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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie har varit att beskriva och analysera hur kultur-
skolelärare uppfattar och formar sitt professionella lärande och utveckling i 
förhållande till elevernas undervisning. I studien har fokus legat på att studera en 
pågående aktionsforskningsprocess i form av lärares återkommande kollegiala 
samtal kring tankar, handlingar och erfarenheter av undervisningen i 
Kulturskolan. För att uppnå syftet har jag utgått ifrån dessa frågeställningar:  
Hur uppfattar lärarna a) sitt deltagande i kollegiala samtal och b) tillgång till 
forskares handledning i samtal kring undervisningspraktiken? Hur beskriver 
lärarna i det gemensamma kollegiala samtalet sina handlingar i undervisningen 
med kulturskoleeleven? Hur kan kulturskolelärares delade reflektioner kring 
undervisningserfarenheter bidra till professionell utveckling och lärande? I 
aktionsforskningsprojektet deltog åtta kulturskolelärare och kommunens 
skolforskare. Socialkonstruktionism har utgjort teoretiskt ramverk där interaktion-
en i form av samtal och dialog (Bakhtin, 1981) i Communities of practice 
(Wenger, 1998) betraktas som centrala för lärande och utveckling. Resultatet visar 
hur ett professionellt lärande lett till utveckling genom att aktionsforsknings-
projektet gett lärarna nya tankar vilket har resulterat i ett förändrat agerande i 
kulturskolepraktiken. På så sätt har kulturskolelärarnas identitet satts i rörelse från 
ett individuellt, via ett kollegialt mot ett kollektivt perspektiv på elevernas lärande 
och undervisning. 
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Inledning 
Att arbeta som ambulerande musiklärare vid en kommunal kulturskola i en norr-
ländsk kommun innebär mycket resande mellan olika skolor. Under samma arbets-
dag undervisar en kulturskolelärare ofta på två eller fler skolor, i gemensamma 
lokaler som delas med kollegor. Det kollegiala mötet sker i dörren då en lärare 
kommer till undervisningsrummet och den andra åker vidare. Denna schematekni-
ska utmaning medför att tillfällen för kollegiala reflektioner om undervisnings-
metoder och lärares förhållningssätt är få. Vid de schemalagda personalkonferens-
erna och arbetsplatsträffarna prioriterar kollegiet praktiska diskussioner om t.ex. 
konsertplaneringar, elevrekrytering och motorvärmarplatser för att få det vardag-
liga arbetet att flyta. Två ramfaktorer som påverkar utformningen av kulturskolans 
undervisning är tillgången till elever och lokaler. Ett vanligt scenario är att det på 
en skola bara finns en elev som önskar spela ett visst instrument, eller att det finns 
flera elever men lokalen som läraren har tillgång till möjliggör inte gruppunder-
visning. Utifrån mina erfarenheter som gitarrlärare ser jag att dessa omständigheter 
kan leda till oreflekterad traditionell analog en till en undervisning.  
 
Instrumentallärares långa tradition av undervisning utifrån en mästare-lärlings-
modell, med enskilda lektioner eller mindre elevgrupper (Rostwall & West, 2001), 
har även styrt kulturskolelärares kompetensutveckling. Fortbildning och fördjup-
ning inom det egna ämnesområdet eller på det egna instrumentet har prioriterats 
inom kulturskolepraktiken (Andersson, 2005). Detta är ett fenomen som även känns 
igen inom andra estetiska utbildningar där läraren identifierar sig med sitt ämne 
(Jonsson Widén, 2016). Trots att kulturskolelärare arbetar sida vid sida med sina 
kollegor kan upplevelsen ändå många gånger vara en känsla av ensamhet när det 
kommer till didaktiska val. Min drivkraft som gitarrlärare har legat i mötet med 
eleverna och vad som sker i detta möte. Hur jag kan utforma undervisningen och 
vad lärarens metoder och förhållningssätt gör för elevernas lärande och utveckling 
är frågor jag kontinuerligt grubblat över. Genom åren har mitt behov av att medvetet 
reflektera både enskilt och tillsammans med kollegor över dessa frågor vuxit sig 
starkare. Magisterkursen Forskning och utveckling i skolan har blivit ett sätt för 
mig att utforska mitt eget lärande och fördjupa min egen förståelse. De lärdomar 
jag fått genom utbildningen har belyst avsaknaden av strukturerade metoder och 
modeller för kulturskolelärares gemensamma diskussioner och reflektioner när det 
gäller kulturskolelärares professionella lärande och kulturskolans verksamhets-
utveckling.  
 
Den kulturskola vars praktik ligger till grund för denna praktiknära studie är 
organisatoriskt ordnad under Barn- och Utbildningsnämnden; utbildningsförvalt-
ningen i kommunen och står med det ena benet i den frivilliga verksamheten och 
med det andra i den lagbundna skolkontexten. Det betyder att det övergripande 
arbete som kommunen genomfört för att följa skollagen (2010:800) när det gäller 
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att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet även kunnat 
omfatta kulturskolans verksamhet. Vid den studerade kulturskolan har ett behov av 
kollegialt lärande och en längtan efter systematisk kunskapsutveckling vuxit fram i 
kollegiet de senaste åren, vilket sedermera lett till ett utvecklingsarbete i form av 
ett aktionsforskningsprojekt. Jag och mina kollegor såg aktionsforskningsprojektet 
som en möjlighet att utveckla kulturskolelärares yrkespraktik och professions-
utövande. Föreliggande studie är således ett bidrag till fältet för praktiknära skol-
forskning. 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur kulturskolelärare upp-
fattar och formar sitt professionella lärande och utveckling i förhållandet till 
elevernas undervisning. I studien ligger fokus på att studera en pågående aktions-
forskningsprocess i form av lärares återkommande samtal kring tankar, handlingar 
och erfarenheter av undervisningen i Kulturskolan. I studien söker jag svar på 
följande frågeställningar:  
 
1. Hur uppfattar lärarna a) sitt deltagande i kollegiala samtal och b) tillgång till 
forskares handledning i samtal kring undervisningspraktiken?   
 
2. Hur beskriver lärarna i det gemensamma kollegiala samtalet sina handlingar i 
undervisningen med kulturskoleeleven?  
 
3.  Hur kan kulturskolelärares delade reflektioner kring undervisningserfarenheter 
bidra till professionell utveckling och lärande?  
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Bakgrund 
De kommunala kulturskolorna står inför stora utmaningar. Som en del av lokalsam-
hället måste verksamheten och den personal som arbetar inom den praktiken för-
hålla sig till de förändringar som dagens samhälle genomgått de senaste decen-
nierna. Den statliga propositionen En kommunal kulturskola för framtiden (SOU. 
2017/18:164) slår fast att demografiska förändringar, teknisk utveckling och nya 
förutsättningar för kommunikation i kombination med ökad medvetenhet om mång-
fald, jämlikhet och tillgänglighet påverkar de kommunala kulturskolorna och ställer 
nya och andra krav på deras sätt att arbeta. I propositionen formulerar regeringen 
bland annat att några av de utmaningar som kulturskolorna står inför i ett framtids-
perspektiv, är kulturskolornas behov av kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte, 
samverkan och uppföljning.  
 
Då kulturskolans verksamhet antas utgå ifrån det demokratiska uppdraget om barns 
och ungas rätt till kultur ”i ett lärandesammanhang som är anpassat efter elevens 
behov och intressen” (SOU. 2017/18:164) blir kulturskolelärares professionella 
utveckling och lärande betydelsefull för utbildningens utformning och kvalitet. I 
propositionstexten framhålls ett behov av ökad forskning kopplat till kulturskole-
kontexten som en förutsättning för verksamhetens utveckling. Forskning om de off-
entligt finansierade kulturskolorna i Sverige har tidigare betraktas som ett, i mångt 
och mycket, outforskat område (Lindgren, 2014). Den statligt tillsatta utredningen 
En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU.2016:69) betonar att frivillig-
verksamhet, så som kulturskola, är i stort behov av forskning med större kontinuitet 
och omfattning än hittills. Anders Rønningens (2019) resultat i en nyligen publice-
rad forskningsöversikt visar på ett ökat producerande av kulturskolerelaterad forsk-
ning de senaste åren och att mängden magisteruppsatser förutspår en fortsatt ökning 
inom området.  
 
Kulturskolornas nära samarbete med grundskola (SOU. 2017/18:164) och gymna-
sium kan ha inspirerat några kulturskolor till verksamhetsutveckling mot en under-
visningspraktik som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Både 
Kulturskolan i Kalix (2018) och Kulturskolan i Stockholm (2018) har för att: 
”stärka professionen och fördjupa förståelsen för processerna undervisning och lär-
ande inom kulturskolan” (Kulturskolan Kalix, 2018) genomfört egna utvecklings-
projekt i samarbete med extern handledare där fokus legat på kollegialt lärande. Vid 
Göteborgs Kulturskolor har ett utvecklingsarbete med fokus på elevdelaktighet 
startats och utforskats genom ett aktionsforskningsprojekt (E. Nyman, personlig 
kommunikation 6 februari, 2020). Matts Mattsson (2001) beskriver praktiknära 
forskning som en användbar strategi i verksamheter som vill bedriva forskning för 
ökad kunskap om och utveckling av densamma. Att det sker praktiknära forskning 
med fokus på professionellt lärande och utvecklingsarbete vid Sveriges 
Kulturskolor syns med andra ord på praktiknivå om än inte på en akademisk nivå. 
Men hur kan begrepp som professionellt lärande och utveckling förklaras? 
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Individuellt, kollegialt och kollektivt lärande 
Roger Säljö (2015) konstaterar att lärande är ett begrepp som används i många 
olika sammanhang. Det stora problemet med lärande är att det är osynligt. Det är 
inget fysiskt objekt som går att peka eller ta på. Säljö (2015) menar att man kan 
säga att: ”Lärande följer på, är en konsekvens av, människors aktiviteter och 
erfarenheter och kräver någon form av personligt engagemang i situationen.” (s.23). 
I vardagligt tal används begreppet kollegialt lärande flitigt, främst när det i 
allmänna ordalag talas om skolors utvecklingsarbete och lärares lärande. Skolverket 
definierar kollegialt lärande som ”en sammanfattande term för olika former av 
professionsutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig 
kunskap i den dagliga praktiken” (Skolverket, 2019). Denna vaga definition kan ha 
bidragit till att begreppet ännu inte är tydligt avgränsat, många gånger används det 
oreflekterat som synonymt med kompetensutveckling, skolutveckling eller 
kollegial handledning. För att inte Skolverkets sätt att använda begreppet ska bli 
styrande för den allmänna förståelsen är det viktigt att fylla begreppet med en rik 
innebörd menar Ulf Blossing & Ann-Christine Wennergren (2019). En tydligare 
definition skulle vara att kollegialt lärande kan förstås som att kollegor tillsammans 
samtalar på ett organiserat sätt om undervisning för att förvärva färdigheter och 
kunskaper av varandra. Det kollegiala lärandet underlättas om lärarna identifierar 
sig med sitt yrke. Resultatet blir ett individuellt lärande om och i en gemensam 
praktik (Larsson, 2018).  
 
Men lärande som sker tillsammans med andra kan även resultera i gemensam 
kunskap vilket då kan beskrivas som ett kollektivt lärande. Detta uppstår då 
individen tillsammans med andra lär sig att förstå sitt arbete på ett nytt sätt vilket 
sedan leder till insikter om hur det gemensamma arbetet kan utformas. Om lärarna 
identifierar sig med sin skola och har gemensamma föreställningar om den egna 
organisationen kan gemensamma handlingsmönster i form av gemensamma 
föreställningar och handlingsalternativ skapas. Kollektivt lärande kan då beskrivas 
som en gemensam lärprocess med ett gemensamt resultat: ”att människorna till-
sammans skapar mer och annorlunda än de skulle ha gjort var och en på egen hand” 
(Ohlsson, 2016, s.39). Med andra ord betyder kollektivt lärande att samverkan med 
andra inte bara resulterar i individuell kunskap, utan har fokus på utveckling av 
skolans verksamhet i stort. Det individuella lärandet är således en viktig del både i 
det kollegiala lärandet och i det kollektiva lärandet. Både kollegialt och kollektivt 
lärande sker via gemensamma lärprocesser där individer delar med sig av sina kun-
skaper och erfarenheter. Skillnaden mellan begreppen blir att lärprocesserna leder 
till individuell eller gemensam kunskap. 
 
Professionell utveckling och lärande 
Professionell utveckling avser att fördjupa och förbättra den yrkesskicklighet som 
ligger inbäddad i en praktik. Helen Timperley (2013) menar att begreppet inom 
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skolans värld över tid har kommit att få bibetydelser i form av enbart överförande 
av information i syfte att påverka lärarnas undervisningsmetoder. Hon menar vidare 
att i skolsammanhang eller annan verksamhet som strävar efter lärande och utveck-
ling ter sig fortbildning i form av studiedagar med färdiga kurspaket som otillräck-
liga. För att få en förståelse för innebörden i begreppet professionell utveckling 
behöver betydelsen av begreppet professionalism förtydligas. Evans (2014) bes-
kriver att det professionella består av det praktiker gör i sin praktik, hur och varför 
de gör det och identifierar därmed tre beståndsdelar som utgör professionalism: 
praktikerns uppförande, attityd och intellekt. Om dessa tre beståndsdelar utmanas 
och förändras av de som befinner sig inom en praktik uppstår professionell 
utveckling.  
 
När lärare lär om, och får en ny förståelse om den egna undervisningspraktiken och 
sitt egna tänkande sker en utveckling. Utvecklingen blir då resultatet av att ny, 
kvalitativt annorlunda, kunskap inlemmas av den professionella praktikern i 
praktiken (Lendahls & Runesson, 1996). Timperley (2013) menar att professionellt 
lärande är en inre process som kräver ett aktivt kognitivt, känslomässigt och prakt-
iskt engagemang. Begreppen professionell utveckling och professionellt lärande 
innebär avsiktliga, löpande och systematiska processer och beskrivs som den pro-
cess varmed praktikers yrkeskunnande höjs och förbättras på ett varaktigt sätt. Det 
professionella lärandet förutsätter att läraren är engagerad i sitt eget lärande, sätter 
elevernas lärande i centrum och reflekterar över processerna, på så sätt blir läraren 
lärande vilket leder till utveckling (ibid.). Professionella lärandegemenskaper (eng. 
professional learning communities) bildas då lärare kontinuerligt möts och ställer 
kritiska frågor till sin praktik i syfte att förbättra och utveckla densamma 
(Rönnerman, 2015). Tid för informella och formella kollegiala möten samt tid till 
enskild och gemensam reflektion är avgörande för utveckling och lärande. För att 
möjliggöra detta krävs stöd, flexibilitet och strukturer inom organisationen, nätverk 
och arbetslag som överlappar varandra samt lärarnas egen vilja och engagemang 
(Hardy, Edwards-Groves & Rönnerman, 2012).  
 
