you can leave the film
unwatched without further thought. Or is it silent in the sense that it makes no great
intrusion as regards documentation in the classroom (i.e. if the students are used to
and accepting of the video camera). Making a decision to use a ‘silent tool’ may be a
matter of taking the easy way in zone 1 or a sign of being unaware of the fact that using
tools and learning from them are not the same things. Something more than simply
using tools is needed in order for a contribution in knowledge about the improvement
of the schools to be made.

Tools used together with a colleague

Shadowing. Shadowing a colleague gives the observer time to make reflections about
someone else’s classroom work—initially as individual reflections, and then later
jointly, together with the colleague whose classroom work was observed. The process
of creating the question in focus is of value since this involves assuming the role as the
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owner of the question, which also implies taking responsibility for the action research
process. In this case, the questions raised in shadowing formed the basis for the main
development question formulated together with colleagues, which also gave the feel-
ing of being involved in the process: 

The kick off gave me the feeling of creating the project together with my group. (Teacher C)

As a practitioner I do feel like we own the question we have created. (Teacher D)

All of the participants agreed that the opportunities for shadowing colleagues, and/or
themselves being shadowed, increased understanding and led to a greater awareness
of various classroom cultures. They described shadowing as an experience of mirror-
ing their own classrooms. It also motivated and inspired participants to improve their
own practice. 

The feeling I experienced is like studying myself [in the classroom] from a distance. The
questions and reflections raised in someone else’s practice are actually meant for me.
(Teacher G)

The responses derived from the shadowing situations range from confirmations to
challenges. Although the participants asked for challenges, as response-givers they
provided little in terms of input during the first year. Later on, however, when analysing
other participants’ responses, they realised that there was a gap between what they
wanted to give, and what they actually gave to colleagues. For this reason, they asked
each other, when giving feedback, for a balance between confirmations and challenges. 

Write the criticism in an understanding way and don’t forget the positive aspects. Ask
questions of the teacher who is the focus of your shadowing. The negative criticisms and
the confirmation should be in balance. (Teacher C)

Positive responses in the form of confirmation may be looked upon as a strategy
towards bolstering self-confidence and establishing a sense of mutual trust among the
participants. Nevertheless, assessment must be specific. General praise, such as ‘fine’
and ‘good’, is, according to classroom observations made by Dysthe (1993), seldom
considered of any real value. 

It doesn’t give me anything when the response is indifferent or mediocre. When the shad-
owing teacher is critical it leads me to enter deeply into my reflections. (Teacher D)

Neither excessively critical responses nor extremely hard challenges benefit the learn-
ing process, when bearing in mind that the purpose for the participants is to be one
another’s critical friend in the ZPD. During a session focused on defining the role of
a critical friend, the teachers stressed that in the beginning it was difficult to deal with
challenges.

You need support and confirmation to know if you have found a practical solution. When
someone is shadowing me I ask for challenges, at first it is difficult to face, but it is a neces-
sity from the perspective of improving practice. (Teacher G)

Being in the role of the giver of a response involves a period of learning about how
to use shadowing as a tool. Some participants found it easier to ask for responses than
to give them to others. 
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For me this tool needs a learning process of how to give and receive challenges. How to
give challenges depends very much on the recipient. How do I ask and what do I ask about?
It’s easier when I initiate the response situation from a colleague. When she discovers
something in my comments it is easier to accept the challenges. (Teacher G)

Acquiring the necessary legitimacy to shadow colleagues or indeed outsiders involves
a number of important factors, which the participants described as the necessary
‘cluster’. The participants also conceptualised some of the most important compo-
nents of this cluster. Some examples of the optimal personality are: being trustworthy,
having good intentions, being respectful, being able to adopt a different personality
and not being in a position of dependency in relation to the person being shadowed.
Some important factors during the procedure were identified as agreeing about
mutual ‘give and take’, explaining the purpose of a dialogue, maintaining a balance
between confirmation and challenges, and having experience of shadowing as a tool.

Reflections. Even when the participants offered each other communicative support/
scaffolding, it was entirely incumbent upon each individual how the offer was utilised
and developed further, or if it was to lead to knowledge development. Each learner
was dependent on the knowledge and consciousness of other participants, and some
response-givers found it hard to pose challenges to another colleague. It therefore
seemed to be crucial for the participant to have an open discussion about the differ-
ences between confirmation and challenges as a part of being a scaffolder in ZPD. It
was also considered important to take time to analyse what they gave and what they
received, and to discuss why participants had the legitimacy to pose challenges in a
shadowing situation.

If the teachers are unaware of these things, shadowing can be taking the form of
‘doing’ as opposed to ‘learning’. This tool requires that participants invest in the
whole tool; that is, to take the responsibility of being both a receiver and a provider
of challenges equally seriously (Mellin-Olsen, 1989). It includes breaking with tradi-
tional patterns of how teachers ask questions, and instead asking about things for
which no one has a ready-made answer (Wells, 1999). ‘The other’ is an important
part of personal learning in the ZPD, since one is dependent on the capable colleague
for development via her/his reactions and responses. Thus, during a session of shad-
owing, two colleagues can function as each other’s critical friend and can use this tool
to produce dual voices.

Tools used in the group

Cooperative writing. This is the method used when teachers met in web-based
dialogues. Since the teachers in the group had, in the framework for this improve-
ment work, decided what they wanted to achieve in the classroom, there was a great
deal of variation in the ways in which they intended to put their plans into action.
One might say that the web writing focused on how they had done things in practice.
The participants read one another’s attempts in a reflective way in order to provide a
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constructive response in the spirit of critical friendship. In the introductory stage,
some found it difficult to grasp the situation that the facilitator was part of these
dialogues as one of the participants in the group. 

After the first meeting [without being aware] we regarded the facilitator’s writing on the
network as concluding the dialogue. But we want her to participate on equal terms as the
rest of us. (Teacher C)

Diverging opinions can also be found, for instance with regard to the web dialogues
as a form of group guidance from a distance. 

It’s like a collegial guidance on an equal basis. (Teacher E)

Dialogues on the Web require openness, a personal motivation and an understanding
that this forum requires both input and response. Teachers who were able to engage
in the web dialogue as if it were analogous to writing their log found it easier to under-
stand that a web dialogue could contribute to learning. 

Getting a response to my reflections from the group is of great value for me. But the most
important thing for me is my own writing. Writing on the web also starts a process of more
systematically reading my reflections in the learning-log. (Teacher A)

The feeling of being a member of a group is not so apparent in a virtual forum of
this kind. According to the participants, physical meetings ensured that the web
dialogue would be enriching. Many, however, were not sure about what could be
written or what sorts of response were relevant, and could not therefore find any justi-
fication for their participation: 

I’m not participating in the web-dialogue. I wonder if it is because of lack of time or moti-
vation. (Teacher B)

Overall, the web dialogue is the tool that received the most varied reactions. For
some, the lack of experience of computer use made being a participant in the web
dialogue frustrating. At the same time, this tool was an important factor because of
the physical distances involved and, most of all, for those who had minimal support
at their local school. Even if it did not give input to everybody, it seems to have
created some reflections.

Facilitating. The most obvious effect of the facilitating activities is that teachers
began to comment on their increased work-related consciousness. Most of the teach-
ers participating in the project had not participated before in facilitating, and were
rather sceptical at the outset of the project. The picture, however, was quite different
after an intensive period during the launch days. 

I have never participated in facilitating before. I get a positive feeling when someone
collects the questions and reflections from the group and leads the dialogues in a direction.
I am proud of our dialogues and I could, at a very early stage, discern a progress in our
changing process. (Teacher C)

In the beginning I thought that the facilitator had some answers to our questions. But then
I realised that it is up to me to search for them. (Teacher B)
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The participants asked for challenging questions while, at the same time, were aware
of the necessity for gaining new perspectives and a broader variation of how to solve
difficulties in the classroom. 

I have deepened my thoughts thanks to the many and difficult questions. This gives me
new perspectives on teaching and learning. But it also gives me confirmation because
[during facilitating] I got the feeling of not being judged in the terms of right or wrong.
(Teacher C)

In the beginning the participants asked for an exchange of specific knowledge, but
in the end they valued the group sessions, lectures and literature about more general
educational questions. The combination of specific and general changes is also, in
their opinion, the reason why pupil’s participation in classroom communication has
been improved. All participants indicated that, before the project started, time for
educational reflections had been an infrequent commodity at their schools. Maybe
that is why the facilitating sessions were evaluated in the words of one participant as
something that ‘ennobles my work’. A relevant question might be whether the posi-
tive attitude was because of the content, the time that was afforded to the project or
the experience of a new tool. 

Literature and lectures have been an input and a subject during the sessions. It has been a
way of processing and reflecting on new areas of knowledge but also of confirming tested
hypotheses. Getting time to talk about how to ‘ennoble’ my daily work has been very valu-
able for me. (Teacher A)

When addressing the question of whether the facilitator should be an insider or an
outsider, the overall attitude was that the teachers preferred an outsider, presumably
because questions from an outsider forced them to describe their own practice explic-
itly, something that can be too obvious for an insider and, as a consequence, does not
manifest itself as verbalised knowledge. However, it should be borne in mind that this
statement was made without having other experiences, as some of the participants
expressed in the beginning: 

For me it is important that the person is an outsider. It would never have worked out other-
wise. (Teacher C)

Everybody agreed upon the value of the facilitating sessions and also described the
importance of the facilitating, often in the form of different metaphors. 

The facilitating has been as important as the hub of the wheel or a compass when we are
disorientated. (Teacher E)

Reflections. The statements of the participants reveal differences between being a
physical or a virtual scaffolder in the ZPD. It is harder to stimulate reflections in coop-
erative writing than it is in verbal, face-to-face situations. A major difference in our
case might be the volition to participate in the web dialogue on a more equal basis
and the facilitator’s responsibility to ensure that everyone’s voice is heard. In the web
dialogue everybody had the responsibility for participating actively in the dialogue.
From one perspective, participants in facilitating sessions are ‘forced’ to make their
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voices heard, which can be considered to be something of an asymmetric situation.
On the other hand, as Greenwood and Levin (1998) point out, in a social process
grounded on democratic values it is necessary to encourage participants to realise that
they have a valuable store of knowledge (e.g. by giving voice to that which, locally, is
unspoken).

In a ZPD arena comprised of a group of critical friends (6–10 people), it might be
complicated to achieve an atmosphere that, at the same time, emphasises trust and
encourages criticism. In our case, not all members in the web dialogue were active
recipients or active in presenting challenges in the ZPD. A passive member on the
Web could, at the same time, be an active member in the facilitating sessions. This
might be a question of making an active choice in preferring either a written or verbal
tool. Learning potential, according to Dysthe (1993), involves the systematic use of
language in interaction between written or verbal activities. It seems that some people
are ‘verbal’ and some people are ‘writing’ thinkers.

The group perspective also indicates that the power of many voices may emanate
from the differing cultures at the five schools and the university. The cross-school
concept seems to bridge the paradox identified by Wenger (1998b, p. 8) that ‘no
community can fully design the learning of another; but conversely no community can
fully design its own learning’. A special educational setting can become highly focused
in questions about the specific context. However, as in this case, members in a group
with different experiences were much more open up to more general questions. Irre-
spective of the content, the use of a multi-voiced tool illuminates differences between
voices, and thus constitutes an enhanced learning potential. Development always
involves stimulating meetings between different voices (Bakthin, 1981; Dysthe, 1993).