Forskning visar på en enighet rörande det professionella lärandet som ett gemen-
samt kollektivt kompetensbyggande för att möjliggöra ett långsiktigt och hållbart 
lärande för både lärare och elever (Blossing & Wennergren, 2019; Rönnerman, 
2015; Stoll et al, 2006; Timperley, 2013). Jag vill i denna uppsats definiera begrep-
pen professionell utveckling och lärande som ett medvetet och strukturerat lärande 
i syfte att utveckla den yrkespraktik läraren är en del av. Det vill säga att det profes-
sionella lärandet tar sin utgångspunkt i lärarens vardagliga praktik och sker tillsam-
mans med kollegor i syfte att utmana och synliggöra den tysta yrkeskunskapen. Att 
lärare med hjälp av vetenskapliga metoder tillsammans prövar och omprövar den 
samlade erfarenheten som ligger inbäddad i praktiken. Professionellt lärande och 
utveckling sker med andra ord när kulturskolelärares professionella kunskap synlig-
görs, problematiseras och utmanas ur ett praktiknära perspektiv. 
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Tidigare forskning 
I föreliggande studie utgör kulturskolelärares professionella utveckling och lärande 
genom kollegiala samtal studieobjekt. I forskningsöversikten Kulturskolerelatert 
forskning i Norden (Rønningen, 2019) framkommer det att kulturskolelärares 
professionella lärande och utveckling är ett relativt outforskat område. Rønningen 
(2019) karaktäriserar 23 forskningsarbeten av 570 nordiska kulturskolerelaterade 
forskningsreferenser som professionsrelaterade. Dessa studier handlar om kultur-
skolans profession med fokus på yrkesidentitet, hur kulturskolelärarstudenter för-
bereds för sitt kommande yrke eller behandlar forskning om yrket i ett större 
perspektiv så som professionell utveckling. Genom att anta ett breddat sökfokus har 
det blivit möjligt för mig att hitta relevant forskning som anknyter både till lärares 
professionella utveckling och lärande i allmänhet och kulturskolelärares i 
synnerhet.  
 
Praktiknära forskning 
Aktionsforskning, kollegahandledning, learning study och forskningscirklar är 
exempel på deltagarorienterade forskningsmetoder där syftet är att studera frågor 
som utgår ifrån deltagarnas egen praktik. En rad forskare beskriver dessa metoder 
som användbara modeller för att lyfta och synliggöra den individuella, kollegiala 
och kollektiva erfarenheten inom en specifik praktik i syfte att åstadkomma både 
individuell och gemensam kunskapsutveckling i form av professionell utveckling 
och lärande (Andersson, 2007; Mattsson, 2001; Rönnerman, 2015). Inom den 
kulturskolerelaterade forskningen märks intresset för den praktiknära ansatsen 
främst genom olika student- och masteruppsatser (Rønningen, 2019). I både Cecilia 
Frostenssons (2016) masteruppsats och Jon Manikoffs (2018) examensarbete an-
vände forskarna learning study för att utforska begreppen kompetensutveckling och 
kollegialt lärande. Dessa studier visade genom variationsteori på att utveckling av 
enskild och gemensam reflektion försett lärarna med fler verktyg för att utforma 
undervisningen, men de menade även att vikten av tid, struktur och handledning är 
avgörande för att åstadkomma en hållbar och långsiktig förändring (Frostensson, 
2016; Mannikoff, 2018). 

Cecilia Ferm Thorgersen (2012) har i en studie undersökt hur klassmusiklärares 
professionella utveckling organiserades inom ramen för Den Nationella forskar-
skolan i musikpedagogik (NFS). Syftet med studien var att beskriva och förstå på 
vilka sätt kompetensutveckling som vilar på vetenskaplig grund erbjuder en framtid 
som forskande lärare. Genom att delta i forskarskolan rörde sig de deltagande 
lärarna mellan tre olika praktikgemenskaper: lärarpraktiken, den akademiska 
gemenskapen och den praktikgemenskap som kollegorna i forskarskolan utgjorde. 
Resultatet visade på en förändring i lärarnas individuella identitetsformning i under-
visningspraktiken. Från att ha varit centrala medlemmar i undervisningspraktiken 
blev lärarna mer effektiva, fokuserade, reflekterande och perifera sådana. Inom den 
akademiska gemenskapen gick deltagarna från att vara perifera medlemmar, 
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obekanta med akademins språk och handlingssätt till att utveckla forskarkunskaper 
så som att referera, kritisera och diskutera vetenskapliga texter och metoder utan att 
för den skull tappa sin läraridentitet. Den kollektiva identitetsformationen inom 
forskarskolan (NFS) påverkade på så sätt individens eget formande av rollen som 
forskande lärare. Studien belyser även att avsaknaden av kommunikationsmönster 
och kommunikationsinnehåll mellan företrädare för undervisningspraktik (rektorer 
och huvudmän) och akademi (forskare) hindrade de tre praktikgemenskaperna att 
utveckla fungerande lärandesystem där lärdomar kunde färdas emellan de olika 
praktikgemenskaperna. Efter genomgången forskarskola karaktäriserar forskaren 
lärarna som ”nyfikna, kritiska, undersökande, kommunicerande, offentliga, och 
systematiska forskarutbildade lärare som gärna vill förändra och utveckla 
praktiken” (Ferm Thorgersen, 2012). 

Lill Langelotz (2014) har genom kollegahandledning undersökt lärares kompetens-
utveckling, hur lärarskicklighet formuleras samt vad som främjar och begränsar ut-
vecklingspraktiken. I avhandlingen problematiserar forskaren det faktum att 
forskningslitteratur ofta beskriver lärares kollegiala kompetensutveckling som 
något positivt för lärare, kollegium och organisation och att den kollegiala 
kompetensutvecklingen anses bidra till emancipation och social rättvisa för 
deltagarna. Genom att använda sig av praktikarkitektur som teoretiskt ramverk och 
Foucoults teorier som belyser diskurser, makt och subjektskonstruktioner som 
analysverktyg visade Langelotz på tre olika processer som opererar i en 
kompetensutvecklingsmodell i form av kollegial handledning; den disciplinerande 
processen, den demokratiska processen samt en personlig och professionell 
utvecklingsprocess. De deltagande lärarna uttryckte att relationerna och sam-
arbetsförmågan hade utvecklats och stärkts genom kollegahandledningen samt att 
de utvecklat en förstärkt kommunikativ förmåga. I studien framkom det även en del 
problematiska aspekter genom disciplineringsprocessen. Två enskilda lärare 
tvingades infoga sig i det kollegiala lärandet mot sin vilja då kompetens-
utvecklingen beslutats genom demokratiska processer plus att enskilda individer i 
handledningssammanhangen korrigerades och normerades, vilket bidrog till en 
stigmatisering av begreppen skicklig-oskicklig lärare. 
 
Hur erfarna lärare lär sig och utvecklas när samhället ställer större akademiska krav 
på undervisningen har Ulrika Bergmark (under review) undersökt i sin studie 
Teachers’ professional learning in action research. Studiens empiri utgörs av 
skriftliga reflektioner från 50 lärare i förskola, grundskola och på gymnasiet som 
medverkat i fem olika aktionsforskningsprojekt där Bergmark deltagit som 
forskare. Socialt lärande och Communities of practice har utgjort det teoretiska 
ramverket i studien. Resultaten visade att lärarnas professionella lärande innebar 
förändringar i de sätt de tänker, handlar och relaterar till andra inom tre områden: 
undervisning, forskning och samarbete. Studien ger insikter om vikten av att en 
professionell utvecklingsprocess bygger på ett botten-upp-perspektiv genom att 
vara sammanhangsspecifikt, bedrivas genom samarbete och vara integrerat i 
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lärarnas arbete. För att uppnå hållbar utveckling menar Bergmark att det krävs 
engagemang i utvecklingsprocesserna på flera nivåer så som mellan rektorer, 
projektledare, lärare och forskare. 
 
Kulturskollärares arbetssätt 
Relevanta studier för föreliggande uppsats rör kulturskolelärares arbetssätt, vilka 
har utforskats genom observationer, samtalsintervjuer och diskursanalyser. Dessa 
studier uppvisar en traditionell syn på hur undervisningen går till och att lärarna 
saknar en medvetenhet om vilka musikpedagogiska idéer som ligger till grund för 
undervisningen. Lärarna tenderar att undervisa så som de själva blivit lärda och de 
didaktiska valen spänner mellan en informell och formell syn på lärande 
(Andersson, 2005). Läraren beskrivs som förebildande mästare där läraren bryter 
ned musiken i små beståndsdelar som portioneras ut till eleven. Detta rådande 
maktförhållande försvårar för elevernas lärande och motivation då de inte har 
möjlighet att påverka innehållet och inget eller lite utrymme lämnas varken till 
lärare eller elever att reflektera över undervisningen (Rostwall & West, 2001).  
 
Studierna som rör kulturskolelärarnas arbetssätt visar även på en vändning i sättet 
att se på den traditionella instrumentalundervisningen då synen på elevdelaktighet 
ifrågasätts av både elever och lärare då individens egna val mer och mer kommit 
att prägla vår tid. Vad undervisningen ska innehålla, vem som sätter agendan och 
hur undervisningen kan utformas utmanar lärarnas syn på sig själva och sin roll som 
kulturskolelärare, frågan om läraren betraktar sig som traditionsbärare eller 
förnyare uppstår (Holmberg, 2010). Hur denna förändrade syn på vad undervisning 
i kulturskolan innebär och hur den hanteras av kulturskolelärare skulle kunna 
förklaras genom den typografi av lärare som Tivenius (2008) beskriver. Av åtta 
identifierade lärartyper utgörs Förnyaren av flest lärare. Förnyaren bejakar 
elevernas egen musik oavsett genre och strävar efter förnyelse i hopp om en bättre 
framtid men ser sig själv som marginaliserad. Hen anser sig sakna de metodiska 
verktygen och det pedagogiska synsättet som krävs för att bryta sig loss från sina 
musikpedagogiska rötter. 
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Teori 
I studien utgår jag från den sociokulturella teoribildningen och socialkonstruk-
tionism (Bryman, 2018) där interaktionen i form av samtal och dialog (Bakhtin, 
1981) i Communities of practices (sv. praktikgemenskaper) (Wenger, 1998) betrak-
tas som centrala för lärande och utveckling. Nedan redogör jag för de begrepp som 
jag kommer att använda i studien för att analysera och tolka data.  
 
Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv innebär att kunskap konstrueras i det 
dagliga mötet mellan människor och med språket som medierande redskap. 
Socialkonstruktionismen utgör en ontologisk ståndpunkt som ifrågasätter att 
sociala företeelser och kategorier är på förhand givna ting, att de istället skulle 
kunna betraktas som konstruktioner som bygger på aktörernas uppfattningar och 
handlingar. Detta synsätt medför att sociala företeelser och deras mening är under 
ständig förhandling mellan aktörerna i ett socialt samspel, vilket leder till att de 
befinner sig i ett tillstånd av ständig revidering (Bryman, 2018). Genom att använda 
ett socialkonstruktionistiskt perspektiv i denna studie kan jag som forskare vara 
nyfiken på hur verkligheten och kunskapen konstrueras i det samhälle och i de 
sammanhang vi befinner oss i. Med hjälp av socialkonstruktionismen kan jag få syn 
på den utveckling och det professionella lärande som konstrueras genom de 
kollegiala samtalen bedrivna inom aktionsforskningsprojektet. 
 
Begreppet praktikgemenskap (eng. communities of practice) myntades av Jean 
Lave och Etienne Wenger i boken Situated learning: Legitimate peripheral 
participation (1991). Wenger har sedan vidareutvecklat denna teori om socialt 
lärande genom att förtydliga hur begreppen identitet och makt ska förstås inom 
denna teoriram (Wenger 1998). Lärande i ett situerat perspektiv handlar om att 
lärandet sker genom deltagande (Lave & Wenger, 1991; Säljö, 2015). 
Praktikgemenskaper utgörs av en grupp människor som delar en omsorg om och en 
passion för något de gör som de sedan lär sig att göra bättre genom att interagera 
regelbundet med varandra. Praktikgemenskaper kan enligt Wenger uppstå i alla 
sammanhang som förutsätter mänsklig strävan över tid. Lärande sker i 
interaktionen mellan människan och omvärlden, vilket betyder att det både är 
historiskt och kulturellt konstruerat och situerat. Det krävs med andra ord att 
individen måste samspela med omgivningen för att lärande ska uppstå. Detta 
samspel kan ske på olika nivåer, som nykomling i en praktikgemenskap är 
deltagandet perifert för att sedan gradvis övergå till att bli legitimerat. På så sätt 
formas deltagarens utvecklingsbana till att bli en kunnig medlem i 
praktikgemenskapen (Farnsworth, Kleanthous & Wenger-Trayner, 2016; Wenger, 
1998). Genom Wengers (1998) teori om praktikgemenskap kan jag med hjälp av 
teoribegreppen deltagande, reifikation: förhandling och förverkligande och de tre 
praktikgemenskapskvaliteterna: gemensamt projekt, kollektiva redskap och ömse-
sidigt engagemang, beskriva och analysera hur kulturskolelärare uppfattar och 
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formar ett professionellt lärande och utveckling inom ramen för en aktions-
forskningsprocess. 
 
En praktikgemenskap skapas när människor deltar i samtal om hur en situation kan 
bli bättre. Viljan att förbättra ses i teorin som drivkraften som förenar deltagarna i 
det gemensamma projektet. En så kallad förhandling uppstår när deltagarna dis-
kuterar olika idéer som skulle kunna vara användbara för att förändra situationen. 
Denna process – från idé till tillämpning – benämns reifikation dvs. förverkligande 
eller objektifiering. Deltagandet i förhandlingen och förverkligandet är två sidor av 
samma mynt och förutsätter varandra. Ett arbete i en praktikgemenskap utmärks av 
att det finns 1) ett gemensamt projekt som förenar deltagarna, 2) kollektiva redskap 
som utformas genom förhandling och reifikation samt 3) ett ömsesidigt engage-
mang för varandras deltagande. Om dessa kriterier är uppfyllda kan det ses som 
tecken på en lärandegemenskap. 
 
Den aktionsforskning som studeras byggde på en praktikgemenskap mellan å ena 
sidan en grupp kulturskolelärare och en forskare. Stor del av arbetet i denna praktik-
gemenskap bedrevs i form av kollektiva dialoger i grupp (Rönnerman, 2015). 
Därmed blir själva samtalet av central betydelse för att förstå kulturskolelärares 
professionella utveckling och lärande. Samtal dvs. att berätta och ta del av 
varandras berättelser blir därmed en möjlighet att studera och analysera hur praktik-
gemenskapen utvecklar individuell och kollektiv kunskap kring kulturkolelärarnas 
undervisningspraktik. Ett sätt för mig att förstå hur kulturskolelärares professionella 
utveckling och lärande utvecklas i praktikgemenskapens samtal erbjuder Mikhail 
Bakhtins (1981) dialogbegrepp. Han menar att i ”ett dialogiskt perspektiv är mening 
något som utvecklas och uppträder gradvis, gärna i samarbete med en samtals-
partner” (citerat i Dysthe, 2003, s.15). Rönnerman (2015) tolkar Bakhtin när hon 
uttrycker att ”Kärnan i en dialog är att all förståelse är aktiv och social, att jag möter 
mig själv genom andra och att skillnaden mellan röster utgör en potential för 
lärande” (s.225). Dialogen kan beskrivas som något som finns mellan människor 
men även inom en individ och blir därmed grundläggande i all mänsklig existens. 
Dysthe (2003) beskriver att för Bakhtin är utveckling en fråga om processer som 
formar de inre dialogerna och individuella rösterna genom att de utgörs av ”histor-
iskt, kulturellt och institutionellt betingade perspektiv på verkligheten” (s.86). 
 
Jag använder därför de kollegiala samtalen i aktionsforskningsprojektet som studie-
objekt för att skapa kunskap om kulturskolelärares professionella lärande och ut-
veckling inom aktionsforskningsprojektet. Det innebär att när jag teoretiskt utgår 
ifrån de kollegiala samtal som förts inom projektet ger det mig som forskare tillgång 
till att studera hur lärarnas syn på sig själva och på sin undervisning har formats i 
dialog mellan dem och av kulturskolekontexten. Den tradition och historia som om-
ger kulturskolelärares syn på undervisning och deltagarnas egna erfarenheter av att 
vara kulturskolelärare kommer till uttryck genom de kollegiala samtal som förts 
inom projektet.  
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Metod 
Under denna rubrik beskriver och argumenterar jag för valet av forskningsstrategi. 
Vidare beskriver jag det aktionsforskningsprojekt vars kollegiala samtal och pro-
cess ligger till grund för studien av kulturskolelärares professionella lärande och 
utveckling. Därefter diskuterar och motiverar jag mitt val av datainsamlingsmetod, 
forskarrollen, etiska förhållningssätt samt studiens trovärdighet för att slutligen 
presentera hur jag gått tillväga när det gäller analysarbetet. 
 