As we see it, the greatest challenge for the facilitator is not only to make every voice
heard, but also to support each participant in being an active recipient. At the same
time, an important task is to clarify that the visualisation of varying, and contextually
different practices can be valid in everybody’s practice. Thus, the role of the facilitator
may be rather complicated, since she/he is perceived both as a friend but also as some-
one who is critical, not only of individuals, but also of school cultures. This might be
a reason why an outsider is better equipped for initially taking on the role of the critic.
According to Greenwood and Levin’s (1998) definition, the outsider must be a risk-
taker and someone who can coach participants to be talented players. However, the
actors participating in the ZPD are the more permanent colleagues and not a tempo-
rary scaffolding recourse, such as the facilitator.

Bonk and King (1998) believe that Vygotsky himself would be both amazed and
confused to witness the emergence of computer learning tools that have been justified
by reference to his theories. Our experiences in this study, from the perspective of
sociocultural theories, reveal difficulties with combined social interaction patterns
and learner-centred ideas in a web dialogue. One the other hand, using computers for
collaborative writing related to professional development might provide a compass for
future directions of use. We therefore hope to continue to work in extending experi-
ences about the learning potential of web dialogues as a part of scaffolding in school
improvement processes.



Relation between tools used in action research and the ZPD 565

Concluding remarks

As a part of the action research process, and for the purpose of supporting learning in
the ZPD, different tools were tried out by the participants. During the process, the
tools were gradually internalised so as to become owned by the individuals or commu-
nities of practice. None of the tools derived from a prefabricated given-ness as a tool
‘to be applied’ (Altrichter, 2005). The analysis highlights differences between a
passive role in the reproduction of knowledge and an active role in ZPD in which
knowledge is produced. To be actors in a learning process that can lead to emancipa-
tion is also within the philosophy of action research (Carr & Kemmis, 1986).

The teachers in this study had access to several communities of practice. The
time afforded to sharing experiences from different school cultures and to gaining
input from the university teachers was greatly valued by the participants. Time, also
increased the opportunities for building relations as an important part of being a
true critical friend. Since they were in practice together, the participants developed
relationships of trust as users of different tools, especially as regards shadowing.
Even if tools such as writing and shadowing were used separately, they were also
combined in conjunction with group sessions of participants being ‘critical friends’
in facilitation and during web dialogues. However, it seems to be more difficult to
create an atmosphere that enables participants to be critical friends in a group. As
Rönnerman (2005) explains, group discussions together with a facilitator can lead to
the development of collegial knowledge or, in other terms, a shared community-
related language. This can be extended to communicate knowledge in writing,
discussions and dissemination, all of which are important for learning and school
improvement.

In theories about the ZPD, interaction with colleagues, in the form of carefully
formulated challenges in the ZPD, is a necessity for professional development.
According to Wenger’s (1998a) view of communities of practice, it is action, rather
than language, that is in focus. We address the importance of having both; that is to
say, being in action together (shadowing) forms an authentic base for written and
verbal tools. Without similar experiences of action, there is a risk that facilitation, web
dialogues and log-writing are regarded merely as mental activities as opposed to situ-
ations with a high potential for learning.

A crucial element in action research processes is the need to make different efforts
to enable everyone’s voice to be heard in both speech and written texts. During such
processes there is a need to develop teachers’ awareness of how to contribute to prac-
tice-related dialogues and of their ability to use colleagues’ voices in the collective
development of knowledge. In this study, the tools produced different voices and a
question about what kinds of voices each tool can illuminate. The use of individual
tools visualises a single voice, which might lead to an inner dialogue. In Bakthin’ terms
this can also lead to learning, since the inner dialogue will be stimulated, even though
these processes are not there to be investigated (Bakhtin, 1981; Dysthe, 2002). Tools
that produce dual voices or multi-voices also involve the dependency upon other
voices than one’s own. Using each other’s voices for learning is also a means of
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scaffolding within the ZPD. The main point of the ZPD is in gaining support from
willing colleagues as a resource for professional development. Therefore, we wish to
emphasise the importance of ‘the other’, in a school improvement context. According
to Dysthe (2002), situations when multiple voices struggle with one other, argue or
supplement one another, provide a high potential for learning.

Altrichter (2005) expresses the desire that action research approaches can func-
tion to create professional communities of critical friends. With professional
communities in mind, it is important, during action research processes, to include
the awareness of how to function as a scaffolder in the ZPD. To stimulate and
support professional development, which is the goal of action researchers, it neces-
sary that this is socially and critically supported by colleagues in the ZPD. We wish
to stress the value of tools used in action research that can create opportunities for
different voices to be heard or, as Dysthe (2002) would describe them, tools that
contribute to the multi-voicedness of learning experiences.

Notes

1. The Swedish National Agency for Education is the central administrative authority for the
Swedish public school system for children, young people and adults, as well as for pre-school
activities and childcare for school children. The role of the Agency in the Swedish education
system is to define goals in order to administrate, to inform in order to influence and to review
in order to improve (www.skolverket.se).

2. The researcher and facilitator during the action research processes is also one of the authors.
The concluding analyses and this article have been produced collaboratively by the two
authors/researchers.

3. The described project has received financial support from the Swedish National Agency for
School Improvement, National Agency of Education in Sweden and from the Swedish Inher-
itance Fund.

4. See www.dialogprojektet.se.
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Sammanfattning: I fem regioner i Sverige samlas elever med hörselnedsättning i hör-
selskolor där en kommun står som värd för elever från flera kommuner. Dessa geo-
grafiskt utspridda praktiker är beroende av hörselteknisk utrustning, vilket till viss 
del bidragit till ett specifikt och envägsbaserat kommunikationsmönster i klassrum-
met. För att bedriva skolutveckling i samverkan mellan dessa skolor startades ett 
nationellt projekt som planerades med en aktionsforskningsinriktad ansats. Olika 
förändringsförsök genomfördes och kommunicerades mellan skolorna i fysiska och 
nätbaserade möten. Syftet med denna artikel är att belysa den kommunikation som 
utvecklades via nätet när en skolutvecklingsgrupp skriftligt utbytte erfarenheter gäl-
lande klassrumsbaserade förändringsförsök. Resultat visar att alla deltagare var 
aktiva på olika sätt och att det relationella och det professionella utbytet varit ömse-
sidigt beroende av varandra. De inledande inläggen visade på låg grad av mottagar-
medvetenhet som dock utvecklades över tid. Som redskap för denna praxisgemen-
skap har skrivandet synliggjort en potential för lärande och utveckling där tid, moti-
vation, mottagarkompetens och stödstrukturer har påverkat utfallet . 

Kommunala hörselklasser med regionalt upptagningsområde fanns i början 
av 2000-talet endast på fem skolor i Sverige. Målgruppen för denna typ av 
klasser är elever med hörselnedsättning, som är i behov av speciella förutsätt-
ningar i lärandemiljön såsom hörapparater och hörselteknisk utrusning. De 
fem hörselskolorna hade ingen arena för samarbete och utveckling inom det 
hörselpedagogiska området, vilket tillsammans med den geografiska sprid-
ningen bidrog till en viss isolering. Små specialpedagogiska praktiker blir lätt 
bärare av traditionsbundna mönster, varför både forskare och Skolverket 
uppmanat berörda verksamheter att precis som övriga skolan ställa sig nya 
och andra frågor (Atterström & Persson 2000, Haug 1998, Skolverket 1999). 

I tidigare studier av lärandemiljön i hörselklass visade sig ett specifikt 
kommunikationsmönster ha utvecklats, vilket till stor del baserade sig på 
traditionella tekniska lösningar (Wennergren 2006). När en elev ville göra sin 
röst hörd skulle hon eller han samtidigt trycka på en knapp för att aktivera sin 
bänkmikrofon. Genom att inte trycka ner sin knapp utestängdes klasskamra-
ternas lyssnande. Videoanalyser visade att elever som inte ville riskera miss-
förstånd i lyssnarsituationer hellre vände sig till läraren än till klasskamrater, 
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vilket medförde att samtalen till största del pågått mellan läraren och en elev 
(Ahlström & Preisler 1998; Jonsson, Persson & Stenlund 2003). Detta möns-
ter understödde en icke-kommunikativ förmedlingspedagogik, och genomsy-
rades av en lärarstyrd turtagning, en fråga/svar-form där den individuella 
eleven förväntas sitta inne med korta fakta som kan presenteras vid lärarens 
frågor. Ett synsätt som i detta sammanhang förstärkte elever som passiva mot-
tagare (jfr Dysthe 1996). Konsekvenser av att inte få delta som medskapare i 
kommunikativa sammanhang i skolan kan bli större för elever med hörsel-
nedsättning som oftast ges begränsade möjligheter till kommunikation. 

I denna artikel presenteras en del av ett nationellt aktionsforskningsprojekt 
som finansierats av bland annat Skolverket1 och som pågått under åren 2002–
06 (Wennergren & Brändström 2003). Erbjudande om att delta gick ut till 
skolledare för de fem regionala hörselskolorna som i samråd med sin personal 
beslutade att delta. Tanken var att, trots den geografiska spridningen, bedriva 
förändringsarbetet i samverkan mellan skolorna. Rent praktiskt innebar det 
att samarbetet skedde i mixade utvecklingsgrupper2 för de pedagoger som fri-
villigt anmälde sig. Grupperna träffades en gång per termin och däremellan 
var lärarnas erfarenhetsutbyte baserat på skriftlig kommunikation. För detta 
fanns ett nätbaserat forum via Internet3 att tillgå, en nätbaserad lärgemenskap 
enligt Jobring och Carléns (2004) terminologi. 

Dessa författares erfarenheter visar att det finns begränsad kunskap om 
utvecklingsarbeten via nätbaserade fora. De efterlyser även kunskaper om hur 
man startar arbetsintegrerade gemenskaper via nätet och hur man får dem att 
fungera. Det betonas särskilt att nätbaserade lärgemenskaper i arbetslivet 
rymmer en stor utvecklingspotential eftersom gemenskaper som främjar och 
stödjer lärande och kompetensutveckling framhålls som viktiga i ett modernt 
samhälle. Detta är dock inte oproblematiskt. Bonk och King (1998) belyser 
svårigheter med att få till stånd hög aktivitet via nätet när deltagandet inte får 
konkret utdelning i form av poäng eller betyg. Det är därför av intresse att 
undersöka huruvida nätbaserat skrivande bidrar till att deltagare använder sig 
av varandras inlägg för att bemöta och vidareutveckla tankar, speciellt med 
tanke på kunskapsutveckling via nya medier. 

I den här artikeln är syftet att belysa den kommunikation som utvecklades 
via nätet, när en skolutvecklingsgrupp skriftligt utbytte erfarenheter gällande 
klassrumsbaserade förändringsförsök. Analysen har vägletts av följande frå-
gor:

• Hur initierades och utvecklades den nätbaserade kommunikationen? 
• Vad karaktäriserar den kommunikation som kom till uttryck i deltagarnas 

inlägg?

Projektets praktiska genomförande kan beskrivas som en aktionsforsknings-
inriktad process där deltagande pedagoger systematiskt söker kunskap om 
och i sin egen praktik. Därigenom kan för-givet-taganden problematiseras, 
invanda mönster utmanas och handlingar omprövas (Rönnerman 2000). In-
ledningsvis ges några teoretiska utgångspunkter kring begreppet dialog samt 
hur frågor och respons kan ses som nödvändiga ingredienser i en skriftlig 
dialog. Några exempel på nätbaserade lärgemenskaper presenteras innan det 
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aktionsforskningsinriktade genomförandet beskrivs. Studiens resultat inleds 
med en övergripande kartläggning av de sju deltagarnas kommunikation via 
nätet men visar även på en mer detaljerad beskrivning i tre typer av inlägg. 
Avslutningsvis dras slutsatser om kontextberoende mottagarmedvetenhet i en 
praxisgemenskap.

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

Studiens teoretiska perspektiv grundar sig i huvudsak på Bakhtin (1981)4 och 
Vygotskij (1978, 2001) men det finns även samband med praktiska tillämp-
ningar genomförda av Dysthe (1996, 2003) och Hoel (2001). I sociokulturella 
perspektiv betraktas interaktion och samarbete som helt avgörande för delta-
gande och lärande i sociala praktiker. Språket blir ett centralt redskap i ett 
synsätt där mening, kunskap och förståelse skapas genom interaktion. I 
artikeln finns vissa beröringspunkter med Wengers (1998) teori om lärande 
som socialt deltagande i en praxisgemenskap.5 Dessa läroprocesser karaktäri-
seras också av meningsskapande där praxis, gemenskap och identitetserfa-
renheter får en särskild betydelse. Wengers teori har handling och inte språklig 
interaktion i centrum vilket harmonierar väl med lärande som synliggörs 
under en aktionsforskningsprocess. Även om teorin inte helt tillämpas kom-
mer hans begrepp och synsätt på lärande i arbetslivet att användas.

I Dysthes tolkning av Bakhtin betonas tre aspekter på dialogen (Dysthe 
1996 s 63ff). (i) All förståelse är aktiv och social. (ii) Jag möter mig själv 
genom andra. (iii) Skillnaden mellan olika röster utgör en inlärningspotential. 
Den första och mest grundläggande aspekten på dialogen utifrån Bakhtins 
perspektiv är att vi skapar mening tillsammans. Förståelse och reaktion för-
håller sig dialektiskt till varandra vilket gör att lärande växer fram i ett dialo-
giskt samspel och utbyte. 

Med denna syn på språk och samspel som även betonas av Vygotskij (2001) 
blir både skrivande och samtal i en dialogisk situation inte bara möjliga utan 
helt grundläggande redskap för lärande. Vygotskij är även intresserad av det 
inre språket vilket betraktas som ett förstadium till det yttre, och som ett själv-
ständigt redskap för tanken. Bakthin använder sig av uttrycken inre och yttre 
dialog, vilket innebär att det inre engagemanget kan leda till lärande genom att 
den inre dialogen stimuleras. Han bygger därmed en bro över klyftan mellan 
individinriktat och socialt grundat lärande (jfr Dysthe 2003). 

Bakhtins budskap kan uppfattas som att mening är något som konstrueras 
mellan parterna i dialogen. Förståelse är alltid beroende av att mottagaren 
aktivt ger någon form av reaktion på det som sägs och det är i detta möte såväl 
samspel som mening uppstår. Eftersom förståelse och respons är ömsesidigt 
beroende av varandra är det ena omöjligt att uppnå utan det andra (Dysthe 
1996). Gällande skrivna dialoger ligger inte mening enbart i skribentens inten-
tioner eller hur texten uppfattas av läsaren. Som Hoel (2001) uttrycker försig-
går meningsskapande alltid i en tolkad kontext eftersom både skribenten, tex-
ten och läsaren ingår i sociala sammanhang som är föremål för tolkning.

Den andra aspekten på dialogen beskriver Bakhtin som förhållandet mellan 
jag och den andre, att vi ser och hör oss själva genom andras ögon och röster 
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(Holquist 1990). Hans synsätt får direkt relevans för relationen mellan lärare 
och elever i klassrummet. Vad krävs för att det ska uppstå en dialog i klass-
rummet? Självtillit är en förutsättning, tillit och respekt mellan parterna är en 
annan. I dialogen får jag en uppfattning om mig själv, något som är en nöd-
vändighet för att få såväl självtillit som tillit till andra. Överfört till textbase-
rade sammanhang gäller det att uppfatta sig själv som en skrivande person, att 
ha självtillit till att vara explorativ och upptäckande i sitt skrivande (Sand-
ström 1996).

Dialogen består av många röster, den tredje aspekten, som bygger på att det 
är skillnaden mellan rösterna, flerstämmigheten, som utgör en lärandepoten-
tial. De som pratar har olika bakgrund, olika kunskaper, olika dialekter eller 
olika åsikter; alla för med sig sin sociokulturella bakgrund. Bakhtin framhål-
ler den form av flerstämmighet som skapas av olikheter mellan sociala språk, 
det vill säga olikheter som rör genre och yrkesjargong (jfr Dysthe 1996).

Med ovanstående utgångspunkter kan flerstämmiga lärandemiljöer, både 
fysiska och virtuella, beskrivas som att olika individers stämmor och yttran-
den får komma till tals bland aktiva lyssnare. Olikheterna förutsätter också 
likheter för att yttranden ska kunna mötas, följas upp och bygga vidare på 
varandra (Bakthin 1981, Dysthe 1996, Liberg 2003). Som förutsättning för 
dialog kan det därför vara en tillgång att pedagogerna i denna studie arbetar 
på olika skolor med sina speciella skolkulturer men att det också finns gemen-
samma beröringspunkter i målgruppen av elever med hörselnedsättning. 

Autentiska frågor och bemötande 
Dysthes (1996, 2003) studier visar att det kan skapas flerstämmighet genom 
att systematiskt använda språket och därigenom planera ett samspel mellan 
muntliga och skriftliga aktiviteter. I skolans muntliga kultur kan det dock vara 
problematiskt för skriftliga tänkare att göra sina röster hörda och komma till 
tals i ett utvecklingsarbete där praxisgemenskapen står i fokus. Dialog, både 
med sig själv och kollegor, är ett redskap för lärande och utveckling av nya 
perspektiv (Lendahls Rosendahl & Rönnerman 2002). Syftet är att problema-
tisera istället för att presentera olika åsikter och övertyga varandra vem som 
sitter inne med den bästa eller rätta lösningen. Uppdraget att söka möjligheter 
för utveckling handlar, som Alexandersson (1994 s 170) uttrycker, om att 
utveckla sin medvetenhet genom att kunna ta olika perspektiv i beaktande:

Problemet är just att »se» – eller snarare att »inse»; att bli medveten 
om att det som sker inte nödvändigtvis är det bästa möjliga. Om vi 
anser att den metod vi använder är den »rätta», kan vi inte se andra 
möjligheter.

Väsentliga inslag i skolutvecklingssammanhang är att ställa sig frågor, studera 
den egna praktiken, analysera, dokumentera samt sprida erfarenheter (Rön-
nerman 2000, 2004). Att då ställa sig autentiska frågor innebär frågor från 
den egna praktiken som inte har några på förhand givna svar. Sådana frågor 
inbjuder till kopplingar av egna erfarenheter, delgivning av egna tankar och 
reflektioner samt att alla bidrar med något nytt i diskussionen. Autentiska och 
öppna frågor leder till ett större engagemang och är även en viktig del av 
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lärande i arbetslivet. I Hoels (2001) beskrivning bottnar frågan i en nyfikenhet 
och i frågans formulering ligger en potential till ökad klarhet och förståelse. 
Frågorna, vare sig de är skriftliga eller muntliga, har som utgångspunkt att alla 
deltagare är viktiga och att lärande är en aktiv process (Dysthe 1996, Wertsch 
1998). Motsatsen är testfrågor som enligt Wertsch (1998) utvecklar ett mer 
monologiskt kommunikationsmönster, ett samtal där elever inte tillåts ha 
kontroll över dialogens utveckling och därmed blir den dialogiska aspekten 
inte fullt utnyttjad.

Även om autentiska frågor endast används i viss omfattning påverkar det 
enligt Dysthe (2003) lärandet i positiv riktning. Frågor eller yttranden som 
fungerar som frågor är självklart inte värdeneutrala och en kritik som Hoel 
(2001) synliggör handlar om att frågor kan vara manipulerande och dölja det 
verkliga budskap som avsändaren vill förmedla. Ett asymmetriskt förhållande 
kan döljas bakom ett skendemokratiskt uttryckssätt, där det ska se ut som om 
eleven är sin egen auktoritet. Att studera sin egen praktik genom att utgå från 
autentiska frågor är ingen garanti för ökad förståelse. En central utgångs-
punkt kan därför vara att uppfatta sina kollegor som en förutsättning för 
skolutveckling.

Uppföljning är ett sätt att fånga upp eller följa upp det som förts in i samtalet 
genom att införliva deltagares svar i nästa inlägg. I Dysthes (1996) studier 
utgjorde uppföljning ett viktigt och karaktäristiskt drag i både skriftliga och 
muntliga dialoger. Oberoende av om uppföljning praktiseras av lärare eller 
elever innebär det att lyssna noggrant på vad andra säger och förvänta sig att 
de sitter inne med viktiga kunskaper som gruppen kan dra nytta av. Auten-
tiska frågor kräver att den som ställer frågan är genuint intresserad av andras 
tankar och uppfattningar samt att verkligen lyssna på den respons som ges. I 
följande citat ges en beskrivning av hur en genuin samtalssituation kan uppfat-
tas:

She was intensely, genuinely interested in everybody’s feelings about 
things. She asked a question and wanted to know what your response 
was. She wanted to know because she wanted to see what sort of 
effect this writing was having. She wasn’t using us as a sounding 
board for her own feelings about things. She really wanted to know 
(Belenky, Clinchy, Goldberger & Tarule 1986 s 225).

Positiv bedömning kan ses som bekräftelse för att stärka deltagares självupp-
fattning och självtillit, ett vanligt pedagogiskt medel för att skapa motivation. 
Hoel (2001) poängterar att positiv feedback också är viktig för att skapa en 
trygg atmosfär inom gruppen. Bedömningen måste emellertid vara nyanserad, 
konkret och specifik, generellt beröm uppfattas inte som något av värde. Ett 
överdrivet och osakligt beröm får rent motsatta effekter. Erfarenheter gjorda 
av Dysthe (1996) visar att orden fint eller bra utan vidare specificering rör sig 
om en bedömning på låg nivå. Det kan i och för sig vara roligt att höra, men 
ger ingen effekt på självbilden eftersom det inte framgår vad som är bra.

En dialog som både innehåller autentiska frågor, uppföljning och positiv 
bedömning benämns av Belenky m fl (1986) som »really talking». Detta 
kräver noggranna lyssnare, delat ansvar att vidareutveckla dialogen samt en 
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uppfattning av att tillsammans kunna skapa optimala möjligheter för tankar 
och idéer att växa:

Somebody can be an expert, but if they do not articulate what they’ve 
learned, then that renders their knowledge useless if they can’t share 
it with other people (Belenky m fl 1986 s 145).