Kvalitativ ansats 
Medvetenheten om hur forskaren ser på verkligheten och på kunskapsfrågor blir 
avgörande för vilken forskningsstrategi som bäst uppfyller syftet. Det betyder att 
frågan om val av strategi inte kan ställas abstrakt utan bör utgå ifrån vad syftet med 
studien är (Alvesson & Sköldberg, 2017). Inom den samhällsvetenskapliga forsk-
ningen framträder två huvudsakliga forskningsstrategier: kvantitativ och kvalitativ 
forskning. Den kvantitativa forskningsstrategin kan beskrivas som insamling av 
data i form av siffror och en deduktiv syn på relationen mellan teori och forskning, 
det vill säga att det är teorin som styr forskningen. Vidare framhålls ett naturveten-
skapligt synsätt och en objektiv syn på verkligheten. Den kvalitativa forskningens 
kunskapsteoretiska, epistemologiska ståndpunkt, utgår ifrån en förståelse av den 
sociala verkligheten som fundament för hur subjekt i en viss miljö tolkar denna 
verklighet, den kvalitativa strategin är tolkningsinriktad (Bryman, 2018). I före-
liggande studie har jag utgått från en kvalitativ forskningsstrategi genom att studera 
fenomenet professionell utveckling och lärande i dess naturliga miljö och jag har 
försökt begripliggöra och tolka vad som händer inom ramen för ett aktions-
forskningsprojekt genomfört på en Kulturskola. Ryen (2004) beskriver att kvalitativ 
forskning kännetecknas som studier av fenomen som är både empiriskt och socialt 
lokaliserat och som definieras av sin egen historia. Då jag med denna studie har 
strävat efter att analysera och beskriva hur kulturskolelärare uppfattar och formar 
sitt professionella lärande och utveckling i kollegiesamtal kring tankar, handlingar 
och erfarenheter under ett pågående aktionsforskningsprojekt fann jag att ett kvali-
tativt forskningsperspektiv var den strategi som bäst uppfyllde syftet.  
 
Aktionsforskningsprojektet 
Den empiriska grunden för denna uppsats har utgjorts av kollegiala samtal i form 
av forskningscirklar bedrivna inom ett aktionsforskningsprojekt. Detta projekt 
genomfördes på en Kulturskola i en norrländsk kustkommun under läsåret 18/19. 
Som en av åtta kulturskolelärare deltog jag i aktionsforskningsprojektet i ett nära 
samarbete med en skolforskare knuten till kommunen och länets universitet. Enligt 
Projektbeskrivning för aktionsforskningsprojekt läsåret 2018/19 (Bilaga 1) syftade 
projektet till att utforska lärares arbetssätt, dvs. de metoder och förhållningssätt 
kulturskolelärare använder sig av i sin undervisning och hur dessa påverkar 
elevernas motivation och lust till lärande. Det övergripande syftet med aktions-
forskningsprojektet var utveckling av verksamheten med utgångspunkt i den egna 
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praktiken och det specifika syftet var att undersöka vilka ”förutsättningar för ett 
livslångt lärande” (Bilaga 1), som undervisningen vid Kulturskolan möjliggör. 
Detta undersöktes genom problematisering av lärares förhållningssätt och metoder 
utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vilket ledde till förändringar av 
undervisningen. Rektor för den aktuella kulturskolan skapade förutsättningar för 
deltagande i aktionsforskningsprojektet genom att schemalägga 90 min/v för res-
pektive deltagande lärare under läsåret 2018/19. Tiden fördelades i fyraveckors-
perioder enligt följande: v.1 träff med forskare: forskningscirkel (FC) v.2 gemen-
sam diskussion och reflektion (GDR), v.3 enskild reflektion och v.4 gemensam dis-
kussion och reflektion (GDR). Den externa forskare som var knuten till projektet 
deltog i forskningscirklar (FC) 1 gång/månad och fungerade som vetenskaplig 
handledare, inspiratör samt bidrog med både teoretisk och metodisk kunskap om 
aktionsforskningsprocessen. Under våren 2019 valde deltagarna att ha en större 
mängd gemensamma diskussions- och reflektionsträffar (GDR) på den schema-
lagda tiden eftersom dessa träffar betraktades som värdefulla. Tabell 1 visar upp-
lägget av aktionsforskningsåret: 
 
Tabell 1. Aktionsforskningsprojektets träffar: struktur och innehåll  
augusti - november 2018 december - april 2018-19 april – juni 2019 

4 FC med forskare 4 FC med forskare 2 FC med forskare 
6 GDR utan forskare 6 GDR utan forskare 4 GDR utan forskare 
Individuell reflektion Individuell reflektion Transkribering 
Kartläggning av Nuläge Analys av Nuläge Analys 
 Utveckla och förfina Resultatsammanställning 

 
Aktionsforskningsprojektets totala mängd träffar utgjordes av tio forskningscirklar 
(FC) med forskare, 16 gemensamma diskussions- och reflektionsträffar (GDR) utan 
forskare samt individuell reflektion.  
  
Kollegiala samtal 
För att åskådliggöra processen av lärarnas lärande och utveckling över tid har jag 
valt att analysera tre kollegiala samtal som förts när den externa forskaren deltagit 
i de gemensamma träffarna (FC). Dessa samtal har haft liknande samtalsstrukturer. 
Samtal 1(260918) ägde rum i början av projektet. I detta samtal deltog fyra kultur-
skolelärare och forskare. Syftet med detta samtal var att skapa ett gemensamt önskat 
läge när det gällde lärarnas utveckling och lärande genom aktionsforsknings-
projektet. I Samtal 2 (090119) medverkade alla deltagarna i projektet. Tillsammans 
diskuterade de vad de ville förfina och utveckla när det gällde förhållningssätt och 
metoder. När det tredje samtalet (Samtal 3, 220519) genomfördes medverkade fem 
lärare och forskare. Detta samtal var en tillbakablick över projektet och deltagarna 
samtalade om de lärdomar de gjort genom projektet.  
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Dataavgränsningen till tre samtal har varit avsiktlig och kommer sig av att 
hanterandet av den totala mängden av inspelat och transkriberat datamaterial hade 
blivit svår att hantera inom tidsramen för denna magisteruppsats. De valda samtalen 
har fått utgöra ”titthål” in i en fortgående process. Min intention och upplevelse är 
att de tre samtalens utspridning över tid har utgjort en förutsättning för att 
förändring och utveckling ska kunna skönjas i ett längre perspektiv. I samtalen 
deltog åtta lärare plus den externa forskaren. Alla tre samtalen startade med enskild 
reflektion, med undantag för det första samtalet där den enskilda reflektionen var 
skriftlig och gjord i förväg. Därefter genomfördes en talrunda där deltagarna turades 
om att berätta medan de andra lyssnade och antecknade. Efter detta tog den 
gemensamma reflektionen vid. Slutligen synliggjordes de gemensamma reflek-
tionerna genom stödord och tankekartor på whiteboard. 
 
Tabell 2. Deltagare i de analyserade samtalen 

Namn Deltagare Samtal 1 
260918 

Samtal 2 
090119 

Samtal 3 
220519 

Agnes Forskare X X X 

Beata Kulturskolelärare, projektledare  X X 

Cecilia Kulturskolelärare X X X 

David Kulturskolelärare X X  

Ellinor Kulturskolelärare X X X 

Fia Kulturskolelärare  X  

Gustav Kulturskolelärare  X X 

Hanna Kulturskolelärare  X  

Isak Kulturskolelärare X X X 

 
I studiens resultatbeskrivning skiljer jag på deltagare och lärare. Med deltagare 
menar jag alla personer som deltagit i projektet, det vill säga både den externa 
forskaren och kulturskolelärarna. Med lärare menar jag enbart de i aktionsforsk-
ningsprojektet deltagande kulturskolelärarna. 
 

Forskarrollen 
Min egen roll i aktionsforskningsprojektet har varit tredubbel. I förhållande till 
projektet har jag varit deltagande kulturskolelärare, projektledare och forskare. 
Min personliga drivkraft till att medverka i aktionsforskningsprojektet utgick ifrån 
en önskan om att utveckla min egen undervisning tillsammans med mina kollegor. 
I rollen som kulturskolelärare var det min praktiska erfarenhet av undervisning som 
blev utgångspunkt vid både de gemensamma och individuella reflektionerna. 
Genom magisterutbildningen Forskning och utveckling i skolan hade jag fått upp 
ögonen för aktionsforskning och dess användningsområden. Min förförståelse inom 
området bidrog till att Kulturskolan ansökte om att få delta i ett aktionsforsknings-
projekt. I aktionsforskningsprojektet var jag även pådrivande i rollen som projekt-
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ledare. I rollen som projektledare skrev jag minnesanteckningar samt producerade 
texter såväl inom som om projektet. Under projektets gång var det jag som spelade 
in de kollegiala samtalen. Jag fungerade även som länk mellan den externa 
forskaren och den övriga lärargruppen t.ex. när det gällde planering av forsknings-
cirklar, distribuering av textmaterial och sammanställning av aktionsforsknings-
projektets resultat. Jag har även fungerat som talesman för gruppen och projektet i 
syfte att sprida projektets resultat i olika sammanhang, exempelvis vid lokala och 
regionala pedagogiska konferenser.  
 
I och med denna magisteruppsats har jag antagit en tredje roll i form av forskare. I 
och med det har jag bytt utkikspunkt och ändrat perspektiv. Jag har försökt skapa 
distans mellan min egen medverkan och upplevelse av projektet och har istället 
ställt in skärpan på vilken professionell utveckling och lärande som skett inom 
projektet. Utmaningen har varit att byta perspektiv i syfte att tolka och beskriva 
aktionsforskningsprojektet som ett studieobjekt. I min forskarroll har jag gått 
systematiskt tillväga, jag har formulerat mina forskningsfrågor utifrån det område 
jag valt att utforska, samlat in datamaterial, sammanställt resultat och antagit ett 
kritiskt förhållningssätt under hela forskningsprocessen. Att jag valde att studera 
Kulturskolans aktionsforskningsprojekt för att därigenom skriva en magister-
uppsats i pedagogisk verksamhet föll sig naturligt då det även har utgjort forskarens 
(min) vardagliga praktik. Aktionsforskning är en praktiknära forskningsmetod som 
eftersträvar ett botten-upp perspektiv där processen kommer inifrån och utveck-
lingsfrågorna kommer från de som arbetar i praktiken (Bergmark, under review; 
Noffke, 2009). Av samma anledning har det varit angeläget för mig att genomföra 
en praktiknära studie förankrad i ett utvecklingsarbete som genomförts i min 
vardagliga yrkespraktik.  
 
Etiska överväganden 
Inför och under forskningsprocessen har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 
Forskningsetiska principer (2002) för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
gällande informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekrav. Inför 
insamlandet av datamaterial i form av inspelning av samtal och diskussioner förda 
inom aktionsforskningsprojektet informerade jag deltagarna muntligt om att detta 
material skulle kunna utgöra empirisk grund i en kommande magisteruppsats. 
Deltagarna fick på så sätt fått ta ställning och ge sitt medgivande till forskarens 
(min) användning av inspelningsmaterialet. För att tydliggöra skillnaden mellan 
aktionsforskningsprojektet och magisteruppsatsen och för att uppfylla de forsk-
ningsetiska krav (Vetenskapsrådet, 2002) som är förknippade med forskning, form-
ulerade jag ett Informations- och samtyckesformulär med tillhörande underskrift till 
aktionsforskningsdeltagarna (Bilaga 2). På så sätt informerade jag deltagarna om 
magisteruppsatsens syfte och frågeställningar samt att deras medverkan i studien 
var frivilligt och möjligt att avbryta om de så skulle önska det. Jag informerade 
även deltagarna om att det insamlade datamaterialet skulle bestå av inspelningar 
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och transkriptioner av de kollegiala samtal som vi fört inom projektet. Jag berättade 
att jag skulle avidentifiera allt datamaterial genom kodning av personliga uppgifter 
samt att materialet enbart var tänkt att användas i denna studies forskningssyfte. 
 
Ur ett forskaretiskt perspektiv (Vetenskapsrådet, 2017) har jag återkommande ref-
lekterat över min egen medverkan i datamaterialet. I Skola och medier (2014) 
beskriver Kristina Hansson hur det inom forskarvärlden formuleras starka etiska 
skäl till att inte välja forskningsområden inom sociala miljöer där forskaren själv är 
starkt engagerad eller yrkesverksam. Hansson uttrycker att ett sådant synsätt på 
forskning omöjliggör forskning där förförståelsen är det viktigaste instrumentet, 
men författaren menar att lösningen inte är att avstå från att studera fenomen som 
forskaren är en del av, utan istället visa på de egna positioneringarna och den för-
förståelse man har inom området och därigenom göra forskningen vetenskaplig, 
metodologisk och etiskt försvarbar. Då jag själv varit delaktig i aktionsforsknings-
projektet och då studien behandlar min egen lärarpraktik har det varit extra viktigt 
för mig som forskare att vara uppmärksam på mina för-givet-taganden både då det 
gällt insamlandet av data och i analysen av densamma. För att skapa distans har jag 
därför med hjälp av min handledare, kurskamrater och andra utomstående personer 
kritiskt granskat syfte, arbetsmetoder och resultat. 
 

Studiens trovärdighet 
Meningen med denna studie är inte att förmedla en generell bild av verksamhets-
utveckling utan syftar istället till att ge en specifik förståelse för hur kulturskole-
lärares utveckling och lärande kan ta sig uttryck genom ett aktionsforsknings-
projekt. Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014) menar att trovärdighet inom 
kvalitativ forskning handlar om forskarens hantverksskicklighet. Genom att visa på 
att jag har använt mig av metoder som hjälpt mig att undersöka det jag vill under-
söka finns möjligheten att arbetet kan valideras. Den personliga erfarenheten och 
förförståelsen måste också betraktas i förhållande till metod och resultat. Genom 
att beskriva forskningsprocessen så detaljrikt som möjligt hoppas jag att uppnå en 
transparens i studien som gör det möjligt att följa mina tankar och resultat. Vid två 
tillfällen har jag i min roll som forskare handlett forskningscirklar vid skolenheten 
genom att bjuda in till kollegial respons och granskning av mitt pågående 
magisterarbete för att på så sätt skapa delaktighet. I dessa forskningscirklar har 
lärarna i aktionsforskningsprojektet, den externa forskaren och kulturskolans rektor 
deltagit. För att fördjupa min egen förståelse har jag på detta sätt använt mig av 
strong reflexivity (Harding, 1991). Genom att låta deltagarna i aktionsforsknings-
projektet vid den första forskningscirkeln få ta del av studiens syfte och inriktning 
utifrån färdigställd forskningsplan och för att sedan vid den andra forskningscirkeln 
presentera mina preliminära resultat fick deltagarna möjlighet att bidra med 
granskning och respons. Deltagarna fick på så sätt möjlighet att lämna synpunkter 
på resultatet, både i form av igenkänning av materialet men även komma med 
förslag på förtydliganden av t.ex. textformuleringar.  
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Analysmetod 
I analysarbetet har jag utgått ifrån ett abduktivt förhållningssätt. Genom att pendla 
mellan empiri, annan forskning jag studerat samt de teorier jag tidigare beskrivit 
har förståelsen vuxit fram. Kvale & Brinkmann (2014) menar att det är viktigt att 
under hela kunskapsprocessen kontinuerligt kontrollera, ifrågasätta och teoretisera 
kring resultaten för att forskningsresultaten ska bli trovärdiga, rimliga och till-
förlitliga. Kvalitativ forskning handlar om att växla mellan närhet och distans för 
att utveckla ny kunskap (Repstad, 2007). Det insamlade datamaterialet har jag i 
denna studie analyserat och tolkat i flera steg genom tematisering och kategorise-
ring. Med hjälp av en hermeneutisk ansats har en pendling mellan helheten och 
delarna ägt rum. Jag har utifrån min förförståelse tolkat data och breddat min 
förståelse vilken sedan bildat grund för en mer vidgad förståelse vid nästa analys. 
Att som forskare använda sig av en hermeneutisk analysprocess handlar om att göra 
tolkningar. Processen kan också beskrivas som en cirkelrörelse, eller ännu hellre en 
rörelse i form av en spiral där forskaren återkommer till de olika delarna data, analys 
och tolkning för att i varje varv tillägna sig en djupare meningsförståelse (Repstad, 
2007). Jag har utgått ifrån den stora bilden, i detta fall de olika samtalstexterna, för 
att skapa mig en helhetsbild. Därefter har jag gått i närkamp med materialet genom 
att hitta olika innebörder och betydelser på enskilda teman och utsagor för att så 
återgå till helheten med en mer reflekterad tolkning av den samma. 
 
För att beskriva analysverktyget har jag tagit hjälp av en processanalys utifrån 
Teachers´ pedagogical thinking (Kansanen, P., Tirri, K., Meri, M., Krokfors, L., 
Husu, J., & Jyrhämä, R., 2000) som rör sig på tre nivåer: den första nivån kallas 
action level, de andra två nivåerna heter thinking level och object theories. I denna 
studie har jag använt mig av den första nivån action level som innehåller pre-
interaction, interaction och postinteraction: de tre faserna beskriver lärarens 
vardagliga planerande inför lektionen, utförande av lektionen och reflektion över 
de två föregående. Sett ur denna studies perspektiv formuleras deltagarnas tankar 
och förväntningar inför projektet i preinteraction stadiet. Hur deltagarna tänker om 
och beskriver sina handlingar och hur de reflekterar över sina erfarenheter av den 
samma utgörs av interaction och postinteraction.  
 
Jag har utfört analysarbetet i olika steg. Trots att en hermeneutisk analysprocess 
beskrivs inom vetenskapsfilosofin (Alvesson & Sköldberg, 2017) som en cirkulär 
rörelse mellan data, annan forskning och teori gör jag här ett försök att framställa 
den linjärt för att skapa överblick. I ett första steg lyssnade jag på och transkri-
berade de tre inspelade samtalen. Jag strävade efter att ligga nära det transkriberade 
materialet genom att upprepade gånger lyssna till och läsa texterna för att fördjupa 
och utveckla min förståelse. Jag har ordagrant nedtecknade vad som sagts och av 
vem, även talpauser har noterats. Däremot har inte stakningar och upprepningar av 
ord skrivits ut eftersom innebörder i det som sagts varit mitt fokus och inte hur det 
framförts. De tre inspelade samtalen består av tre timmar och 45 minuters kon-
versation. Det transkriberade materialet utgörs av 90 sidor text. I det andra steget 
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lyssnade jag återigen igenom de tre samtalen och i samband med det skrev jag ner 
de tankar och idéer som dök upp. Jag genomförde en första öppen kodning med 
fokus på ”vad talar vi om här?” vilket bidrog till meningskondensering av 
textmaterialet. Det var under detta steg som jag uppmärksammade att deltagarnas 
utsagor till stor del utgjordes av berättelser om erfarenheter av undervisning. I det 
tredje steget genomförde jag en mer systematisk klassifikation av materialet, jag 
klippte ut och sorterade systematiskt varje samtalssekvens under olika rubriker. 
Därefter letade jag mönster och röda trådar mellan de olika rubrikerna. Mödan med 
att dela upp arbetet i olika delanalyser och gå från delar till en större helhet kan vara 
en process som är svår att beskriva i ord men som ändå leder fram till en större 
helhetsanalys (Repstad, 2007). I det fjärde steget använde jag den process-
analytiska modellen för att åskådliggöra hur de tre samtalen hänger ihop och är 
beroende av varandra för att förstå lärarnas tankar inför, under tiden och de 
erfarenheter de gjort under aktionsprojektets gång. På detta sätt framträder Ingångs-
fasen, Utforskningsfasen och Lärdomsfasen som teman i texterna. Genom att ligga 
nära materialet och skriva i berättande form framträdde därefter de olika 
kategorierna som karaktäriserar faserna i projektet. Sammanflätat med det fjärde 
steget ligger det femte. I det femte steget presenterade jag det preliminära 
resultatmaterialet för aktionsforskningsdeltagarna vid en forskningscirkel. 
Deltagarna fick därmed möjlighet att kommentera och reflektera över analysen. I 
det sjätte steget utformade jag den slutliga resultattexten utifrån de övergripande 
teman och kategorier som framkommit genom analysarbetet. Jag har kategoriserat 
Ingångsfasen utifrån följande rubriker: Förväntningar, Den sociale läraren, 
Omsorg om eleven och Begreppsförhandling. Utforskningsfasen består av 
kategorierna Förändring, Den utforskande läraren, Involvera och engagera samt 
Kunskap i gruppen. Lärdomsfasens kategorier är Förståelsen, Den reflekterande 
läraren och Det kollektiva stödet. Resultattexten har karaktär av täta beskrivningar, 
så kallade thick descriptions. Med täta beskrivningar avses detaljrika texter med 
specifika beskrivningar. Användandet av thick descriptions visar på att skribenten 
är väl insatt i ämnet, kan avgöra vad som är viktigt att lyfta fram för förståelsen och 
därför kan göra de insiktsfulla tolkningarna (Rosengren, 2002).  
 
Tabell 3. Teman och kategorier i förhållande till de tre handlingsfaserna 
Process Pre-interaction Interaction Post-interaction 

Tema (I- III) I. Ingångsfas  II. Utforskningsfas  III. Lärdomsfas 

Kategorier 
(a-l) 

a. Förväntningar e. Förändringar i. Förståelsen 

 b. Den sociale 
    läraren 

f. Den utforskande 
   läraren 

j. Den reflekterande 
   läraren 

 c. Omsorg om 
    eleven 

g. Involvera och 
    engagera 

k. Elevdelaktighet 

 d. Begreppsförhandling h. Kunskap i 
     gruppen 

l. Det kollektiva stödet 
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Resultat 
Under denna rubrik kommer jag att redovisa tema I-III och kategorierna a-l som 
framkommit genom tolkning och analys av deltagarnas tankar innan, under och 
efter genomfört aktionsforskningsprojekt. Efter varje temapresentation följer analy-
tiska kommentarer kopplade till faserna preinteraction, interaction och postinter-
action. I slutet av resultatdelen skriver jag en avslutande kommentar för att visa på 
processen och utvecklingen över tid. 
 
I. Ingångsfas 
I samband med terminsstarten augusti 2018 startar aktionsforskningsprojektet på 
Kulturskolan. Deltagarna har hunnit träffa forskaren Agnes vid två tillfällen innan 
Samtal 1 (260918) äger rum och de är alltså bekanta med varandra. En grov termins-
planering är gjord och vetenskapliga verktyg som loggbok, reflektionsmodeller och 
olika lärandeteorier har presenterats för lärarna. Inför denna träff har lärarna fått i 
uppgift av forskaren Agnes att individuellt och skriftligt reflektera över vilka komp-
etenser de hoppas utveckla genom aktionsforskningsprojektet och därefter ska de 
tillsammans skapa ett Önskat läge. Det är lärarna Cecilia, Ellinor, David, Isak och 
forskaren Agnes som deltar i Samtal 1 (260918). 
 

a. Förväntningar  
Samtalet startar i form av en talrunda där deltagarna först var och en berättar för 
varandra om sina individuella förväntningar på projektet och vilka kompetenser de 
hoppas utveckla genom projektet. Forskaren Agnes fungerar som samtalsledare och 
ställer fördjupande frågor medan de andra deltagarna lyssnar och antecknar. Ellinor 
börjar berätta att hon hoppas att projektet ska bidra med utveckling av: ”förmågan 
till reflektion, utvärdering, problemlösning, utveckling, insikt, kunskap och kolle -
gialt utbyte” (Ellinor, 260918). Isak beskriver att han hoppas utveckla en större 
lyhördhet i mötet med eleverna, få fler reflektionsverktyg och stärka sin ledar-
skapsroll. Cecilia säger att hon hoppas att projektet ska medföra både pedagogiska 
förändringar och en förändring av undervisningsformen. David formulerar en 
önskan om att utveckla sin förmåga när det gäller formativ bedömning och feedback 
för att i undervisningssituationen våga utmana sig själv. David formulerar också en 
önskan om att utforska det han kallar för vetenskaplig kompetens: 
 

…utveckla en undervisning som baserar sig på forskning, för det reflekterar jag 
inte alls över utan det är erfarenhet eller empiri är väl liksom en slags forskning 
också tänker jag, det är väl mer, jag går på erfarenhet där när det gäller 
undervisningen (David, 260918). 

 
När det gäller att ha ett vetenskapligt förhållningssätt i undervisningen så säger 
David att han i dagsläget inte medvetet reflekterar över det, snarare är det tidigare 
erfarenheter som styr. De deltagande lärarna formulerar sig som trygga i sin ämnes-
didaktik men söker inspiration för att utvecklas mer, Cecilia uttrycker det som att: 
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”jag gör ett bra jobb men skulle gärna ha fler sätt att undervisa på” (Cecilia, 
260918). Cecilia uttrycker sin uppfattning om att undervisningen vid Kulturskolan 
sett likadan ut i femtio år och formulerar en önskan om att utforska om den går att 
förändra. För deltagarna ses även kollegialt utbyte som en outforskad väg när det 
gäller lärarnas eget lärande. Ellinor problematiserar tidsaspekten och prioritering 
av arbetsuppgifterna när det gäller att få till stånd ett kollegialt lärande, hon menar 
att: ”…kollegialt utbyte tror jag att vi egentligen är jättebra på men vi hinner aldrig 
göra det, för vi har så mycket annat grejs som vi ska pyssla på med, och hitta nån 
metod för det” (Ellinor, 260918). När lärarna gemensamt börjar sammanställa sina 
tankar om vilket lärande projektet skulle kunna utveckla framträder strukturerad, 
individuell och gemensam reflektionen som ett användbart verktyg:  
 

Ellinor: Vi har ju lite börjat med det tänker jag redan, att man får en struktur 
för det att det inte bara blir tankar 

Cecilia: Mm, en loggbok liksom, det blir en reflektion 
Agnes: Struktur 
David: Reflektion som leder nånstans      

            (Samtal 1, 20180926)        
 
Under kategorin Förväntningar framkommer lärarnas förväntningar om att pro-
jektet ska bidra med strukturer och metoder för att de på så sätt ska få tillgång till 
handfasta redskap att använda i undervisningssituationen. I det gemensamma sam-
talet beskriver lärarna vetenskapliga metoder i form av reflektion som en möjlighet 
för att förändra undervisningen. Som ett mål för projektet formulerar lärarna också 
en önskan om att stärka ledarskapsrollen för att kunna vara lyhörd i mötet med 
eleven. Lärarna beskriver en förhoppning om att aktionsforskningsprojektet skulle 
kunna bidra till att utveckla en metod för hur de kan bedriva ett kollegialt utbyte på 
Kulturskolan. 
 
b. Den sociale läraren 
Både Cecilia och David berättar att de upplever att de har en social kompetens som 
gör att de känner sig bekväma i mötet med eleven. Cecilia menar att det är viktigt 
att: ”kunna möta alla olika elever och få dom att känna sig trygga” (Cecilia, 
260918). David beskriver att han har lätt för att få kontakt och kan kommunicera 
med eleverna på ett bekvämt sätt, men menar att den förmågan går att utveckla:  
 

… för jag tycker ändå att jag har lätt att få kontakt med eleverna och prata med 
folk å så där, men det kan alltid bli bättre tänker jag och hur man lyckas kasta 
sig emellan och möta alla olika sorters elever, det är så många olika sorters 
personligheter som man träffar varje dag (David, 260918). 

 
Tillsammans beskriver deltagarna den sociala kompetensen som förmågan att vara 
uppmärksam och lyhörd i mötet med eleverna. När deltagarna tillsammans reflek-
terar över vad det kan innebära att besitta en social förmåga formar de i samtalet en 
beskrivning av en uppskattad lärare. Cecilia erinrar sig en tidningsartikel hon läst i 
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tidskriften Tidningen Grundskolan. I artikeln hade ordet relationell använts vilket 
Cecilia tycker sammanfattar den sociala kompetensen: 
 

Cecilia:  nu när du sa relationer, det var det det stod i den där tidningen, 
relations... 

Agnes:  relationell kompetens. 
Cecilia:  ja, det lär man sig inte direkt om men ofta är det dom lärarna som är 

duktiga på det, som är dom där uppskattade. 
Agnes: mm, just det. 
David: det är dom som får elever att öppna upp. 

           (Samtal 1, 20180926) 
 

Cecilia formulerar en uppfattning om att en kunnig och uppskattad lärare besitter 
en förmåga att vårda relationer, något som hon även beskriver som svårdefinierat. 
Samtidigt uttrycker Cecilia en förhoppning om att den förmågan går att utveckla 
när hon säger att: ”det är ju sånt där som man har eller inte känns det som, men man 
ju kanske träna på det” (Cecilia, 260918). Agnes menar att den relationella 
förmågan behövs både i mötet med eleven och i förhållande till kollegorna i den 
gemensamma reflektionsprocessen: 
 

…jag tänker att nu skrev jag lyhördhet, att det kan kopplas både till kollegialt 
lärande, då är det ni som kollegor som reflekterar tillsammans och så den här 
lyhördheten att kunna se eleverna och möta dom och agera efter det (Agnes, 
260918). 

 
I samtalet formulerar deltagarna en uppfattning om att en person som kan få kontakt 
och kommunicera med elever besitter en värdefull social förmåga, den kategori-
seringen får utgöra Den sociale läraren. Det är både sig själva lärarna beskriver när 
de i samtalet berättar om lärarens sociala förmåga och deras egen syn på vad som 
konstruerar en uppskattad lärare. Deltagarna beskriver även i samtalet den rela-
tionella kompetensen som en kompetens som verkar på flera nivåer, dels mellan 
lärare och elev men även mellan kollegor.  
 
c. Omsorg om eleven 
Cecilia säger att hon vill låta eleverna ha inflytande i repertoar och utformning av 
olika projekt och uttrycker att hon vill vara mer demokratisk i sitt förhållningssätt. 
Cecilia menar att det stärker elevernas motivation om de får vara med och 
bestämma men att det i dagsläget ofta är lärarna som bestämmer innehåll i t.ex. 
konserter och uppträdanden: ”det är ofta vi lärare som bestämmer att nu ska vi göra 
den här musikalen och den ska handla om det” (Cecilia, 260918). Lärarna fyller 
också begreppet lyhördhet med innebörden att som lärare ha förmåga att anpassa 
och matcha undervisningen efter elevens önskemål och förmågor: 
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När det gäller lyhördhet så tänker jag litegrann att det är också det här att snabbt 
kunna snappa upp signaler på nått sätt och det är också det som du säger där 
Cecilia, att möta elevernas önskemål (Isak, 260918). 

 
Fastän undervisningen vid kulturskolan inte styrs av någon lagstadgad läroplan är 
tankar på bedömning och feedback ändå ett verktyg läraren använder sig av. Ellinor 
menar att det är ”klart man gör en bedömning hela tiden men det är inte för att sätta 
ett betyg utan för att pejla in rätt nivå” (Ellinor, 260918). Lärarna vid kulturskolan 
har möjlighet att anpassa undervisningen efter varje elev och dess behov, vilket 
lärarna beskriver som en fördel med yrket: 
  

Det som är så skönt med det här jobbet, att man kan låta eleven utvecklas i den 
fart som den gör, man behöver inte känna så här: ’nej du når inte upp till C nivå’ 
(Ellinor, 260918). 