Äkta samtal synliggör deltagarnas upplevelser och erfarenheter. Det handlar 
till stor del om att sätta ord på tyst kunskap för att kunna utvecklas vidare 
tillsammans med andra. 

Praxisgemenskaper via nätet
Med Wenger som utgångspunkt har Jobring och Carlén (2004) delat in nätba-
serade gemenskaper i utbildningsrelaterade, arbetsintegrerade eller intresse-
baserade praktiker. Inom en arbetsintegrerad praxisgemenskap utvecklas 
samlärande i olika praktiska försök till gemensam problemlösning. Som för-
fattarna framhåller är utvecklingen av nätbaserade lärgemenskaper en angelä-
genhet som kan ses ur både individers och samhällets perspektiv. De kan bidra 
till ökad mobilitet, ökad samarbetsförmåga och kompetensutveckling. Det 
finns emellertid många obesvarade frågor gällande lärgemenskaper såsom; 
hur startar lärgemenskaper och hur får man dem att fungera, eller vad innebär 
den enskilde lärarens engagemang i externa kunskapsnätverk? Nätbaserade 
gemenskaper förekommer i många praktiker men, som författarna uttrycker 
det, är alla unika. Ur det perspektivet avgränsas nedan några exempel på 
nätbaserade gemenskaper som kan vara relevanta för denna artikel. 

I Dysthes (2003) studie undersöks vilken lärpotential asynkrona (ej samti-
diga) nätmedierade diskussioner kan ha för universitetsstuderande inom 
ämnet filosofi. Studiens slutsatser är att dialogbegreppet kan hjälpa till att 
ringa in viktiga sidor av det som skapar lärpotential i olika samtal, oavsett om 
de är skriftliga eller muntliga. Det ligger dock enligt Dysthes erfarenheter en 
fara i att asynkrona dialoger endast presenterar ny information, att alla vill 
säga sin mening i stället för att ta ställning till deltagarnas inlägg. För att 
tillvarata dialogens unika lärpotential att generera ny förståelse behöver delta-
garna bygga vidare på, motsäga eller bredda den andres uppfattning. Symmet-
riskt deltagande handlar om delaktighet och engagemang, det vill säga på 
vilket sätt deltagarna väljer att vara aktiva. Vissa deltagare har utbyte av att 
enbart läsa andras inlägg, »lurking»6, medan andra väljer att vara en mer aktiv 
dialogpartner. 

I en studie av Wännman (2002) framkom att nätbaserade dialoger för 
lärande inte är ett oprövat forum men ändå något relativt nytt utanför 
distansutbildningar. Den politiska ambitionen idag är att öka fortbildningens 
tillgänglighet, man talar om det livslånga lärandet och lärande organisationer. 
Det går dock inte att komma ifrån att deltagarnas datavana avspeglar sig i 
delaktigheten åtminstone i ett första skede. I ovanstående studie, som följer 
kvinnors lärande i en högskolekurs, uppmärksammades både rädsla och 
skepsis, ibland rent teknikfientliga attityder. Det visar skillnader på hur män 
och kvinnor närmar sig dessa media. 
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När kvinnorna blev introducerade i tekniken kom även intresset för att i ett 
första skede behärska det absolut nödvändigaste för att klara studierna. Kvin-
norna betonade trygghet i gruppen och att bli bemötta på den nivå de befann 
sig för att komma in i, och uppleva datorn som ett redskap. Det överensstäm-
mer med Belenkeys m fl (1986) sätt att benämna kunskapsutveckling som 
»constructed knowledge» en kunskapssyn i enlighet med kunskapande och 
den svenska skolans styrdokument (SOU 1992:94). I flera studier tenderar 
kvinnor i större utsträckning komma till tals i nätbaserade praxisgemenskaper 
(Gillberg 2004, Wännman 2002).

Även i en nätbaserad utvecklingsdialog blir det viktigt att bistå varandra 
med både bekräftelse och utmaningar, vilket innebär olika former av stöd-
strukturer (scaffolding) inom gruppen (Säljö 2000; Wood, Bruner & Ross 
1976). Att vara en del av en stödstruktur på nätet kan uppfattas som guidning 
av en kollega i en speciell kontext, dock i syfte att inta en kritisk roll. Enligt 
Handals (1999) terminologi understryks betydelsen av att också ha ett ömse-
sidigt förtroende för varandra för att uppfattas som en »critical friend». När 
deltagarna själva är aktörer i ett meningsskapande betonar Wells (1999 s 310) 
vikten av att erbjuda redskap för lärares lärande:

Like the students we teach, we too need to extend our understanding 
and improve or change our practice and, as we have discovered, we 
too can be assisted in doing so through the use of tools such as video 
and audio recordings, through reading the work of other educators 
and, most particularly through exploratory and constructive discus-
sion with colleagues who share our commitment to learning.

I Vygotskijs (2001) koncept om lärande i den närmaste utvecklingszonen är 
inte personens kompetens i fokus utan potentialen av tanke, handling och 
förståelse. Begreppet utvecklingszon synliggör skillnaden mellan vad männi-
skor redan kan och vad de kan prestera med stöd och guidning från andra. 
Lärande i utvecklingszonen förutsätter införlivade stödstrukturer och ett delat 
ansvar för kunskapsutveckling. När »scaffolding» praktiseras i den närmaste 
utvecklingszonen kan kollegor vara varandras kritiska vänner i ett kollektivt 
sammanhang. 

Vygotskij utgår från att aktiviteten är asymmetrisk och kollektiv tillsam-
mans med minst en »more capable» kollega. Vem lär då av vem i nätbaserade 
dialoger bestående av flera kollegor? Kanhända det behövs en utvidgad tolk-
ning av begreppet mer erfaren kollega när scaffolding appliceras på vuxnas 
lärande i den närmaste utvecklingszonen? Det skulle, som jag ser det, kunna 
vara likvärdigt med annan kompetens eller annan sociokulturell bakgrund (jfr 
Wennergren & Rönnerman 2006). Att ge respons mellan kollegor handlar 
inte självklart om den respons som krävs inom den närmaste utvecklingszo-
nen. Lärare som inte har erfarenheter av att ge respons till en kollega kan lätt 
hamna på en nivå som enbart bekräftar och inte ger några utmaningar. Res-
pons som aldrig leder till utmaningar beskriver Wennergren och Rönnerman 
(2006) i termer av att vara utanför den närmaste utvecklingszonen. I förelig-
gande studie och utvecklingsarbete har utvecklingszonen använts som förkla-
ringsmodell för att underlätta deltagarnas förståelse för hur olika typer av 
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nätbaserad respons kan utformas och tas emot, i och utanför den närmaste 
utvecklingszonen.

GENOMFÖRANDE

Föremål för denna studie har varit pedagogers skriftliga erfarenhetsutbyte via 
e-postprogrammet First Class. Ambitionen var att pedagogerna under sitt 
skolutvecklingsarbete skulle vara med i kunskapssökandet för att även i hand-
ling förändra sin praktik. Utmärkande för aktionsforskning som ansats är 
enligt Starrin (1993) att en grupp, i detta fall en grupp pedagoger, genomför ett 
utvecklingsprojekt tillsammans med forskare. Arbetssättet innebar att peda-
gogerna under arbetets gång blev forskningssubjekt. Ansatsen syftade till att 
förena forskning och förändring, ett arbete där forskaren både deltog i och 
studerade praktiken tillsammans med deltagarna (Rönnerman 2000). Forsk-
ningen innebär här olika steg i en utvecklings- och lärandeprocess där prakti-
ken är i fokus. I den så kallade aktionsforskningsspiralen beskrivs stegen i 
termer av att planera, agera, observera och reflektera (Kemmis & McTaggart 
1982).

Att som forskningsanknuten handledare ingå i ett samarbete där båda par-
ter förväntas berika varandra innebär vissa dilemman. Väsentliga insikter som 
bearbetades under hela processen har inneburit att medvetandegöra delta-
garna om min roll samt att synliggöra betydelsen av tillit och ömsesidigt 
förtroende. Förmodligen har detta varit helt avgörande för att tillsammans 
kunna skapa en arena för dialoger eller, enligt Wengers (1998) terminologi, att 
gå från att vara perifera medlemmar av gemenskapen till att gradvis bli mer 
aktiva i en meningsskapande process. 

Eftersom en extern handledare lätt kan uppfattas som en expert som kom-
mer för att undervisa fanns det en risk att jag blev den som bevarade en 
traditionell kunskapssyn (jfr Gillberg 2004, Handal & Lauvås 1996). Den 
handledningsmodell som varit förebild i denna kontext kan därför beskrivas 
som processledare: 

Detta innebär att handledaren bidrar till den handleddes reflektions-
process i anknytning till exempel från vederbörandes praxis (t ex 
undervisning eller lärararbete i vid mening). Handledningen avser 
icke att leda fram till en praxis av bestämd typ som svarar mot en 
bestämd norm som anger vad som är rätt eller inte. Det går tvärt om 
ut på att den handledde ska öka sin medvetenhet om det egna 
yrkesutövandet. (Handal 1996 s 114)

För att närma oss en mer dialogisk läroprocess gavs regelbundet möjligheter 
att öppet diskutera hur den kunskapsutveckling som skett i deltagargruppen 
kunde uppfattas, en form av dialogisk validitet (Andersson, Herr & Nihlen 
1994). Det stora dilemmat handlade slutligen om mina dubbla roller som 
handledare och ansvarig för den forskning som skulle genomföras. För att på 
bästa sätt kunna analysera en process jag själv varit en del av har tiden (två år), 
mellan nätdiskussionens avslut och min bearbetning av materialet, varit till 
stor hjälp för egen distansering.7
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Handledarens roll har inneburit att skapa förutsättningar för lärande i enlig-
het med de utgångspunkter som tidigare beskrivits samt att under aktions-
forskningsprocessen introducera olika »redskap». Till detta har både fysiska 
och virtuella mötesplatser använts. Det har varit ett sätt, att möjliggöra för 
alla involverade att medvetet och mer systematiskt genomföra och dokumen-
tera sina förändringsförsök. Visserligen fokuserar denna artikel enbart den 
virtuella, nätbaserade diskussionen men för att skapa förståelse för vad som 
påverkat hela utvecklingskontexten bör ändå nämnas att samtliga involve-
rade dessutom använt sig av redskap som; loggbok, skuggning, handledning 
och videodokumentation (Wennergren & Rönnerman 2006). I inledningsske-
det avsattes fyra dagar för att genom skuggning och handledning formulera 
sin egen utvecklingsfråga. Under nästa skede när utvecklingsfrågan bearbeta-
des och omsattes till handlingar (aktioner) i klassrummet användes samtliga 
redskap. Avslutningsvis skrev gruppen en gemensam rapport.

Synbara faktorer, som påverkat innehållet och utformningen i de texter som 
varit föremål för analys, var att deltagarna och handledaren också träffades 
fysiskt på de fem skolorna under det att utvecklingsarbetet pågick. Därutöver 
träffades gruppen vid ytterligare tre tillfällen när hela projektet sammanstrå-
lade för inspiration och externa föreläsare. Den litteratur som lästes parallellt 
handlade bland annat om aktionsforskning och om flerstämmiga lärandemil-
jöer enligt läroplanens intentioner.