 
När kulturskoleläraren undervisar inom den lagstadgade skolan, t.ex. på ett estetiskt 
program ingår betygssättning i läraruppdraget. Ellinor uttrycker sin frustration över 
betygssättning när hon säger: ”fatta den pressen man sätter på en människa, jamen 
idag var du ett C” (Ellinor, 260918). Cecilia frågar David apropå bedömning hur 
han förhåller sig till uppgiften och David berättar att han fortlöpande brukar berätta 
för eleven vad som krävs för att nå ett visst betyg, att det finns olika nivåer på 
förmågorna och olika kvaliteter i utförandet:  
 

Agnes: Men du var inne på det här att synliggöra för eleverna också då. 
David: Ja, den formativa bedömningen. 
Agnes: Exakt. 
Ellinor: Och hur gör man det utan att det ska bli värsta ångest...fast du var ju 

smidig där med att du visade olika nivåer. 
David: Ja precis, man måste som visa i förväg så att det inte blir nån såhära i 

efterhand. 
            (Samtal 1, 20180926) 
 

Deltagarna talar om hur formativ bedömning kan bli ett verktyg för att motivera 
eleverna till utveckling och Ellinor säger att: ”om man förklarar för en elev varför 
man gör nått så kan det ju vara ganska mycket roligare å göra det” (Ellinor, 260918).  
 
Inom ramen för kategorin Omsorg om eleven uttrycker deltagarna en vilja att 
bedriva demokratisk undervisning genom att erbjuda eleverna mer inflytande för 
att på så sätt fånga upp elevens motivation. En omsorg om eleven visar sig när 
lärarna beskriver hur de försöker att vara lyhörda inför elevens önskemål och 
individanpassa undervisningen efter det. Omsorgen om eleven får ett empatiskt 
uttryck när lärarna problematiserar begreppen bedömning och betyg. Att verkligen 
bedöma förmågor, kvaliteter, i elevens arbete och inte personliga drag formulerar 
deltagarna som en utmaning för lärare i estetiska ämnen.  
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d. Begreppsförhandling 
När Ellinor berättar om hur hon reflekterat över vilka kompetenser hon hoppas 
utveckla genom projektet, beskriver hon sin osäkerhet över begreppet kompetens: 
”Då kände jag att jag verkligen fick tänka vad det kunde betyda, kompetenser, så 
skrev jag vad jag trodde att det kanske kunde betyda…” (Ellinor, 260918). David 
berättar att han först skrivit i sin individuella reflektion att han önskar utveckla sin 
pedagogiska kompetens men att han sedan försökt smalna av och vara mer precis. 
Även Cecilia sätter ord på sin osäkerhet när det gäller att förstå begreppet kompe-
tens genom att beskriva att hon inte vet om en förändring av undervisningsformer 
är en kompetens men att det är något hon vill utveckla. När lärarna talar om formen 
på undervisningen uppstår en dialog om vad de menar med olika undervisningssätt: 
 

Cecilia: Sen så känns de ju som om att vi är några som har sagt, alltså det här 
att man vill ha flera sätt att undervisa på… 

David: Metoder. 
Cecilia: eller pedagogisk eller metoder, jag vet inte. 
Ellinor: mer input. 
David: didaktisk kompetens. 

            (Samtal 1, 20180926) 
 

Samtalet fortsätter och Cecilia ber David att förtydliga vad han menar när han säger 
vetenskaplig kompetens, varpå David säger att: ”jag menade väl att jag vill ha en 
undervisning som baserar sig på forskning” (David, 260918). Diskussionen 
fortsätter genom att deltagarna problematiserar vilken typ av forskning som 
projektet kan tänkas innehålla: 
 

Cecilia: vad är det för forskning då tro? 
David: ja, precis, det är det jag inte riktigt... 
Cecilia: är det nån pianoforskare då eller? eller är det någon pedagogisk 

forskare eller? 
           (Samtal 1, 20180926) 

 
Agnes menar att man inom forskning tar hjälp från olika områden beroende på vad 
som undersöks och vad man vill få syn på, hon hjälper till att förtydliga begreppen: 
 

Jag hör att ni säger att man kan ha till exempel forskning om ett specifikt ämne 
och då var det här du sa en röstforskare, eller hur ska vi hålla händerna då vi ska 
spela, att det är ämnesspecifikt verkligen och kanske som du var inne på så 
kommer det här projektet inte att ge den här ämnesspecifika […] hur skapar vi 
den här: lyhördhet, möta eleverna, jamen där finns ju många forskare som 
skrivit om relationernas betydelse i en undervisningssituation (Agnes, 260918). 

 
Under kategorin Begreppsförhandling växer i dialog en gemensam förståelse fram 
när deltagarna fyller ord och begrepp med innehåll. Deltagarna utforskar sin egen 
och de andras förståelse av begrepp som kompetens och forskning genom att disku-
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tera dess innebörd och hur de kan förstå det i projektets sammanhang. Forskaren 
Agnes stöttar och guidar i den gemensamma reflektionen och diskussionen. 
 
Analytiska kommentarer  
Analys av preinteraction-fasen handlar om att synliggöra lärarnas tankar och för-
väntningar i början av aktionsforskningsprojektet. Lärarnas tankar om vad aktions-
forskningsprojektet ska innehålla och vad de hoppas utveckla genom att delta i den 
samma har jag samlat under temat Ingångsfas. Jag har redovisat resultaten under 
kategorierna a-d: Förväntningar, Den sociale läraren, Omsorg om eleven och 
begreppsförhandling. 
 
I Ingångsfasen uppfattar jag att deltagarna är förväntansfulla, positiva och nyfikna 
på att utforska sin egen praktik. De har alla en individuell bild av vad ett deltagande 
i aktionsforskningsprojektet skulle kunna innebära. Under Ingångsfasen börjar de 
formulera en tänkt färdriktning mot ett gemensamt mål. De Förväntningar som 
framkommer i Samtal 1 (260918) utmanar i viss grad den etablerade bilden av 
undervisningen vid Kulturskolan när lärarna uttrycker önskningar om att förändra 
undervisningens form och innehåll. Deltagarnas Förväntningar på aktionsforsk-
ningsprojektet kan beskrivas som vida och omfattar både individuell utveckling och 
yttre förändringar på form och struktur när det gäller undervisningen. Genom att 
berätta för varandra om sina Förväntningar blir de individuella tankarna möjliga 
att omskapa till gemensamma reflektioner och mål att sträva mot inom ramen för 
aktionsforskningsprojektet. När lärarna tillsammans ska formulera ett önskat läge 
sker en meningsförhandling om vad aktionsforskningsprojektet kan komma att be-
tyda, både för den enskilde läraren och för hela gruppen när det gäller det lärande 
och utveckling som kan tänkas uppstå. I förhandlingen bidrar lärarna med sina egna 
erfarenheter genom att berätta och samtala om sin undervisningspraktik. På det 
viset blir den samlade bilden av vad det innebär att vara kulturskolelärare rikare och 
mer nyanserad. Aktionsforskningsprojektets innehåll personifierar det som Wenger 
(1998) inom en praktikgemenskap kallar ett gemensamt projekt. Deltagandet i 
projektet är frivilligt, alla lärarna har valt att vara med och är positivt inställda, 
nyfikna och säger sig vara öppna för förändring. Det är med andra ord meningsfullt 
för den enskilde läraren att delta i det gemensamma projektet.  
 
Att vara kulturlärare innebär många saker, inte enbart att spela ett instrument eller 
dansa tillsammans med elever. Genom Den sociale läraren konstruerar (Bryman, 
2018) deltagarna en bild av en uppskattad lärare. I mötet med eleven framhåller 
deltagarna den relationella kompetensen som viktig, de menar att vara social, 
lyhörd och inkännande är ett signum för en uppskattad lärare. Lärarna beskriver att 
den relationella förmågan är något som lärare har eller inte, men de har en 
förhoppning om att den går att träna upp. Den sociale läraren vårdar även 
relationerna med kollegorna och ser dem och sig själva som inspiratörer och 
bollplank till varandra i det vardagliga arbetet.  
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När lärarna talar utifrån sin erfarenhet och beskriver sin önskan om vad de vill för-
bättra genom aktionsforskningsprojektet konstrueras också lärarens syn på eleven. 
En Omsorg om eleven framkommer i lärarnas berättelser. De beskriver en önskan 
om att bedriva demokratisk undervisning genom att vara lyhörda och anpassa 
undervisningen efter elevens behov. Omsorgen om eleven tar sig även ett empatiskt 
uttryck när det handlar om bedömning och betyg. Feedback och formativ bedöm-
ning formuleras av lärarna som värdefulla redskap för att sätta elevens utveckling 
och lärande i centrum. Detta synsätt rimmar väl med det professionella lärande som 
Timperley (2013) beskriver. Hon menar att i ett professionellt lärande ställs eleven 
i centrum för processen och att elevernas lärande och utveckling är själva huvud-
syftet med professionellt lärande. 
 
I Samtal 1 (260918) omformar och förhandlar deltagarna innebörden av olika be-
grepp som uppstår. Begreppsförhandling sker kontinuerligt när deltagarna tillsam-
mans letar gemensamma teman i de individuella reflektionerna och när de tolkar 
varandras uttalanden. Deltagarna ger förslag på ord som de tycker passar ihop och 
bygger vidare på varandras resonemang. Genom att ställa utforskande frågor till 
varandra, lyssna efter hur de andra tolkar ord och vilka uppfattningar och inne-
börder deltagarna lägger i olika begrepp skapar de genom dialog en gemensam 
förståelse i gruppen. Bakhtins (1981) dialogbegrepp kommer till fysiskt uttryck när 
deltagarna samtalar och lyssnar till varandra och på så sätt skapar de mening. 
Forskarens expertkunskap inom det vetenskapliga området möjliggör att lärarna 
kan utveckla en fördjupad förståelse av olika begrepp. Genom att deltagarna 
formulerar den individuella erfarenheten och den individuella kunskapen kan den 
delas. Lärande sker i interaktion mellan deltagarna i projektet som har ett gemen-
samt intresse av att utforska sitt professionella lärande (Wenger, 1998). I 
Ingångsfasen handlar detta lärande om hur deltagarna tillsammans skapar ett önskat 
läge, en gemensam målbild att sträva mot i arbetet med aktionsforskningsprojektet.  
 
II. Utforskningsfas 
Det andra samtalet sker den första arbetsdagen vårterminen 2019. I Samtal 2 
(090119) deltar de åtta lärarna och forskaren. Hittills har arbetet i aktionsforsk-
ningsprojektet handlat om att kartlägga och beskriva ett nuläge av den befintliga 
undervisningen. Under hösten har lärarna vid två gemensamma forskningscirklar 
reflekterat över sina loggboksanteckningar i förhållande till olika lärandeteorier. 
Dessa forskningscirklar har sedan forskaren och projektledaren gemensamt tran-
skriberat och analyserat. Under Samtal 2 ligger detta analysmaterial till grund för 
reflektionsarbetet. Först sker en individuell reflektion över vad lärarna känner ange-
läget att ta tag i och förändra. Därefter genomför de en talrunda där lärarna berättar 
för varandra om vad var och en uppmärksammat och anser betydelsefullt att 
utforska vidare. Till sist genomför deltagarna en gemensam reflektion över vad 
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lärarna vill behålla, utveckla och förfina i sin undervisning och hur detta i så fall 
ska gå till.  
 

e. Förändring 
När deltagarna reflekterar utifrån det sammanställda analysmaterialet över vad de 
vill behålla, förfina eller förändra i sin undervisning framkommer tankar om att 
engagera, involvera och göra eleverna mer delaktiga. Under samtalets gång 
diskuterar och problematiserar lärarna olika idéer om hur lärarens förhållningssätt 
och undervisningsmetoder kan ändras för att uppnå en förändring. Gustav funderar 
över vad det innebär att förändra och uttalar en uppfattning om att en förändring 
måste vara stor för att det ska bli skillnad: 
 

Gustav: Det känns som om man skulle vilja, men det kanske går att göra av 
det här, så det blir en stor förändring. Förstår ni vad jag menar? 

Hanna: Tänker du bara din egen undervisning, eller? 
Gustav: Min egen, så att jag som får spänna bågen åt andra hållet på nåt sätt. 

Typ ha fantomenkläder på mig. 
Hanna: Eller väldigt fyrkantig undervisning. 

           (Samtal 2, 20190109) 
 
David håller med om att det är bra att själv känna att man gör någonting och ref-
lekterar vidare över om förändringens storlek har någon betydelse: ”jag tänker att 
det inte behöver vara stor förändring på själva arbetsplatsen” (David, 090119). Han 
menar att det är okej att genomföra förändringar på den enskilda lektionen och på 
så sätt känna att man testar något nytt. Agnes menar att genom ett ändrat fokus kan 
en förändring också handla om att förfina det som redan är bra. 
 
I kategorin Förändring uppstår en dialog mellan Gustav, Hanna och David när de 
tillsammans problematiserar och tolkar begreppet förändring. De beskriver föränd-
ring som en handling, något nytt eller annorlunda och att den kan uppfattas mer 
synlig om den är stor. Agnes fyller begreppet förändring med ytterligare innebörd 
genom att visa på att det spelar roll vart en väljer att lägga sitt fokus. 
 
f. Den utforskande läraren 
När lärarna berättar om vad de anser vara angeläget att förändra eller förfina 
framkommer tankar om lärarens roll, hur eleverna kan involveras och ifall det går 
att skapa mer dialog än monolog i undervisningen. Beata önskar ta ett steg tillbaka 
och inte dra lika mycket. Även Ellinor, Cecilia, Gustav, Fia och Isak betonar att de 
som lärare vill ta ett steg tillbaka och involvera eleverna mer. Hanna lyfter både 
verbal och kroppslig dialog som ett verktyg för att involvera och engagera eleverna. 
Både Beata och Fia menar att hur beröm och feedback används beskriver vilket 
förhållningssätt läraren har: 
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Beröm har jag också ringat in och tycker precis som du (Beata) att det hör ihop 
med, att det ska vara utveckling genom att fokusera på det som fungerar och det 
som uppskattas (Fia, 090119). 

 
Ellinor berättar om en lektion då hon medvetet fokuserat på elevens styrkor istället 
för svagheter och hur detta ledde till insikten om hur komplicerat det kan vara att 
förändra egna attityder, värderingar och förhållningssätt. Ellinor berättar hur svårt 
det var att inte rätta eller kommentera felspelningar: 
 

De var helt lost i timingen och perioden och allting, jag bara... ’bra spelat på 
versen!’ och så sa jag ingenting om det som var. Det var skitsvårt (Ellinor, 
090119). 

 
Agnes belyser att kulturskolelärare är inskolade i en kultur som handlar om att rätta 
och korrigera beteenden och att detta kan vara problematiskt att bryta mot. Agnes 
beskriver att Ett uppskattande förhållningssätt handlar om att se på problem från 
ett annat perspektiv. När det gäller skillnaden mellan att fokusera på felsökning 
eller guldkorn i undervisningssituationen konstaterar Ellinor att: ”Det är bara 
intressant hur saker förändras när man tänker på dem” (Ellinor, 090119). 
 