I studien ingick sex kvinnliga deltagare från fem hörselskolor, alla med 15–
30 års yrkeserfarenhet. Pedagogerna arbetade i för- och grundskolan med 
åldersgrupperna 3–12 år. De hade frivilligt valt att ingå i detta kombinerade 
utvecklings- och forskningsarbete och hade innan de anmält sig fått informa-
tion av sin skolledare om vad deltagandet innebar. De var därmed medvetna 
om handledarens dubbla funktioner som handledare och forskare. Att alla 
uppfattades som subjekt i forskningsprocessen blev som mest tydligt när grup-
pen tillsammans reflekterade och analyserade nätdiskussionen gällande både 
innehåll och form. I enlighet med aktionsforskningens filosofi var deltagarna 
kontinuerligt aktiva i sin egen och den gemensamma läroprocessen genom att 
varje termin göra skriftliga reflektioner över lärandeprocessen (där även nät-
diskussionen ingick). Allas texter låg som underlag till handledningssamtal 
och lämnades därefter till handledaren för avslutande analys.

Datainsamling pågick från november 2002 till juni 2004. Två typer av tex-
ter ingick; deltagarnas skrivna inlägg under 16 månader (ledig tid borträknad) 
samt deltagares individuella texter som bestod av dokumentation och reflek-
tioner av lärandeprocessen vid fyra tillfällen. E-post som redskap för skol-
utveckling var inte något beprövat forum och det gällde att tillsammans skapa 
former för detta. Analysprocessen har pågått ända från första mötet till och 
med den slutliga bearbetningen av data. Här beskrivs de gemensamma analy-
ser där deltagande pedagoger varit aktiva. (i) I november 2003 analyserades 
kommunikationsmönstret genom att studera ett utritat kommunikationsdia-
gram gällande cirka ett år. Slutsatser och lärdomar renskrevs av handledaren 
och skickades till deltagarna för genomläsning. (ii) I mars 2004 analyserades 
innehållet, det vill säga huruvida den ursprungliga frågeställningen hade varit 
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föremål för nätdiskussionen. (iii) I januari 2005 analyserades responsarbetet i 
ljuset av vad Vygotskij (2001) kallar den närmaste utvecklingszonen.

I denna artikel har jag gjort djupgående analyser av deltagarnas kommuni-
kation. Med största respekt för deltagarnas analysarbete och med stor till-
försikt har jag använt mig av deltagarnas röster för att synliggöra både gemen-
samma analyser, lärdomar och texter på nätet. Totalt hade 152 faktiska e-
postmeddelande skickats men eftersom ett meddelande kunde innehålla mer 
än en kategori sorterades varje typ för sig vilket gav 178 inlägg.

Vid en första genomgång sorterades de 178 inläggen på nätet i tre grova 
kategorier; sociala inlägg (55), erfarenhetsbaserade inlägg (48) samt respons-
baserade inlägg (75). Delarna analyserades var för sig för att hitta mönster i 
varje kategoris uppbyggnad. Olika skrivsätt och olika stämmor framkom i de 
tre kategorierna.

För att kunna avgöra vilka olika texter som också skapat reaktioner 
sorterades alla inlägg i anslutning till mottagaren av de responsbaserade 
inläggen (Figur 1). I den text som följer redovisas hur den inledande intro-
duktionen för deltagarna genomförts samt hur kommunikationen skett på två 
nivåer; den övergripande kommunikationen och därefter mer detaljerade 
beskrivningar av tre olika sätt att skriva inlägg.8

ÖVERGRIPANDE KOMMUNIKATION

Uppgiftens utformning
Bakgrunden till att deltagarna erbjöds en arena för nätkommunikation 
handlade om att gruppen hade format ett gemensamt utvecklingsarbete som 
skulle genomföras på fem olika skolor och att de endast kunde träffas fysiskt 
en gång per termin. E-postprogrammet First Class presenterades vid gruppens 
första sammankomst, det fungerade som ett slutet e-postsystem. Inläggen 
kunde läsas och besvaras av alla inom gruppen. En viktig funktion var möjlig-
heten att utläsa vilka deltagare som enbart hade läst men inte gett respons 
(lurking). Det fanns även en funktion som understödde att en dialog kunde 
utvecklas (besvara special). Genom att markera den del av avsändarens text 
som skulle bemötas återkom den som gråmarkerad text i avsändares respons. 
Detta underlättade för både aktiva och passiva deltagare att kunna följa 
diskussionen i efterhand. Det citat som följer visar på ett sådant exempel: 

Sigrid skriver:

Vi hade redan sen tidigare ett stort runt bord i klassrummet. Det har 
vi flyttat fram till en mer central plats i mitten av bänkarnas u-form. 
Vi har även lyft in ett mindre bord. Både barnen och vi lärare trivs 
med det runda bordet – det blir lite av »hemmaköks-känsla». Trots 
att vi inte har tillgång till någon speciell hörseltekniks utrustning vid 
de borden är vi mycket nöjda med de samtal som äger rum där. 



NÄTBASERADE UTVECKLINGSDIALOGER  251

Handledaren:

Det låter som en givande lösning vi får inte tro att världen för våra 
barn med hörselnedsättning enbart består av t-läge på hörapparaten, 
vid ett runt bord kan en mycket givande dialog äga rum med enbart 
m-läge på hörapparaten. Sen har det stor betydelse det du skriver som 
hemmakänsla, en mysighet som uppmuntrar ett aktivt deltagande. 
Det ska bli intressant att följa utvecklingen [efter ny hörselteknik 
tillkommit] blir det någon skillnad eller kanske det räcker med att 
ändra möblering?

Deltagarna fick en relativt öppen instruktion med endast följande två 
hållpunkter: (i) Utgå från dina egna frågeställningar och delge erfarenheter 
och reflektioner från det gemensamma utvecklingsarbetet. (ii) Ge respons på 
varandras inlägg. Uppgiften kan karaktäriseras som autentisk eftersom den 
inte hade några färdiga svar utan krävde deltagarnas reaktioner för att kunna 
ge respons. Det bör dock poängteras att det inledningsvis inte delgavs några 
stödstrukturer för hur en responsmiljö kunde byggas upp. 

Det fanns ingen tidsaspekt lagd på uppgiften och det var fullt möjligt att läsa 
inlägg en dag för att besvara vid ett annat tillfälle. Den öppna strukturen 
bidrog till varierande inlägg avseende både innehåll och längd. Det fanns 
heller inga krav på aktivitetsnivå, detta forum ingick i ett frivilligt utvecklings-
arbete som varken skulle betygsättas eller ge universitetspoäng. Det var enbart 
deltagarnas egen motivation, engagemang eller nyfikenhet till gemensam kun-
skapsutveckling som styrde intensiteten i nätdiskussionen. Eventuellt kunde 
lojaliteten inom gruppen också ha haft betydelse. Detta faktum gjorde att 
aktivitetsnivån varierade mellan deltagare och mellan olika tidsperioder. Skill-
naden i engagemang mellan deltagarna ledde dock inte till någon konflikt. Det 
fanns en stor acceptans inom gruppen att detta var ett nytt forum som tog 
olika lång tid att internalisera. 

Det går inte att säga på vilket sätt pedagogernas datavana påverkat delta-
gandet men helt klart har alla haft olika förutsättningar. Halva gruppen kände 
sig bekväm som e-postanvändare i inledningsskedet. Efter en kort instruktion 
var alla eniga om att programmet First Class var lätt att förstå sig på och 
använda, fyra deltagare hade redan samma program för datakommunikation 
inom den egna kommunen. Det är dock inte enbart dataerfarenheter som haft 
betydelse, antalet datorer på respektive skola, egen dator i hemmet eller till-
gång till datasupport har också påverkat deltagandet. Jag bedömer att de 
tekniska problemen till stor del bestått av uppkopplingar på skolan som inte 
alltid fungerat snarare än problem med att hantera programmet.

Deltagandet
I nedanstående kommunikationsdiagram åskådliggör pilar ut mot yttre cir-
keln deltagares inlägg med gruppen som mottagare och pilar mellan deltagare 
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med individer som mottagare. Rent sociala inlägg syns inte i diagrammet och 
varierar mellan 0–12 per deltagare. 

I jämförelse med Dysthes (2003) och Wännmans (2002) studier gällande e-
kommunikation inkluderat i en kurs får handledaren i denna kontext 
betraktas som lärare med auktoritet gällande teoretisk och praktisk kunskap 
samt status genom att tillhöra den akademiska världen. Handledarens status 
blev extra tydlig under det första årets inlägg när det visade sig att bemötandet 
av andras inlägg kring samma tema avslutades i och med att handledaren 
skrev ett inlägg. Dessa abrupta avslut uppmärksammades dock inte av peda-
gogerna förrän vid den första gemensamma analysen. Då framkom att man 
ville ha tillgång till handledarens erfarenheter och kunskaper men ändå valt 
att inte bemöta handledarens explicita frågeställningar. 

Gruppen enades om en gemensam slutsats och uppmaning: »Delta på lika 
villkor, det gäller alla inklusive handledaren» (Gruppanalys 1). Trots att 
uppgiften hade en autentisk utformning var det uppenbart svårt att bemöta 
handledarens inlägg. Att, i likhet med genomförda handledningssamtal, ref-
lektera tillsammans i en atmosfär där inget betraktas i termer av rätt eller fel 
kunde följaktligen i ett första skede inte överföras till ett skriftligt forum. 
Detta kan vara ett tecken på att pedagoger i skolan befinner sig i en muntlig 

Figur 1. Kommunikationsdiagram gällande 178 inlägg under 16 månaders 
utvecklingsarbete.
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kultur och inte har någon tradition för att skriftligt kommunicera eller bemöta 
klassrumserfarenheter. 

Det visade sig att graden av aktivitetsnivå knappt skiljer sig över tid. Kom-
munikationsdiagrammet som visar hela perioden (Figur 1) tydliggör att tre 
deltagare samt handledaren var mer aktiva än övriga. Bakgrunden till detta 
går endast till viss del att utläsa genom att orsaker uttalades, vilka av mig 
bedöms ha påverkat aktiviteten. Alma uttalade behov av pedagogiskt utbyte 
via nätet, Katrin uttalade intresse både för utbyte och för själva nätdis-
kussionen, Sigrid uttalade behov av respons, Nora uttalade hinder för att 
formulera sig skriftligt, Nadja uttalade svårigheter att hitta ett innehåll att 
skriva om och Sonja uttalade svårigheter med att hitta tid.

När det gäller symmetri mellan deltagarna är det värt att fundera över om 
deltagare med hög aktivitetsnivå utvecklade högre status och därmed konfir-
merade vilka som skulle skriva mer än andra. Svaret går inte att utläsa i denna 
studie men det bör uppmärksammas att även nätbaserade gemenskaper kan 
utveckla utanförskap. Det finns heller inga direkta paralleller mellan att de 
som skrev mycket, också var kunnigare än andra. Det ligger närmare till hands 
att tro att de aktiva pedagogerna var mer skriftligt modiga; de vågade tänka 
högt via datorn och därmed upptäcka vinster med kollegor från andra skolor 
som mottagare. 

Min bedömning är att självcensuren många gånger varit alltför stark. På så 
sätt, och i likhet med Dysthes (2003) erfarenheter, går pedagogerna miste om 
många viktiga chanser till deltagande. Det bör dock poängteras att alla peda-
goger var lika aktiva läsare, alla hade öppnat och läst allas inlägg, de hade 
ägnat sig åt »lurking» som en deltagare beskriver:

Hej på er alla! Visst har det varit väldigt lugnt och stilla här från min 
region? Men jag tycker ändå att jag varit med fast ni inte »sett» mig. 
Jag har ägnat mig åt »lurking» och på så sätt hängt med … Men det 
syns ju inte för er vad jag tänker och reflekterar kring när jag läser de 
många inläggen … (Sonja 133). 

Funktionen, »besvara special», bidrog till att dialogen var möjlig att följas av 
andra och kunde i viss mån ge läsaren en upplevelse av delaktighet i vad som 
diskuterades på nätet. Läsare som inte skrev påverkade också utvecklingen i 
och med att de samtyckte till vad som skrevs. Därför går det inte att uttala sig 
om aktivetsnivån enbart genom att läsa kommunikationsdiagrammet.

INLÄGGENS KARAKTÄR

För att i kommande text kunna beskriva och referera till tre typer av inlägg 
(sociala, erfarenhetsbaserade och responderande) följer inledningsvis ett 
utdrag av åtta inlägg som på något sätt hänger samman.9

Hej Alla! Har nästan precis kommit hem från 3 veckor i Thailand, 
fantastiskt. Hoppas ni alla haft en skön ledighet, Dialogprojektet har 
känts långt borta. Vi har börjat läsa vissa delar av Olga Dysthes bok 
[2003], det blev en intressant diskussion igår när vi hade möte. Vi 
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talade bl a om våra barns »luckor» dvs många grundläggande 
begrepp som behövs för att klara ett abstrakt tänkande. Kan vi i 
förskolan/skolan fylla på? Vad krävs för att kunna tänka »uppifrån 
och ner»? Vi hade också en intressant diskussion om elevmedverkan/
demokrati. Är vi alltid tydliga varför man lär vissa saker, vad är 
syftet? (Nora I)

Hej Nora! Det låter fantastiskt med Thailand – vem skulle inte vilja 
vara där i dessa slask- och översvämningstider. Det du skriver låter 
spännande, skulle du vilja utveckla »uppifrån och ner» jag skulle vilja 
veta mer om det. (Sigrid II)

Nora, jag vill också höra mer om »uppifrån och ner». (Alma III)

Hej Sigrid och alla ni andra! Jo, jag uttryckte nog mig lite vagt, men 
jag kan säga så här. I Dysthes bok på sidan 223, där tar hon upp det 
här med att begreppsbildning och inlärning med mindre barn sker 
oftast på basen av personliga erfarenheter, dvs »nerifrån och upp». 
Barn lär genom konkreta upplevelser och handlingar som finns i 
deras närhet. Men om nu våra hörselskadade barn inte får språk och 
benämningar på dessa upplevelser blir det stora luckor i deras 
begreppsvärld, det i sin tur kan medföra stora svårigheter i den 
abstrakta inlärningen dvs »uppifrån och ner». Ofta råkar jag på 
enkla begrepp som barnen inte vet vad det heter; förra veckan tex 
näbb, klor, vinge, vi pratade om fåglar. Hur ska man gå vidare? Vil-
ket ansvar har vi att fylla i och ringa in dessa luckor? Kanske en 
omöjlig uppgift … Detta var bara lite tankar, vet inte om jag blir 
mycket klokare själv men det är intressant att dela dem. Ibland tycker 
jag det är lite svårt att formulera mig och få fram vad jag menar men 
jag hoppas att ni känner igen er och förstår vad jag menar. (Nora IV)

Hej Nora! Jag känner precis som du att eleverna har stora luckor i 
fråga om begrepp och språk. Det gör att många av våra elever kom-
mer efter jämfört med hörande barn. Det enda vi kan göra är att 
försöka utveckla språket och försöka täppa igen deras luckor. Vi ses 
om en månad. (Katrin V)

Hej Nora! Håller absolut med om detta! Jag tycker också att flera av 
våra elever har dålig koll på saker i vardagen. Jag tänker på sådant 
som tex om de ska på fritids eller inte, vem som ska hämta dem, var 
de har varit på helgen och liknade saker. Kanske det beror på att det 
inte är intressant för dem eller, är detta något ni känner igen? 
Visserligen har flera av våra elever koncentrationssvårigheter och 
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svårt med minnet. Usch detta blev kanske både negativt och rörigt – 
vi får utveckla det när vi träffas. (Sigrid VI)

Hej Sigrid! Tack för din trevliga inbjudan. Det ska bli kul att besöka 
x-skolan. /../ Vi har på fredagar haft utvärdering av veckan som gått 
men eleverna har svårt att komma ihåg vad de gjort och upplevt. Vi 
har därför gjort utvärderingen i grupp för att hjälpa dem att minnas. 
Nu har jag tänkt prova individuell utvärdering varje dag. Meningen 
är att eleverna sedan skall ha dessa som stöd på fredag så att de kan 
göra utvärderingar av veckan. Jag hoppas att detta skall fungera 
bättre. Jag tycker också det är bra om föräldrarna engagerar sig i 
barnens arbete. Vi har inte kommit längre än ni med detta. (Katrin 
VII)

Sigrid, jag upplevde precis som du att barnen hade dålig koll på det 
vardagliga. De hade svårt att berätta saker som hänt, skulle hända 
osv. Jag förstod inte dem och då tappade de intresset av att berätta. 
Vad göra? Jo först måste föräldrarna skriva i barnens kontaktböcker 
så att vi kunde spinna vidare om vad barnen gjort på helgen. Sen var 
det viktigt att få begrepp om igår, imorgon, nästa vecka osv. Det blir 
någon slags ordning på tillvaron. Det känns nu ganska bra, barnen 
har ganska bra koll nu på vad som händer de olika veckodagarna och 
de är MYCKET mer pratsamma om vad de gjort på helgen, nu ligger 
fokuseringen mer på att försöka lyssna på varann, det är inte alltid 
lätt. (Nora VIII)

Sociala inlägg
Pedagogerna som ingick i gruppen ansåg att uppbyggda relationer, tillit samt 
någon form av fysiska träffar varit en förutsättning för att kunna bygga en inre 
motivation till kommunikation via nätet. Hälsningar och personliga kopp-
lingar finns med i alla typer av inlägg, inte på så sätt att de dominerar texten 
men som ett kitt mellan det relationella och professionella. Dessutom är cirka 
en fjärdedel av alla inlägg enbart av social karaktär. Dessa kan vid en första 
inblick uppfattas som onödiga men är långt ifrån oviktiga i relation till övriga 
inlägg. De påverkar interaktionen eftersom de successivt bidragit till en 
grogrund för trygghet och gemenskap. Innehållet varierar från olika typer av 
hälsningar till praktiska frågor.

Inför de fysiska träffarna som anordnades varje termin fanns det många 
frågor om tider, färdmedel, vägbeskrivningar och scheman för klassrumsob-
servationer. Mobilnummer utbyttes och pedagogerna ordnade egna mötes-
platser för att hinna umgås under andra former än skolbesöken. Sammantaget 
bidrog detta till fördjupade relationer och den positiva stämningen inom grup-
pen som ofta benämndes i text:
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Jag vill tacka för de inspirerande dagarna på x-skolan. Det var roligt 
att träffa hela gruppen igen, vår grupp känns så tillåtande och positiv. 
Hoppas att diskussionerna kommer igång på nätet. (Nadja 69)

En tolkning är att det många gånger var det sociala engagemanget som var 
drivkraften till att gå in på nätet för att läsa och ibland skriva någon form av 
inlägg. 

Erfarenhetsbaserade inlägg
Innehållet i de erfarenhetsbaserade inläggen var helt i linje med utvecklings-
gruppens uttalade syfte, hur kan vi skapa strukturer för dialoger mellan elever 
i klassrummet? Vid en närmare analys framträder tre olika vägar som pedago-
gerna väljer när de genomför sina förändringsförsök. (i) Genom att förändra 
den fysiska miljön.10 (ii) Genom att erbjuda elever redskap för att ingå i dialog. 
(iii) Genom att använda sig av olika upplevelser som kan väcka elevers 
nyfikenhet och ge dialogen ett intressant innehåll. 

Även om det vid många tillfällen uttalades att nätdialogen skulle ses som ett 
erfarenhetsutbyte där inga inlägg anses som meningslösa utan alla är beri-
kande konstaterar deltagarna att det tagit tid att formulera sig. Alla var inte 
förberedda på att detta forum innehöll flera olika moment; skriva, läsa, rea-
gera och ge respons. Det handlar både om att tänka på vad som ska skrivas och 
hur det ska skrivas. Deltagare som inte kommit igång med att skriva loggbok 
fick ägna större kraft åt att skapa erfarenhetsbaserad text speciellt för nätet än 
de som kunde använda loggen som utgångspunkt. 

Trots att erfarenhetsutbytet mellan de fem skolorna bidragit till kunskapsut-
veckling har det funnits ett visst motstånd mot skrivande både i loggbok, 
utvärderingar och på nätet. En vinst som blev uppenbar med skrivandet via 
nätet jämfört med loggbok var de engagerade mottagarna med röster från fem 
olika skolkulturer. Deltagarna lyfter fram att utbytet mellan skolorna skapat 
möjligheter att spegla sina egna erfarenheter genom andras. 

Det är fler inlägg som beskriver ett redan genomfört klassrumsarbete (VIII) 
än som spekulerar till kommande arbeten (VII). Att synliggöra klassrumsarbe-
ten som ligger framåt i tiden innebär att få respons för att vidareutveckla sina 
tankar innan de omsätts i klassrummet. En tolkning är att det inledningsvis 
ligger närmare till hands att delge något konkret som redan hänt än att delge 
ofullständiga tankar och vara spekulerande i sina texter. Att bjuda på sina 
klassrumsbaserade erfarenheter har inneburit en generös inställning mellan 
deltagarna där skrivandet synliggjort kollektiv kunskap. Trots att deltagarnas 
insatser är ojämnt fördelade och har aktivitetsnivåer på olika plan visar åter-
kommande teman och efterfrågan av djupare förklaringar att deltagarna varit 
engagerade i kollegornas inlägg. När pedagogerna beskriver klassrumssitua-
tioner tvingas de sätta ord på annars mer självklara fenomen, en form av inre 
dialog, som syns explicit (IV, VI) och implicit (VIII) i materialet. Frånsett några 
sociala inlägg visar inläggen på reaktioner påverkade av avsändaren; kollegor, 
litteratur, föräldrar eller som här av en elev:
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Vi har nu provat en ny hörselteknik sedan ett par veckor och det 
verkar som det fungerar bra. Barnen var först ovana vid ljudet men de 
verkar ha vant sig. En flicka utropade över förtjust: »Nu hör jag ju 
allihop!» (Katrin, 34)

Responderande inlägg
Eftersom alla läst allas inlägg kan också den mer passiva delen, läsandet, vara 
en väg att successivt bli skrivare i dialogen. Tre pedagoger är mer passiva som 
skrivare men insikten om att de finns med som läsare ger också en form av 
respons till avsändaren. I texterna syns olika sätt att ge respons. Det kan vara 
uppmuntran (II), igenkännande bekräftelse (V) eller att paralleller dras till 
egna berättelser. Uppföljning är ett annat sätt att bygga vidare på kollegans 
inlägg (VI, VII, VIII). 