Under kategorin Den utforskande läraren beskriver lärarna sin egen roll i under-
visningssituationen. Tankar om hur läraren kan ta ett steg tillbaka och hur de kan 
använda beröm för att synliggöra elevernas lärande framkommer i samtalet. I 
Samtal 2 (090119) formulerar lärarna en vilja att utforska olika tänkbara förhåll-
ningssätt i mötet med eleven. Förståelse för hur svårt det kan vara att förändra ett 
förhållningssätt samt insikten om att nya tankar kan ge andra perspektiv fram-
kommer också. 

g. Involvera och engagera 
Hanna berättar att tankar om elevers delaktighet och inflytande har fungerat som 
ledstjärnor för henne under hösten. Hon säger att det har hjälpt henne i planerandet 
av undervisningen i grundskolan och hon vill fortsätta att utveckla och förfina detta 
tankesätt även inom den frivilliga verksamheten. Cecilia konstaterar att läraren kan 
behöva hjälp med hur den ska gå tillväga för att involvera och göra eleverna del-
aktiga. Hon menar att delaktighet inte kommer av sig själv bara för att läraren frågar 
eleven vad den vill göra: ”Därför man frågar ’vad vill du sjunga då? vet inte ...’ då 
har jag frågat det liksom” (Cecilia, 090119). Gruppen fortsätter att reflektera över 
vad det innebär att involvera elever och hur lärarna ser på begreppet: 
 

Sen tänker jag, det där involverandet måste få ta lite tid, så att de bara inte säger 
vad de vill göra och vi fixar och donar till nästa lektion (Cecilia, 090119). 

 
Cecilia menar att det då blir en ohållbar arbetsbörda för läraren. Deltagarna 
beskriver att det blir en utmaning för läraren att under lektionstid tillsammans med 
eleven skapa förutsättningar för meningsfull delaktighet. Beata och Fia konstaterar 
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att involvera eleven inte innebär att eleverna ska bli serverade utan att: ”Det betyder 
ju att de ska vara med” (Fia, 090119). Hanna ger exempel på hur hon involverar 
eleverna då hon brukar para ihop eleverna för att träna teknikövningar. Hon menar 
att:  ”Om man har fått korrigera någon annan så är det nästan enklare att korrigera 
sig själv också” (Hanna, 090119). Agnes konstaterar att eleverna då tränar sin blick, 
Hanna håller med och menar att: ”man måste bli aktiv, man måste förstå” (Hanna, 
010119) för att kunna ge tips till sin kamrat.  

Hur lärarna kan skapa förutsättningar för elevernas lärande både på och mellan 
lektionerna samt handfasta praktiska metodtips är något deltagarna formulerar i det 
kollegiala samtalet (Samtal 2, 090119). Lärarna ser potential i att förändra lektions-
utformningen när det gäller lektionens längd och gruppstorlek samt att erbjuda 
läxhjälp i form av gemensamma träningstider. Ellinor berättar att hon funderat 
mycket på lärandet mellan lektionerna och hur läraren skulle kunna skapa förut-
sättningar för det genom att använda olika metoder. Hon beskriver det som att: ”Det 
kan ju vara inspelningar åt båda hållen tänker jag. Både till elever och från elever 
och då kommer också den här plattformen in” (Ellinor, 090119). Gustav, Isak, 
Beata och David håller med om att kunskapen om de digitala verktygen i form av 
inspelningar och kommunikation är något de kan utforska djupare. Lärarna kommer 
överens om att sammanställa en idébank med metoder för att involvera, engagera 
och göra eleverna delaktiga. 

Under kategorin Involvera och engagera framkommer det att lärarna vill utforska 
hur de kan gå till väga för att involvera, engagera och göra eleverna mer delaktiga 
i undervisningen. Deltagarna har kommit olika långt i sitt eget utforskande när det 
gäller elevdelaktighet och lärarna definierar tillsammans vad de menar med be-
greppet. Deltagarnas erfarenhetsberättelser samt framtidsvisioner framkommer i 
samtalet när det gäller hur eleverna kan involveras och engageras i sin under-
visning.  

h. Kunskap i gruppen 
Begreppet Ett uppskattande förhållningssätt är inte bekant för alla deltagarna och 
när Gustav frågar vad det innebär hjälps deltagarna åt att ringa in begreppet: 
 

Gustav: Vad är det? 
Beata: Ja… hur man ger beröm… 
 […] 
Hanna: Ja du tänker att det är hur man ger beröm? 
Beata: Nä men… 
Hanna: Fokus på det som fungerar tänker jag... 

            (Samtal 2, 20190109) 
 

Agnes hjälper till med förståelsen av begreppet och beskriver ett uppskattande för-
hållningssätt som problemlösning utifrån vad som fungerar. Hon betonar samtidig 
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att det handlar om att se elevens utvecklingsmöjligheter utan att för den skull blunda 
för vad eleven kan i dagsläget. Agnes beskriver vidare att det också handlar om att 
förfina sin feedback för att ge nycklar till elevernas lärande. När begreppet sociala 
medier dyker upp i samtalet formulerar deltagarna en gemensam förståelse av dess 
innehåll men de problematiserar även begreppet i förhållande till lärarens roll och 
elevernas möjligheter att bli delaktiga: 
 

Cecilia: Jag fattar vad inspelning är, vad är sociala medier? Jag vet vad sociala 
medier är men vad menar man med det i det här sammanhanget? 

David: Jag tänker att "Youtube" är en form av sociala medier som man kan 
använda som ett verktyg på lektionen. 

Beata: Jag tänker på den där plattformen, att hitta ett verktyg för att kom-
municera. 

            (Samtal 2, 20190109) 
 

Cecilia funderar vidare över om det även kan handla om att lägga ut instruktions-
videor. Agnes ger exempel på metoden ett flippat klassrum där läraren gjort en 
presentation, en förberedelse av någonting som eleven tittar på innan lektionen, 
lektionen ägnas sedan åt att praktisera det som introducerats. Detta resonemang 
leder diskussionen vidare till att det på Youtube redan finns så många instruktions-
videor av skiftande kvalitet, Fia säger att: ”Det finns ju så sjukt dåliga Youtube-
klipp när de ska lära sig spela” (Fia, 090119). David menar att ett möjligt sätt att 
förhålla sig till detta är att titta på inspelningarna tillsammans med eleverna i form 
av källkritik och erbjuda alternativa Youtubeförslag. 
 
Under kategorin Kunskap i gruppen hjälper deltagarna varandra med att definiera 
olika begrepp. När Gustav frågar vad ett uppskattande förhållningssätt betyder 
formulerar deltagarna tillsammans en förståelse om vad begreppet kan innebära och 
hur de skulle kunna använda sig av det för att involvera eleverna. På det sätt som 
deltagarna tolkar och förstår begreppet sociala medier öppnar upp för hur de kan 
använda det i undervisningen. Lärarna synliggör sin egen tolkning och förståelse 
av olika begrepp vilket i sin tur gör att de som lyssnar kan förhålla sig till de andras 
förståelse.  
 
Analytiska kommentarer  
I Interaction-fasen ligger mitt fokus på hur lärarna tänker om och beskriver sina 
handlingar när de befinner sig i aktionsforskningsprocessen. Utforskningsfasen 
karaktäriseras av ett utforskande och framåtsyftande innehåll. Jag har redovisat 
resultaten utifrån kategorierna e-h: Förändringar, Den utforskande läraren, 
Involvera och engagera samt Kunskap i gruppen. 
 
Deltagarna i aktionsforskningsgruppen tolkar uppgiften att Förändra på olika sätt. 
I samtalet (Samtal 2, 090119) framkommer en farhåga om att det kan bli svårt att 
se en förändring som är liten. Samtidigt beskriver lärarna en förändring som genom-
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förbar om lärarna tänker sig en förändring inom den egna undervisningen. Lärarna 
fördjupar sin förståelse av vad det innebär att förfina, förstärka och utveckla under-
visningen genom att flera olika röster formulerar sin tolkning av begreppet. Att lära 
sig och utvecklas är osynliga aktiviteter som sker inom eller mellan människor, 
vilket gör att en förändring blir svår att se (Säljö, 2015). Att förändra lärares förhåll-
ningssätt, attityder och inställningar är en inre process som sker över tid. För att få 
syn på och ändra på sitt förhållningssätt krävs medvetenhet och träning från lärarens 
sida. Förändringen syns inte omedelbart utan resultatet av förändringen blir istället 
en effekt som kan ta sig olika uttryck i mötet som uppstår med en tredje part.  
 
Kategorin Den utforskande läraren karaktäriserar lärarens vilja att utforska sitt 
förhållningssätt som lärare. Lärarna talar om att förändra sitt agerande i relation till 
eleven. Den synliga förändringen handlar om att på ett medvetet sätt göra eleverna 
mer delaktiga i undervisningen. Att förfina lärarens förmåga att bjuda in eleven till 
dialog och bedriva individanpassad undervisning och att läraren kan ta ett steg 
tillbaka i syfte att involvera eleverna formulerar deltagarna också som en 
utvecklingsmöjlighet. Det förhållningssätt en lärare använder sig av kan vara djupt 
rotade i traditioner och i den omgivande skolkulturen (Andersson, 2005; Holmberg, 
2010; Jonsson Widén, 2016), det gäller både inom musiklärartraditionen och på 
dansens område. Flera av lärarna säger att de vill ”ta ett steg tillbaka”, den beskriv-
ningen kan tolkas som om att de i sin yrkesroll är auktoritära och dominerande. 
Men denna beskrivning rimmar väl med den Mästare-lärling tradition som kan 
upplevas som ärvd och svår att ändra på och som Nielsen & Kvale (2000) beskriver 
som ett individorienterat synsätt. Jag tolkar lärarnas önskan om att i sin lärarroll ”ta 
ett steg tillbaka” som att lärarens roll är satt under förhandling och förändring. 
Wenger (1998) menar att det vi lär och vad vi gör i en praktikgemenskap omformar 
vår identitet. Den utforskande läraren utmanar och utforskar lärarnas syn på sin roll 
och vilka möjligheter och hinder den traditionella gestaltningen innebär.  
 
Lärarna diskuterar definitioner av att Involvera och engagera eleverna. Idéerna och 
förslagen handlar både om att skapa fysiska förutsättningar för eleverna att bli 
delaktiga i form av gruppstorlekar, lektionsupplägg och kommunikations-
möjligheter via plattformar. Men även om att läraren behöver utveckla en digital 
beredskap i form av metoder för inspelning och instruktionsvideos. Enligt Wenger 
(1998) är deltagande genom förhandling en förutsättning för att kunskap ska kunna 
reifieras, omvandlas eller materialiseras till både fysiska och kognitiva redskap. 
Cecilia menar att om eleverna på ett meningsfullt sätt ska Involveras och engageras 
behöver lärarna hjälp med hur de ska gå tillväga. En digital plattform (youtube) 
eller en idébank med metodtips om hur lärarna kan gå tillväga för att engagera, 
involvera och göra eleverna delaktiga blir reifikationer av deltagarnas lärande. Att 
lärarna vill fokusera på hur de kan Involvera och engagera samt utforska hur 
lärarens förhållningssätt kan påverka elevernas motivation och lärande gör att 
eleven sätts i centrum. Lärarens förhållningssätt visar på så sätt vilken undervisning 
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som blir möjlig att bedriva. Det blir ett sätt att tillämpa värderingen om att under-
visningen utgår ifrån eleven och dess behov (Timperley, 2013).  
 
Kunskap i gruppen framkommer då deltagarna frågar de andra vilken betydelse de 
lägger in i ord och termer. Deltagarna formulerar en gemensam kunskap till 
exempel då de diskuterar innehållet i begreppet ett uppskattande förhållningssätt 
eller när Cecilia frågar vad de andra menar med begreppet sociala medier. Genom 
att deltagaren frågar och får förtydligande svar kan den samlade kunskapen och 
erfarenheten i gruppen synliggöras. Dialogerna i samtalet visar deltagarnas 
individuella förståelse och hur det kollegiala samtalet omformar den förståelsen till 
gemensam kunskap. Inom Wengers (1998) teori om praktikgemenskap finns ett 
starkt fokus på deltagande vilket betyder att ett individuellt engagemang måste 
finnas för att lärande ska uppstå. Detta engagemang bidrar till att individen tillför 
sina erfarenheter till den gemensamma gruppen och i mötet med praktikgemen-
skapens kompetens kan individens erfarenhet fördjupas. Detta sker i ett växelspel 
mellan individ och grupp. Varje lärare som deltar i aktionsforskningsprojektet utgår 
utifrån sina tidigare erfarenheter eftersom de har kommit olika långt på sina 
personliga utvecklingsbanor när det gäller att vara kulturskolelärare. När lärarna 
berättar om hur de gör i sin undervisning, inspirerar de varandra till att utforska 
andra alternativ. Genom att lärarna berättar om sina personliga erfarenheter vävs 
deltagarnas utvecklingsbanor ihop och en gemensam förståelse uppstår. Denna för-
ståelse och kompetens blir unik för just denna praktikgemenskap i form av ett 
kollektivt lärande som bara kan uppstå i detta sammanhang (Wenger, 1998). Del-
tagarna tar hjälp av varandra för att få en djupare förståelse om både begrepp som 
ett uppskattande förhållningssätt och elevdelaktighet samt handfasta metodtips om 
digitala verktyg.  
 
III. Lärdomsfas 
I Samtal 3 (220519) är det fem lärare plus forskare som träffats för att tillsammans 
reflektera över vilket lärande som skett under aktionsforskningsprojektet. Beata 
sätter fokus på vad dagens möte ska innehålla när hon säger ”…och idag så ska vi 
försöka nu titta på vårt eget lärande som har skett under året med hjälp av en tids-
linje och Agnes´s guidning” (Beata, 220519). Deltagarna får i uppgift att göra 
skriftliga, individuella reflektioner utifrån forskarens reflektionsfrågor. Dessa ref-
lektionsfrågor handlar om hur deltagarna upplever att kompetenserna i det önskade 
läget har utvecklats, vilka lärdomar de tar med sig från projektet och till sist vad 
som bidragit eller hjälpt till i deras lärande. De reflektioner och tankar som fram-
kommer under samtalet utgör underlaget för den gemensamma gruppreflektionen. 
 
i. Förståelsen  
Tidslinjen beskriver i datumordning aktiviteter och händelser som utgjort aktions-
forskningsprojektets år. Den blir en möjlighet för deltagarna att tillsammans åter-
kalla minnet av hela årets process. Agnes sammanfattar tidslinjen medan Beata och 
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de andra lärarna kommenterar, förtydligar och rättar till när något framstår som 
oklart eller felaktig. Deltagarnas spontana reflektion över tidslinjen är att när 
aktionsforskningsåret framställs linjärt så syns det vad mycket de gjort och hunnit 
med.  Agnes stannar frågande upp vid den 30/1 som fått namnet dilemma och Beata 
förklarar: 
 

…det handlar ju om det här att vi kommer till insikt […] när vi har kollegor som 
inte hört talas om uppskattande förhållningssätt eller inte jobbar med delaktighet 
och nu läser vi så mycket om det så att vi får syn på det, dels vad man själv gör 
men också att det blir en krock med, och då blir det ett dilemma (Beata, 
220519). 

 
När lärarna i projektet reflekterade över sitt lärande och förståelse av förhållnings-
sätt uppstod ett dilemma i förhållande till de kollegor som inte deltog i aktions-
forskningsprojektet. Beata menar att dilemmat påverkade riktningen av aktions-
forskningsprocessen när de tillsammans med rektor beslutade att lärares förhåll-
ningssätt och synen på elevdelaktighet skulle tas upp till diskussion med hela 
kollegiet. Ellinor fortsätter och säger att: ”ur våra dilemman har det faktiskt fötts 
nått som börjar gro, nått bra” (Ellinor, 220519) och reflekterar vidare över att 
förändringar som sker inombords kan upplevas osynliga och då framstå som mindre 
eller oviktiga: 
 

…jag kan få känslan av att jag inte har gjort några stora förändringar, några som 
syns, men tänker att en förändring inte behöver vara så stor, men ganska osynlig 
(Ellinor, 220519). 

 
Detta håller Cecilia med om och uttrycker att aktionsforskningsåret gått fort och att 
det gett många nya tankar men att hon upplever att det kan vara svårt att sätt ord på 
den förståelsen och den förändring som skett, hon menar att: ”Det har hänt mycket 
i huvudet, tankar och större förståelse för saker men vi har pratat om att egentligen 
har det inte hänt så mycket synligt” (Cecilia, 220519). Isak håller med de andra om 
att de hunnit mycket under året och beskriver att den egna bilden av projektet har 
förändrats över tid, han beskriver det som ett fokusskifte, från något han kallar en 
universitetskurs till något nära den egna praktiken. Efter den sista reflektionsrundan 
frågar Agnes ifall deltagarna kan se några gemensamma röda trådar i lärarnas 
reflektioner. Både Beata och Cecilia kommenterar och konstaterar att det finns 
många gemensamma tankar och att många säger ungefär samma saker. Agnes 
bekräftar att det nu på tavlan finns exempel på vad lärarna lärt och utvecklat genom 
att delta projektet. När deltagarna berättat för varandra och skrivit ner sina 
reflektioner blir det synliga exempel på att det faktiskt hänt någonting. Deltagarna 
har hjälpt varandra att sätta ord på den utveckling som skett och i och med det går 
det också att tala om ett resultat. Agnes håller med om att det kan vara svårt att 
berätta om ett projekt som utgörs av en process och menar att det gäller att få fatt i 
orden för att kunna beskriva utvecklingen. Cecilia tycker att de lyckats göra det 
under detta samtal: 
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Cecilia: det här var en väldigt bra träff tycker jag…idag. 
 får med håll av de övriga deltagarna 
Agnes: att det kanske ändå har fallit på plats lite grann då? 
Cecilia: ja! jag behövde det! 

           (Samtal 3, 20190522) 
 

Agnes återkopplar till att de i den spontana reflektionen talat om att det inte skett 
en stor förändring, något som går att ta på, utan att det i stället handlat om föränd-
ringar av tankesätt, och att det kan tyckas litet men menar att: ”det är ju i det lilla 
som utvecklingen sker också tänker jag” (Agnes, 220519). Beata reflekterar över 
att förändring är en lång process och att ett steg kan vara att börja kommunicera 
sina tankar. 
 
Under kategorin Förståelsen konstaterar deltagarna att insikten om hur deras för-
ändrade tankar krockar med andra kollegors uppfattning om förhållningssätt och 
elevbemötande gör att de får syn på sitt eget lärande och sin utveckling. Tillsam-
mans har deltagarna synliggjort sina egna lärdomar och tillsammans kan de se den 
samlade erfarenheten när de skriver ner reflektionerna på en whiteboard. Lärarna 
uttrycker att på detta sätt blev känslan av att ha uppnått ett resultat mer påtaglig. 
 
j. Den reflekterande läraren 
Gustav uttrycker att det varit kul att titta på sin egen undervisning, att året inneburit 
en spännande och utvecklande resa, han menar att: ”jag tycker att det som har varit 
roligare att jobba i år…på nått sätt” (Gustav, 220519). Beata beskriver upplevelsen 
av sin egen utveckling när hon säger att: ”jag ser att reflektion och loggboks-
skrivande, att analysera och kritiskt granska undervisning, textmaterial och metoder 
och förhållningssätt är ett sätt att jobba på sin vetenskapliga kompetens” (Beata, 
220519). Hon menar också att samtalsrundor och mötesformer utgjort redskap för 
förståelsen. Beata reflekterar vidare hur lärdomarna och insikterna hon gjort inom 
projektet påverkar hennes agerande i andra sammanhang när hon säger att: ”jag 
märker ju att det skvalpar över på annat jag gör” (Beata 220519). Cecilia berättar 
att hon tidigare trodde att undervisning som vilar på en vetenskaplig grund handlade 
om att läsa forskningslitteratur men att hon genom projektet insett att begreppet har 
en vidare betydelse som innefattar dialog och samtal med kollegor. Hon menar 
också att hon förstått betydelsen av att medvetet reflektera för att få syn på vad som 
sker i undervisningen. Värdet i att skriftligt reflektera och föra loggbok lyfter även 
Isak som håller med om att det i efterhand är omöjligt att komma ihåg allt som hänt 
under en lektion. Beata beskriver sin upplevelse med att de har jobbat på flera plan, 
att det har skett något individuellt, mellan läraren-eleven, mellan kollegorna i grup-
pen och mellan aktionsforskningsgruppen och övriga kollegor. Projektet har även 
nått utanför kulturskolan genom att deltagarna berättat om aktionsforsknings-
projektet i olika sammanhang.  
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Agnes frågar lärarna ifall de kommer att fortsätta att skriva loggbok och får jakande 
svar. Alla deltagarna håller med om att loggboken varit till hjälp för att få fatt i det 
egna reflekterandet. Gustav uttrycker sin upplevelse av att reflektera när han säger 
att: ”trots att jag inte riktigt kommit överens med loggboken tror jag även att den 
varit del i mitt lärande” (Gustav, 220519). Beata tror att hon kommer att fortsätta 
men inte på samma sätt vilket både Ellinor och Cecilia håller med om. Ellinor säger 
att ”vi har nog enats om att det Svarta hålet drar tillbaka oss alla så fort det får 
chansen” (Ellinor, 220519). Det Svarta hålet är deltagarnas namn på farhågan om 
att de förändringar i tankar och handlingar som uppstått i och med aktions-
forskningsprojektet, ska rinna ut i sanden när vardagen och hårt arbetstryck gör sig 
påmint. Agnes konstaterar att risken är stor att man hamnar i det Svarta hålet igen 
om man slutar att reflektera. Cecilia uttrycker att det är mer märkbart så här i slutet 
av terminen men Agnes påpekar att de nu är medvetna om att hålet finns och därmed 
kan försöka undvika det, hon menar att: ”det är en stor skillnad, än att man bara är 
i hålet och inte ens veta” (Agnes, 220519). 
 
I kategorin Den reflekterande läraren berättar lärarna att vetenskapliga verktyg som 
loggbok, reflektion i olika former, de strukturerade samtalen, vetenskapliga texter 
och det gemensamma analyserandet har hjälpt dem att få syn på sitt lärande och 
bidragit till att de kunnat inta andra perspektiv. Lärarnas tankar och handlingar som 
förändrats genom samtal och reflektion visar sig som nya erfarenheter som läraren 
använder sig av i andra sammanhang. Lärarna beskriver den förändring som skett 
med att de fått nya tankar och större förståelse om undervisning och relationer på 
olika plan. Lärarna lyfter loggboksskrivande och vikten av att reflektera som 
värdefull för fortsatt lärande och utveckling.  
 
k. Elevdelaktighet 
När det gäller att utveckla den didaktiska kompetensen uttrycker lärarna att det har 
handlat om att prova andra arbetsmetoder utifrån idéerna om att öka elevdel-
aktigheten och att ha ett fokus på ett uppskattande förhållningssätt. Isak säger att 
nya begrepp som t.ex. elevdelaktighet fått honom att tänka nytt. Gustav konstaterar 
att hans undervisningsmaterial förändrades när hans syn på undervisning och 
lärande utmanades: 
 

…och att tänka större och att prova nya saker som jag förut inte hade tänkt på 
[…] jag har skrivit; använt annat undervisningsmaterial på grund av ett större 
elevinflytande och det var väl det som hände kanske… (Gustav, 220519). 

 
Cecilia håller med om att hon inte funnit en mängd nya metoder men genom att 
fokusera på delaktighet och ett uppskattande förhållningssätt har hon tvingats att gå 
utanför sin egen komfortzon. Det håller Beata med om och berättar att hon utmanat 
sig själv att våga prova nya metoder i och med att hon startade en egen Youtube-
kanal. Både Beata och Isak beskriver att deras lärarroll förändrats. Beata beskriver 
sin förändring med att: ”från att ha varit styrande har jag blivit mer lyhörd inför 
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eleven” (Beata, 220519) och Isak berättar att han nu känner sig mer avspänd, att 
han vågar ta ett steg tillbaka och lita på elevens förmåga. Cecilia menar att hon 
blivit mer medveten i relationen med eleven när det gäller bemötande och feedback 
och hon upplever att hon styr lektionen mindre än tidigare. Ellinor upplever ett 
förändrat fokus då det gäller relationerna mellan både elev-lärare men även mellan 
lärare-lärare, vilket hon uttrycker som att: ”Den relationella kompetensen, har 
blivit ett mer närvarande inslag i vårt arbetsliv, en ständig påminnelse om hur vi 
behandlar varandra och eleverna” (Ellinor, 220519). Gustav och Beata ser en 
möjlighet med att ha framförhållning i det långsiktiga planerandet inför nästa läsår 
när det gäller att involvera och göra eleverna delaktiga något även Cecilia håller 
med om: 
  

Jag har skrivit att jag tänker fortsätta på samma spår och vara mer lyhörd än 
förut, min plan är också som Beata att involvera eleverna mer i upplägget av 
exempelvis konserter och såna saker (Cecilia, 220519). 

 
När det gäller elevdelaktighet berättar Ellinor om en insikt hon gjort en morgon då 
hon insett att kulturskolan saknar ett elevråd. Hon beskriver det som att: ”Det mest 
basala inflytandet, basic, som man kan ha på en skola, det har inte vi, vi har inte ens 
ett elevråd” (Ellinor, 220519). Ellinor erbjuder sig att hålla i och organisera ett 
sådant inför nästa läsår. De övriga deltagarna håller med om att ett elevråd behövs, 
de tycker att det är en utmärkt idé och stöttar förslaget. 
 
Lärarna berättar under kategorin Elevdelaktighet hur deras egen syn på lärarrollen 
har förändrats i och med att de medvetet förändrat sitt förhållningssätt och strävat 
efter elevdelaktighet i undervisningen. Lärarna beskriver hur de upplever en 
förändrad relation mellan elev och lärare i undervisningssituationen när de på ett 
medvetet sätt varit mer lyhörda och bjudit in eleverna till att bli mer delaktiga. 
Lärarna beskriver också hur de upplever att dessa lärdomar kan komma att påverka 
planeringen av terminsupplägg, lektioner och konserter i ett längre perspektiv. Vad 
eleverna tycker och tänker har blivit viktigt för lärarna och de beslutar att starta ett 
elevråd för att möjliggöra att elevernas röster ska kunna bli hörda.  
 
l. Det kollektiva stödet 
När lärarna berättar om vad som har bidragit till deras lärande uttrycker de att 
träffarna med aktionsforskningsgruppen varit viktiga. Att ha tid och möjlighet att 
mötas för att samtala med kollegor och forskare om undervisning beskriver de som 
en förmån, Gustav uttrycker det på följande sätt: ”Jag tycker att våra onsdags-
eftermiddagar har varit otroligt lyxiga…att få sätta sig ner mitt i allt annat brus och 
lyssna och samtala kring undervisning” (Gustav, 220519). Beata och Ellinor håller 
med om att mötet och utbytet med kollegorna och forskaren i gruppen varit bety-
delsefullt och Cecilia säger att: ”Jag har skrivit att vi här, mina kollegor och att du 
[forskaren, min anteckning] har hjälpt mig” (Cecilia, 220519). Ellinor uttrycker 
också att vissa texter varit inspirerade. Hon menar också att just för att det funnits 
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en tidsplan och en sammanhållande struktur, har en känsla av lojalitet till kollegorna 
i gruppen bidragit till att uppgifterna blivit gjorda: 
 

Agnes: Milt tvång, handlade det bara om litteraturen? 
Ellinor: Nej! alltså det handla allmänt om milt tvång: nu ska du göra en video 

eller skriva loggbok… 
           (Samtal 3, 20190522) 

 
Agnes konstaterar att ett positivt grupptryck kan vara till hjälp, speciellt om indivi-
den själv känner ett motstånd mot att t.ex. skriva loggbok. Hon menar att: ”har man 
kommit överens om något så vill man inte falla ur det heller” (Agnes, 220519). 
Beata framhåller samtalets betydelse och menar att den gemensamma reflektionen 
lett till nya insikter och beskriver sin egen förståelse genom att säga: ”när andra 
säger saker så sås ett frö som sen gror och man får syn på nya saker om sig själv 
och sin undervisning” (Beata, 220519). Cecilia menar att just för att deltagarna har 
tvingats tänka, reflektera och prata inför de andra i gruppen har samtalsformen 
bidragit till att göra allas röster hörda, och hon konstaterar att det har varit bra för 
det gemensamma samtalet. Agnes håller med och menar att:  ”om alla tänker, så då 
får vi ju ännu mer som vi kan lära oss av” (Agnes, 220519). Cecilia uttrycker en 
önskan om att gruppen som sådan ska få möjlighet att fortsätta även nästa läsår för 
att fortsätta träffas och prata om utvecklingsfrågor. Gustav föreslår att gruppen 
samlas i början av nästa termin för att uppmuntra och påminna varandra om elev-
delaktighet och uppskattande förhållningssätt. 
 
I kategorin Det kollektiva stödet framhåller deltagarna värdet av schemalagd, fysisk 
mötestid. Lärarna uttrycker att både individuell och kollegial tid för tankar och 
handlingar är en förmån och förutsättning för att utveckling ska ske. Deltagarna 
säger att de strukturerade samtalen där både lärare och forskare bidragit med sina 
tankar och erfarenheter varit inspirerande, utmanande och utvecklande. Deltagarna 
beskriver att ett positivt grupptryck gjort att de mål och uppgifter de kommit 
överens om prioriterats av deltagarna. Gruppens betydelse som inspirerande resurs 
formuleras också av lärarna genom deras önskningar om att fortsätta träffas efter 
projektets slut.  
 
Analytiska kommentarer 
I analysfasen postinteraction riktar jag fokus mot deltagarnas tankar om och reflek-
tioner över det genomförda aktionsforskningsprojektet. Under temat Lärdomsfasen 
reflekterar deltagarna över de erfarenheter och lärdomar de gjort genom att delta i 
aktionsforskningsprojektet. Resultaten har jag redovisat utifrån kategorierna i-l: 
Förståelsen, Den reflekterande läraren, Elevdelaktighet och slutligen Det 
kollektiva stödet. 
 
I Lärdomsfasen handlar Förståelsen om de insikter deltagarna gjort under aktions-
forskningsåret, men även om den förståelse som uppstår då de tillsammans tittar 
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tillbaka på processen. Lärarnas insikt om hur övriga kollegor oreflekterat förhåller 
sig till elevdelaktighet synliggör aktionsforskningsdeltagarnas utveckling och 
lärande vilket kan förklaras genom Bakhtin (1981) som menar att förståelse är en 
aktiv och social företeelse som sker i dialog med andra människor och att skillnaden 
mellan olika röster utgör en möjlighet att lära något. Deltagarna uttrycker att de haft 
svårt att formulera effekterna av projektet, de upplever att när förändringen och 
utvecklingen ”händer i huvudet” blir den osynlig och känns liten. När deltagarna 
skriftlig sammanställer sina tankar om aktiviteterna och med ord sammanfattar dem 
för att sedan tillsammans reflektera över det som sagts och gjorts formulerar och 
exponerar de den samlade erfarenheten. Genom tidigare forskning har det visat sig 
att handledning har stor betydelse för att deltagarna ”ska upptäcka sina egna tankar, 
få tankar och handlingar prövade mot kollegornas erfarenheter och utmanas av 
teorier” (Rönnerman, 2015). Förståelsen uppstår när lärarna med forskarens hjälp 
sätter ord på den förändring som skett och därmed blir det egna lärandet synligt.   
 