Liksom i ovanstående exempel är det vanligt att texten snabbt övergår till att 
delge en egen berättelse istället för att stödja kollegan att tänka vidare. Det går 
här att skönja parallella processer gällande det pedagogerna gör för att bidra 
till elevaktiva dialoger och de lärandeprocesser som pedagogerna själva är 
involverade i. Alma ger här en beskrivning om hur yngre elever gärna vill ge 
egna berättelser istället för att visa reaktion på andras:

Är det naturligt för små barn att tala med varandra [fråga från inlägg 
5]? Jag har lärt mig eller trott att små barn är fullt upptagna med sig 
själva och har svårt att lyssna på andra, eller kanske de lyssnar men 
inte ger reaktion på vad någon annan säger utan genast kommer 
deras egna erfarenheter upp och så är de ivriga att få berätta vad de 
har att säga. Och när de har berättat är de nöjda och vill inte lyssna 
mer. (Alma 16) 

Denna situation kunde lika gärna vara en beskrivning gällande pedagogerna 
som gärna delger berättelser om sin undervisning istället för att ge konstruktiv 
kritik eller utmana en kollega, något som Dysthe (2003) anser vara en risk 
med asynkrona nätdialoger. Det vanligaste är att deltagarna uttrycker svårig-
heter att förändra klassrumsmiljön men ändå väljer att delge förändrings-
situationer med lyckade utfall. En fundering är om det handlar om att delge 
den bästa lösningen i stället för att efterfråga variationer på lösningar. Det kan 
tyda på att pedagogerna har liten praktisk erfarenhet om vad det innebär att 
vara varandras kritiska vänner i den närmaste utvecklingszonen (jfr Handal 
1999, Vygotskij 1999). Utmaningar ges mest i form av frågor men inga inlägg 
bedöms av mig som alltför kritiska för att vara möjliga att ta till sig. Det finns 
mycket traditionsbundenhet inom hörselklassundervisning och det är endast 
de mer innovativa inläggen, om att ändra möblering eller prova alternativ 
hörselteknik, som till viss del blir ifrågasatta. 

Handledaren använde sig mest av omformuleringar och frågor där ambitio-
nen var att visa intresse för de inlägg som fanns genom att från början inta en 
mer bekräftande attityd (jfr handledarens inlägg under uppgiftens utform-
ning). Detta var mer påtagligt under första året, tonades sedan successivt ner 
och övergick till en respons som var mer balanserad mellan bekräftelse och 
nya frågor. I viss mån kan handledarens inlägg kommit att fungera som 
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förebild för hur frågor som en form av respons kan utformas. Handledarens 
respons och frågor synliggör en försiktig kritisk vän. Det kan dock inte uteslu-
tas att någon upplevt att frågorna kom alltför nära eller blev för svåra. Som 
Alma skriver: »Oj, oj, oj vilka svåra frågor det har jag aldrig tänkt på», eller 
som Nora uttrycker det: »Nu har jag funderat lite kring dina [handledarens] 
frågor det är inga enkla frågor som vanligt.»

När de beskrivande inläggen avslutades med en öppen fråga bidrog det till 
fler inlägg med konstruktiv respons. Men det fanns även mycket relevanta 
öppna frågor som inte fick ett enda svar, vilket visar komplexiteten och att 
många tänkbara faktorer har spelat in; »timing», motivation eller intresse. 
Inlägg som efterfrågade på vilket sätt de värderade sina förändringsförsök 
mot utvecklingsarbetets mål var inte så vanliga, vilket kan tyckas förvånande, 
med tanke på att deltagarna själva formulerat sin autentiska utvecklingsfråga. 
Visserligen uttalades att »dialogen vid vårt samlingsbord har blivit bättre» 
(Katrin 125) eller »det var helt underbart att se vilken kommunikation han 
hade med sina kompisar» (Nadja 88), men få inlägg innehöll frågor om hur 
det visar sig eller på vilket sätt gör du den bedömningen? Att eleverna pratar i 
turordning är i sig inget tecken på dialog utan det är »ömsesidigheten och det 
aktiva engagemanget i den andras idéer och tankar som gör interaktionen 
dialogisk» (Dysthe 2003 s 303). 

Inläggen utvecklades över tid, bland annat genom att behovet av respons 
synliggjordes samt att inläggen på samma tema ökade. Detta visar tecken på 
att det finns en outnyttjad potential av att skriftligt kommunicera frågor 
gällande skolutveckling. I likhet med all utveckling tar det tid att lära sig nya 
redskap, så även former för en nätbaserad gemenskap. Precis som Alma 
uttrycker om förändringsarbetet med sina elever, allting är en process, vi måste 
knega på och ha tålamod om förändringar ska kunna ses som förbättringar 
och en tillgång i vardagsarbetet:

Jag har tänkt mycket på det du skrev. Kan vi förvänta oss att våra 
elever kan ha bra samtal på en gång? Allting är ju en process. Man 
måste knega och ha tålamod. En skaplig dialog är väl en bra början? 
Läraren kan väl vara tolk i början i skrift eller muntligt. Huvudsaken 
är att barnen känner att det de har att säga tas emot och är viktigt. 
(Alma 11).

Sammanfattningsvis kan sägas att alla inlägg, utom några få rent sociala, visat 
på olika reaktioner från olika röster; från pedagogernas egna frågor eller 
reflektioner, elevers reaktioner, föräldrars reaktioner eller litteratur som 
skapade reaktion. Men i första hand finns reaktionerna insprängda i det egna 
skrivandet, liksom att den inre dialogen synliggjorts. Utifrån Bakthin (1981, 
Holquist 1990) har inläggen visat på förståelse som grundar sig i att aktivt 
engagera sig i relationer och att spegla sin egen praktik genom andras. Del-
tagarna har däremot under dessa månader inte nyttjat den fulla potentialen av 
att lyfta fram skillnaden mellan olika röster; att ge respons genom att bygga 
vidare på, motsäga eller bredda den andres uppfattning (jfr Dysthe 2003, Hoel 
2001).
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER

I resultatet framgår att arbetet med att skriftligt utbyta klassrumserfarenheter 
med återkoppling i form av respons varit ett utforskande arbete. Eftersom 
detta var ett obeprövat område har de sju deltagarna fått använda fantasi och 
erfarenheter från andra sammanhang. Aktionsforskningens cykliska proces-
ser av planering, aktioner, observationer och reflektioner har varit ett 
användbart upplägg. Deltagarna i studien visar att den processen kan berikas 
med nätbaserade gemenskaper. I likhet med Gillbergs (2005) erfarenheter har 
deltagarna ingått i tre utvecklingsprocesser; en teknikrelaterad, en mellan-
mänsklig och en kunskapsutvecklande. Utan att ange något tidsperspektiv 
betonas att först när en grupp känner sig trygga med tekniken, metoden och 
varandra är det möjligt att utmana varandra på djupet. Vikten av att gradvis 
utvecklas till fullvärdiga deltagare i en nätgemenskap tydliggörs i denna 
studie. 

Ansvaret för att studier är etiskt genomförda ligger direkt på den individu-
elle forskaren även om arbetsinsatser, som i detta fall, gjorts kollektivt (jfr 
Merriam 1994). Tid för att bygga tillit och ömsesidigt förtroende har varit en 
förutsättning för att öppet kunna ventilera de etiska frågor som uppstått 
under resans gång. Med universitetsanknytning och med erfarenheter inom 
hörselområdet kan min roll beskrivas ha ett kombinerat perspektiv, utifrån 
och inifrån, en roll som tidigare i texten beskrivits inneha både dilemman och 
möjligheter. Bedömningen av studiens trovärdighet vill jag enligt Andersson 
m fl (1994) beskriva utifrån demokratisk validitet, vilket betecknar en studie 
där alla som berörs av frågeställningarna involveras samt att allas perspektiv 
tas i beaktande. 

Situationen var inte symmetrisk men som jag uppfattar det var den demo-
kratisk i bemärkelsen att allas röster har blivit hörda, människor med olika 
erfarenheter som börjat utmana varandra till en självkritisk hållning. Delta-
garna var mycket entusiastiska över sitt deltagande, vilket kan tolkas som att 
de var svältfödda på uppmärksamhet i det vardagliga klassrumsarbetet. Där-
för ligger det ett medvetet arbete att i urvalen inte underblåsa den förföriska 
dimensionen som uppstod tack vare att deltagarna blev uppmärksammade av 
andra. 

I detta virtuella medium blev deltagarna sedda av kollegor och handledare, 
vilket kan ha bidragit till att den kritiska dimensionen uteblev. Även om 
lärande i arbetslivet efterfrågar nätbaserade gemenskaper kan gemenskaper 
även utveckla exklusivitet och slutenhet. Det är, som Heide (2005) beskriver, 
inte ovanligt att deltagare överskattar egna och nervärderar andras kunskaper 
vilket inte gagnar verksamheten som helhet. 

Inom all utbildning sker en förskjutning i terminologin som innebär att gå 
från inlärning mot lärande vilket inbegriper en aktivitet. Lärare har tidigare 
betraktats som kunskapsmottagare i sin fortbildning och denna typ av kompe-
tensutveckling handlar om att aktivt medverka till kunskapsutveckling. 
Deltagande pedagoger har visat mod genom att successivt våga skapa ny 
kunskap via nätet. I linje med läroplanens kunskapssyn har kunskapandet 
skett på två parallella arenor; i relation till eleverna i klassrummet och i 
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relation till kollegor i den nätbaserade gemenskapen. Att likartade frågor 
återkommer visar att deltagarna fortsätter att ställa nya och mer nyanserande 
frågor vilket harmonierar med aktionsforskningsspiralens alla steg (Kemmis 
& McTaggart 1982). 

Engagemanget har synbart påverkat deltagarna från att mer passivt förhålla 
sig till förändringar till att börja ifrågasätta traditioner; om möblering och 
hörselteknik samt invanda kommunikationsmönster. Frågan om resultatet av 
denna studie kan generaliseras blir en fråga om studien kan ha något värde i 
andra kontexter, »transferability» enligt Lincoln och Guba (2002). Jag menar 
att resultatet är överförbart till sociala praktiker med någon gemensam 
nämnare som trots geografisk spridning har behov av att skapa ny kunskap 
tillsammans. Som avslutning på denna artikel dras slutsatser kring skrivande 
som redskap i en praxisgemenskap med fokus på mottagarmedvetenhet.

Mottagarmedvetenhet, ett begrepp som Hoel (2001) jämställer med känsla 
för mottagarens perspektiv, kan förklaras på olika sätt beroende hur det 
betraktas. Både de beskrivande inläggen och responsen visade låg grad av 
mottagarmedvetenhet under första året. Det kan självklart bero på generella 
faktorer; som svårigheter att inta den andres perspektiv eller kunskaper om 
språk, texter, skrivande och läsning. Eftersom alla pedagoger hade liknande 
klassrumssituationer, gedigna kunskaper inom sitt specialområde och lång 
erfarenhet inom förskolan och skolan kan detta inte vara en relevant förkla-
ring i detta sammanhang. 

Jag vill, liksom Hoel, söka förklaringar genom att använda mig av begreppet 
kontextberoende mottagarmedvetenhet. Inom denna nätbaserade kontext 
hade ingen någon erfarenhet. Det är fullt möjligt att internalisera vissa 
strategier för att skriva mer läsarinriktat, vilket också deltagarna gjorde, men 
det går inte att internalisera en generell läsare. Läsarreaktioner går inte att 
förutse; dels därför att dessa reaktioner är beroende av läsarens individuella 
tolkningspositioner, dels för att läsaren träder in som medskapare av texten. 
Tolkningar och skapande av mening sker aldrig isolerat och under skrivandet 
glider olika kontexter in i varandra och »utgör två sidor av samma mynt» 
(Hoel 2001 s 44).

I linje med Bakthins synsätt kommer det individuella och det sociala, de inre 
och yttre dialogerna att ömsesidigt påverka varandra (Bakthin 1981, Holquist 
1990). Om skrivande används som ett tankeredskap kan ett första syfte vara 
riktat mot praktiken, att pedagogerna lär sig om sin egen praktik enbart 
genom att beskriva sitt vardagsarbete i text, vilket framkommer i de 
beskrivande inläggen. Utforskande skrivning kan generera idéer och tankar 
som tidigare inte varit medvetna och ligger nära den inre dialogen (jfr Dysthe 
1996). Mottagarna är därmed inte oviktiga eftersom de varit själva motiva-
tionen till att skriva. Detta skulle kunna förklara varför pedagogerna till en 
början gjorde utförliga beskrivande inlägg och först mot slutet blev aktörer på 
den mottagande arenan. Aktörer i den bemärkelsen att responsarbetet hade 
fler synliga strategier är enbart bekräftelse. Att beskriva sin praktik och att ge 
en balanserad respons på andras beskrivningar kan ses som två olika färdig-
heter som båda ingår för att lära av varandra i den närmaste utvecklingszonen.
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Om vi utgår från att mottagarmedvetenhet är kontextberoende är det fullt 
möjligt att utvecklas genom att vara med och bygga upp en responsmiljö. 
Lärandemiljön i nätsamtalen hade självklart sett annorlunda ut om utgångs-
punkten varit att först bli undervisad om hur en responsmiljö kan byggas upp 
och utvecklas än, som i detta fall, lära genom att bygga erfarenheter inom sin 
praxisgemenskap (jfr Wenger 1998). Ingen hade inledningsvis några uttalade 
förväntningar på kollegorna som skribenter utan det sociala och professio-
nella utbytet var drivkraften i skrivandet. 

Efter den första analysen blev alla mer medvetna om sig själva som skrivare 
och det uttalades gemensamma lärdomar inför kommande nätdiskussioner. 
Detta bidrog till att antalet responderade inlägg ökade, men det kan finnas en 
risk för att det kändes mer kravfyllt att skriva när deltagarna skrev eller läste 
texter med tanke på att formulera konstruktiv respons. I termer av specifik 
eller generell respons använder sig den mer erfarne av respons med större 
konkretion och precision, gällande både bekräftelse och utmaningar. De 
utvecklar en förmåga att göra mer flexibla tolkningar och har därmed lättare 
att frigöra sig från sina egna lösningar (Hoel 2001). I osäkra och nya lär-
gemenskaper som denna är det lätt att bli lösningsfixerad. De responsbaserade 
inläggen visar det är svårt att avhålla sig från att hjälpa till och komma med 
konkreta förslag till lösningar. En risk är att detta på sikt övergår till 
traditionell förmedlingspedagogik (Gillberg 2005).

De responderande inläggen visar tecken på att deltagarna inte ingick i skol-
kulturer som använde sig av kollegor för att utveckla sin praktik, det vill säga 
vara varandras »critical friends» (Handal 1999). Men svårigheten bestod inte 
enbart av liten erfarenhet utan även avsaknad av strukturer för att bygga upp 
en responsmiljö, närmare bestämt ett specifikt syfte med responsen. Utan syfte 
tog det självklart tid innan det syntes spår av att deltagarna använde sig av 
handledarens respons som modell. 

Eftersom syftet med de beskrivande inläggen var att pedagogerna skulle 
utveckla frågor från sina klassrum ägnade sig handledaren mest åt respons, 
det vill säga tillämpade »scaffolding» både i och utanför den närmaste 
utvecklingszonen. Utanför utvecklingszonen i den bemärkelsen att responsen 
inledningsvis inte hade balans, den visade sig vara alltför bekräftande och 
lösningsfokuserad. Pedagogers kompetens och erfarenheter om responsarbete 
är i första hand relaterat till responsarbete med elever. I Lpo 94 betonas rent 
generellt skolan som arbetsgemenskap utan att begreppet responsgrupper 
omnämns. 

Om vi jämför med grannlandet Norge finns där betydligt mer konkreti-
serade och detaljerade mål kring responsarbete mellan elever, i så kallade 
responsgrupper. I första klass ska elever kunna samtala om texter de själva 
skapat samt ge synpunkter på andras, och i åttonde klass ska eleverna kunna 
ge och själva tillgodogöra sig respons, vidareutveckla förmågan att bedöma 
sina egna texter samt ge textspecifik och konstruktiv feedback (Læroplans-
verket 1996). Enligt Hoels (2001) erfarenheter är den vanligaste orsaken till 
att responsgrupper misslyckas att det lagts alltför liten vikt vid det praktiska 
lärandet och uppbyggnad av en metamedvetenhet. Enligt denna tillfälligt 
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etablerade praxisgemenskap är förståelsen av vad responsmiljöer med elever 
innebär överförbart till lärande i arbetslivet.

Den strategi som efter hand explicit uttalades av pedagogerna och som även 
visade sig i texterna är användbarheten av frågan som redskap till tanke-
utveckling. »Utvecklande respons är bekräftande, positiv och har gärna 
följdfrågor, det känns ju alltid nyttigt att få tänka till ytterligare och formulera 
för någon annan hur jag menar.» (Sigrid 103) Eftersom respons ska bidra till 
mottagarens tankeutveckling räcker det inte enbart med positiv och bekräf-
tande respons, den ska också vara utmanande utan att bli styrande. En peda-
gog som beskriver komplexa undervisningssvårigheter kan vara hjälpt av att 
kollegor utvecklar valmöjligheter. 

Här kan frågor utgöra en drivkraft till tankeutveckling och har den fördelen 
att olika möjligheter hålls öppna. Detta i motsats till påståenden om vad som 
är rätt eller fel, vilka upplevs som begränsande. Problem kan länge hålla oss 
sysselsatta, men när problemet är löst har också drivkraften i tankeutveck-
lingen försvunnit. Därför är det inte konstigt att »lyckade klassrumsarbeten» 
fick ganska lam respons, det fanns liksom ingen drivkraft att få näring ifrån.

När pedagogerna delgav klassrumsberättelser ställdes också stora krav på 
responsgivare att söka upp svårigheter eller problem. Detta stämmer överens 
med Hoels undersökningar där det framkommer att det svåraste i responsar-
betet inte är att ge respons på redan definierade problem utan att konstruera, 
skapa eller hitta problem. En av responsgivarens viktigaste uppgifter blir 
därför att vara problemfinnare och även här är frågor användbara som stra-
tegi för att uppnå sitt syfte. Hur vill pedagoger ta emot respons och vilken 
respons bidrar till lärande enligt Nystrands (1986) terminologi: auditiv och 
spontan eller visuell och förberedd? Skillnaden utgörs av att vara en lyssnande 
eller läsande mottagare till den berättelse som är föremål för respons. 
Nystrands erfarenheter visar att auditiv respons är mer ytlig, det muntliga 
ordet är flyktigt, vid bristande koncentration finns det plötsligt ingen hel 
berättelse att ge respons på. Samtidigt går det inte att förbise att det skrivna 
ordet är bestående och mer utelämnande eftersom skrivaren blottar sina 
tankar för tolkning på ett annat sätt.

Specialpedagogiska praktiker har ofta specifika kunskaper och erfarenheter 
som i högre utsträckning än idag kan kommuniceras med andra. Motive-
ringen för dessa pedagogers deltagande var möjligheter till vidgade referenser. 
Dessa fem hörselskolor hade tidigare inga självklara mötesarenor men inom 
denna praxisgemenskap har handlingsbaserade kunskaper kommunicerats i 
text. Nätdialogen har skapat förutsättningar att göra detta på distans. Min 
tolkning är att arbetet inte bara stärkt deras yrkesidentitet och tillhörighet 
utan också synliggjort meningsfullheten av att applicera nya kunskaper, både 
generella och specifika, i miljöer för elever med hörselnedsättning. Lärande i 
arbetslivet förutsätter metoder att fånga upp och bearbeta den verklighet som 
personalgrupper befinner sig i, vilket denna studie visar exempel på. Behovet 
av ökad mobilitet och kravet på kontinuerlig kompetensutveckling skapar 
efterfrågan på nätbaserade forum som pedagogiska redskap (Gillberg 2004, 
Jobring & Carlén 2004).
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Den här redovisade studien visar att tillit till varandras skrivande successivt 
skapat en grogrund till ett reflekterande förhållningssätt där synbara påver-
kansfaktorer varit; tid, motivation, mottagarkompetens och stödstrukturer 
eller »scaffolding». Den viktigaste erfarenheten med deltagandet i denna 
nätbaserade praxisgemenskap är insikten om att skrivande mellan kollegor är 
ett användbart redskap för att utveckla sitt klassrumsarbete i samverkan mel-
lan nationellt spridda skolor. För små specialpedagogiska praktiker kan det 
vara en oumbärlig väg till verksamhetsutveckling. Det känns väsentligt att 
vidare studera hur responsmiljöer för pedagoger kan utvecklas. 

NOTER

1. Dessutom Hörselskadades Riksförbund och Allmänna Arvsfonden.
2. Denna artikel handlar om en utvecklingsgrupp bestående sex pedagoger och 
dess handledare. Sammanlagt och utspritt över tid startade dock sju 
utvecklingsgrupper, ca 50 pedagoger deltog totalt.
3. Detta nätbaserade forum (First Class) innebär att texter skrivs i form av e-post. 
I vardagligt tal beskrev deltagarna detta redskap som, via nätet eller nätdialog.
4.  Inkluderar översättningar och tolkningar gjorda av Holquist (1990).
5.  Från Wengers (1998) communities of practice, översatt till praxisgemenskaper 
(Dysthe, 2003) men även lärgemenskaper (Jobring & Carlén, 2004).
6.  »Lurking» är det uttryck som i Dysthes (2003) studier används när deltagare i 
nätdialoger endast läst men inte kommenterat det skrivna inlägget.
7.  För att hålla distansen mellan utvecklingsarbetet som redan är genomfört och 
denna studie som är forskarens ansvar särskiljs benämningen handledare och jag (= 
forskaren), fastän det i praktiken innebär samma person.
8. Enstaka inlägg refereras med fingerat namn och siffra som visar den kronolo-
giska ordningen. Ett undantag till detta görs för den helhetliga dialogen som 
synliggörs under inläggens karaktär (inlägg I–VIII).
9.  Dessa åtta inlägg refereras som I–VIII.
10. Eftersom dessa miljöer involverar elever med hörselnedsättning ingår även 
hörseltekniska lösningar i miljön. Det övergripande projektet samarbetade med och 
fick hörselteknisk support av; ett hörseltekniskt företag och en hörseltekniker 
knuten till varje skola.
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