Den reflekterande läraren framhåller vetenskapliga verktyg så som loggbok, indi-
viduell och gemensam reflektion, analys, mötesformer och samtalsstrukturer som 
goda hjälpmedel i utvecklingen av en vetenskaplig kompetens. Lärarna beskriver 
hur de under projektets gång ändrat uppfattning om vad begreppet vetenskaplig 
kompetens innebär. De menar att tack vare de samtal och diskussioner deltagarna 
haft har de fyllt begreppets innehåll med en djupare innebörd. Det framkommer i 
det kollegiala samtalet att det tidigare fanns ett visst motstånd mot att läsa 
vetenskapliga texter men att även detta förändrats. Den reflekterande läraren 
beskriver därmed ett förändrat agerande. Detta framträder även med beskrivningen 
av ”att det skvalpar över på annat” som läraren gör. Det gemensamma stödet, 
delandet av egna erfarenheter, reflektioner och idéer visar deltagarnas gemen-
samma engagemang (Wenger, 1998) i aktionsforskningsprojektet. När deltagarna 
känner meningsfullhet i projektet leder detta till både kollegialt och kollektivt 
lärande. 
 
När lärarna inriktar sig på att möjliggöra Elevdelaktighet i undervisningssituationen 
förändrar de sina tankar gällande vad som är viktigt att fokusera på. Ett förändrat 
tankesätt är inte vid första anblicken en synlig förändring men när det uppstår leder 
det till konsekvenser för undervisningen. I aktionsforskningsprojektet har detta lett 
till förändrade metoder i form av utforskandet av digitala verktyg och förändrat 
förhållningssätt. Lärarna beskriver att relationen mellan lärare och elev har påverk-
ats då läraren medvetet tagit ett steg tillbaka i syfte att involvera, engagera och göra 
eleverna delaktiga. Lärarna uttrycker att när de har förändrat sitt förhållningssätt 
gentemot eleven upplever de att deras egen roll förändrats. Denna insikt beskriver 
även Timperley (2013) som menar att i och med att synen på eleven och dess 
lärande förändras sker en förändring av lärarens roll.  Deltagarna i aktionsforsk-
ningsprojektet har genom ett ömsesidigt engagemang i praktikgemenskapen bi-
dragit i kollegiala samtal med sina erfarenheter och reflektioner. Wenger (1998) 
menar att ibland förändrar individens erfarenhet gruppens kompetens och å andra 
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sidan kan gruppens kompetens förändra individens erfarenhet. Elevrådet blir en 
reifikation av praktikgemenskapens förändrade kompetens. I och med det gemen-
samma fokus som projektet inneburit har lärarna i aktionsforskningsgruppen 
förändrat och stärkt relationerna med deltagarna men även med eleverna. 
 
Träffarna i aktionsforskningsgruppen och mötet med forskaren utgör Det kollektiva 
stödet. I gruppen har en lojalitet till de andra deltagarna vuxit fram vilket inneburit 
att gemensamma åtaganden och uppgifter blivit genomförda för att inte svika 
gruppen. Lärarna beskriver att tid till gemensamma samtal och reflektioner som 
bedrivits under strukturerade former har varit förutsättningar för det individuella, 
kollegiala och kollektiva lärandet och utvecklingsarbetet. Deltagare i en praktik-
gemenskap tränger genom sitt deltagande och engagemang djupare in i vad det 
innebär att vara delaktig i denna praktik (Wenger, 1998). Med hjälp och stöd av en 
mer erfaren och kunnigare deltagare, i detta fall forskaren, går den lärande, perifera 
deltagaren dvs. kulturskoleläraren, från att delta i utkanten av praktikgemenskapen 
till att tränga in i praktikgemenskapens kärna när hen utvecklar sin personliga 
utvecklingsbana och på så sätt blir en aktiv medlem. Metaforen för att gå tillbaka 
till att bedriva oreflekterad undervisning beskriver lärarna som ett Svart hål, en 
reifikation, ett gemensamt sätt att tala om och beskriva en gemensam farhåga. En 
önskan om att lärarna ska fortsätta träffas för att uppmuntra, peppa och stödja 
varandra formulerar deltagarna som en strategi för att undvika att falla tillbaka i det 
Svarta hålet. Gruppens samlade kollektiva kunskap och erfarenhet blir på så sätt ett 
stöd och lärarna formulerar gruppen som en resurs. 
 
Avslutande kommentarer 
I Ingångfasen beskriver lärarna sina förväntningar som önskningar om att aktions-
forskningsprojektet ska bidra till lärarens individuella utveckling men även till för-
ändringar av undervisningens form, struktur och innehåll i samverkan mellan kolle-
gorna i projektet. I det kollegiala samtalet (Samtal 1, 260918) framhåller lärarna 
goda relationella kunskaper både i förhållandet till elever och till kollegor som en 
utvecklingsbar resurs hos Den sociale läraren. I samtalet (Samtal 1, 260918) 
framkommer en Omsorg om eleven när lärarna empatiskt beskriver hur de ser 
möjligheten med en undervisning som utgår ifrån elevens behov och förutsättningar 
när det gäller elevens lärande. I det kollegiala samtalet (Samtal 1, 260918) sker en 
rad Begreppsförhandlingar mellan deltagarna. Under forskarens lyhörda hand-
ledning problematiserar och fyller lärarna begreppen med ett innehåll när del-
tagarna utifrån sin egen erfarenhet beskriver vilken innebörd de lägger i olika ord 
som t.ex. kompetens och forskning.  
 
I Utforskningsfasen sker en meningsförhandling mellan deltagarna om hur och vad 
lärarna kan förändra och förfina när det gäller undervisningssituationen. Deltagarna 
ifrågasätter och problematiserar begreppet Förändring genom att berätta för 
varandra hur de tolkar ordet, vad en förändring innebär och hur den synliggörs. 
Under kategorin Den utforskande läraren utforskar lärarna olika handlings-
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alternativ gällande hur ett Uppskattande förhållningssätt kan bli redskap för att ”ta 
ett steg tillbaka”, ge beröm och individanpassa undervisningen. Deltagarna pro-
blematiserar begreppen Involvera och engagera eleverna när lärarna uttrycker 
önskningar om att tillsammans utarbeta användbara metoder för att förverkliga 
intentionen med att göra eleverna delaktiga. Till skillnad från Ingångsfasens 
beskrivning av en Omsorg om eleven formar lärarna i Utforskningsfasen handlings-
alternativ för att Involvera och engagera eleverna. Deltagarnas individuella erfaren-
heter blir en gemensam resurs när de genom dialog i det kollegiala samtalet 
formuleras, vilket visar sig som både individuella insikter och Kunskap i gruppen. 
I Utforskningsfasen diskuterar och formulerar deltagarna förslag om hur de kan 
förändra sitt agerande när det gäller elevbemötande och sin roll som lärare. Detta 
indikerar att lärarens roll är satt under förhandling. Det sker en förskjutning i 
samtalet från att ”så här gör jag” till ”så här vill vi göra”.  
 
I Lärdomsfasen beskriver lärarna Förståelsen som att de upplever en djupare 
förståelse tack vare de tankar som uppstått, formulerats och omformulerats när 
deltagarna delat med sig av sina erfarenheter i de kollegiala samtalen. Den 
reflekterande läraren beskriver hur de vetenskapliga verktygen bidragit till ett 
individuellt lärande och hur läraren omformat och integrerat kunskapen genom att 
använda den i andra sammanhang. Lärarna beskriver ytterligare en förändring av 
sitt agerade när de berättar att de blivit mer lyhörda inför eleven och att de bjuder 
in till Elevdelaktighet genom att ta ett steg tillbaka. Lärarna formulerar på så sätt att 
de upplever en förändring i sin roll som lärare. Lärarnas förändrade förhållningssätt 
leder till att de agerar på ett annat sätt vilket i sin tur resulterar i andra under-
visningsmetoder. Det kollektiva stödet, i form av den fysiska mötestiden, tankar, 
kunskaper och erfarenheter som deltagarna bidragit med i de kollegiala samtalen 
uttrycker deltagarna som värdefulla för lärarens individuella lärande. Det gemen-
samma fokus som aktionsforskningsprojektet utgjort har bidragit till att lärarna känt 
lojalitet till gruppen, det gemensamma engagemang som kommer till uttryck i 
praktikgemenskapen har bidragit till det kollektiva lärandet i form av att lärarna 
formulerar nya kunskaper som gemensamma. Genom aktionsforskningsprojektet 
har lärarnas tankar om undervisning, förhållningssätt och metoder förändrats vilket 
gjort att lärarna ändrat sitt agerande. Resultatet visar hur ett professionellt lärande 
lett till utveckling genom att aktionsforskningsprojektet gett lärarna nya tankar 
gällande sin didaktiska-, relationella- och vetenskapliga kompetens vilket har 
resulterat i ett annat agerande i praktiken. På så sätt har kulturskolelärarnas identitet 
satts i rörelse från ett individuellt, via ett kollegialt mot ett kollektivt perspektiv på 
elevernas lärande och undervisning. 
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Diskussion 
Denna studies övergripande syfte har varit att genom en praktiknära ansats beskriva 
och analysera hur kulturskolelärare uppfattar och formar sitt professionella lärande 
och utveckling i förhållande till elevernas undervisning. Jag har undersökt detta 
genom att studera en pågående aktionsforskningsprocess och har i denna studie 
fokuserat på lärares återkommande kollegiala samtal kring tankar, handlingar och 
erfarenheter av undervisningen i Kulturskolan. I studien har jag sökt svar på följ-
ande frågeställningar: 
 
1. Hur uppfattar lärarna a. sitt deltagande i kollegiala samtal och b. tillgång till 
forskares handledning i samtal kring undervisningspraktiken?   
 
2. Hur beskriver lärarna i det gemensamma kollegiala samtalet sina handlingar i 
undervisningen med kulturskoleeleven?  
 
3.  Hur kan kulturskolelärares delade reflektioner kring undervisningserfarenheter 
bidra till professionell utveckling och lärande?  
 
Diskussionens syfte är att fördjupa förståelsen av de resultat som framkommit efter 
att ha studerat lärares tankar, handlingar och erfarenheter via kollegiala samtal. 
Kulturskolelärarens kompetensutveckling har länge handlat om att fördjupa eller 
bredda den enskilde lärarens ämneskompetens genom ökad genrekännedom, 
instrument, teknisk- eller digital kunskap (Andersson, 2005). Föreliggande studie 
av kulturlärares professionella lärande och utveckling utifrån kollegiala samtal 
förda inom ett aktionsforskningsprojekt har resulterat i kunskap om att lärares 
förändrade tankar och handlingar utmanar och sätter kulturskolelärarens identitet i 
rörelse när ny kunskap omsätts i yrkespraktiken. I uppsatsens avslutande del 
kommer jag först att diskutera resultaten utifrån mina forskningsfrågor och ställa 
resultaten som framkommit mot annan forskning och de teorier jag tidigare 
beskrivit. Därefter diskuterar jag hur jag samlat in datamaterial och hur jag gått 
tillväga för att tolka och förstå dessa. På så sätt vill jag belysa mina upplevelser av 
metodens styrkor och svagheter. Avslutningsvis lyfter jag blicken och resonerar 
kring de tankar och uppslag till fortsatt forskning som denna studie gett upphov till. 
 
Resultatdiskussion 
Avseende forskningsfråga 1a, hur uppfattar lärarna sitt deltagande i kollegiala 
samtal, visar resultatet att lärarna innan aktionsforskningsprojektet säger sig sakna 
strukturerade former för kollegiala samtal. I de kollegiala samtalen framkommer 
lärarnas längtan efter att genom samtal få möjlighet att samtala bortom de praktiska 
frågorna för att istället fokusera på frågor om undervisning och elevens lärande. Att 
lärare saknar strukturerade kollegiala samtal som fokuserar på undervisning och 
elevernas lärande känns igen från tidigare forskning. I föreliggande studie och i 
tidigare avhandlingar uttrycker lärare att det varit givande och utvecklande att delta 
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i strukturerade kollegiala samtal (Frostensson, 2016; Manikoff, 2018). Andersson 
(2007) beskriver att frågor som kommer inifrån praktiken, ur ett så kallat botten-
upp perspektiv, bidrar till att lärarna känner engagemang i det lärande och 
utveckling som kan ske genom att delta i t.ex. en forskningscirkel eller ett aktions-
forskningsprojekt. När kulturskolelärarna integrerade utvecklingsarbetet i under-
visningspraktiken genom att samarbeta i ett specifikt sammanhang skapades alltså 
förutsättningar för att ett professionellt lärande skulle kunna komma till stånd. Jag 
tror att en bidragande faktor till engagemanget i utvecklingsarbetet var att lärarna 
var frivilliga deltagare i aktionsforskningsprojektet. Min uppfattning är att om lär-
are tvingas delta i ett utvecklingsarbete, som bygger på samarbete, skulle det kunna 
leda till de disciplinerande och stigmatiserande processer som Langelotz (2014) be-
skriver i sin studie. Därmed skulle utvecklingsarbetet kunna bli kontraproduktivt 
och under sådana omständigheter skulle det vara svårt för deltagarna att åstadkom-
ma ett professionellt lärande och utveckling som blir hållbar i ett längre perspektiv. 
 
Avseende fråga 2b, hur uppfattar lärarna tillgång till forskares handledning i 
samtal kring undervisningspraktiken, kan jag konstatera att det är forskaren som 
introducerar olika samtalsformer som t.ex. talrundor på tid och dokumenta-
tionsförslag i form av sammanfattningar på whiteboard. Lärarna har uttryckt för-
hoppningar om att de genom att delta i aktionsforskningsprojektet ska få tillgång 
till strukturerade metoder för att bedriva ett kollegialt utbyte. I resultatet ser jag att 
de strukturerade samtalsformerna underlättar och fungerar som redskap i det 
kollegiala samtalet. Jag kan konstatera att när det finns tydliga regler om hur 
samtalet ska gå till skapas ett handlingsutrymme som möjliggör ett kollegialt samtal 
i dialog. Jag anser att begreppsförhandlingen som uppstår mellan deltagarna är ett 
exempel på det Bakhtin (1981) menar när han beskriver att meningsskapande sker 
genom dialog med andra och uppträder gradvis. Lärarna vänder sig både till 
forskaren och sina kollegor när de behöver hjälp med att definiera ord och begrepp. 
I föreliggande studie blir det tydligt att när deltagarna i praktikgemenskapen 
(Wenger, 1998) bidrar med sina erfarenheter i det kollegiala samtalet sker ett 
individuellt lärande som får konsekvenser för kollektivet. Forskarens vetenskapliga 
kompetens bidrar till att lärarna når en fördjupad kunskap genom begreppsför-
handling. Inom den praktiknära forskningen beskrivs frågan om vem som äger tolk-
ningsföreträde inom forskningsområdet som en svårighet vilket gör att forskarens 
handledningskompetens blir avgörande för om deltagarna upplever sig som 
delaktiga eller som forskningsobjekt (Mattsson, 2001). Precis som Rönnerman 
(2015) menar, har i min studie en lyhörd handledning skapat förutsättningar för att 
deltagarnas individuella tankar och handlingar har kunnat bli prövade och utmanade 
av kollegornas erfarenheter samt av teorier. Tack vare forskarens inkännande 
inställning har lärarnas deltagande i aktionsforskningsprojektet lett till ökad 
medvetenhet om det egna arbetet, bidragit till självinsikter och ökat förståelsen om 
kulturskolans praktik.  
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När det gäller den andra forskningsfrågan, hur beskriver lärarna i det gemensamma 
kollegiala samtalet sina handlingar i undervisningen med kulturskoleeleven, 
framgår det i resultatdelen att lärarna vill ändra sitt förhållningssätt i mötet med 
eleven. Resultatet visar att kulturskolelärarna genom aktionsforskningsprojektet 
kommit att förändra sina tankar gällande förhållningssätt och synen på elev-
delaktighet. Lärarnas förändrade tankar leder till förändrade sätt att handla och 
agera när det gäller både didaktiska val och relationella förhållanden. Detta 
stämmer väl med Bergmarks (under reveiw) studie som visar på att lärare som deltar 
i ett aktionsforskningsprojekt förändrar hur de tänker, handlar och relaterar till 
andra inom områden så som undervisning, forskning och samarbete. I föreliggande 
studie har lärarnas förändrade tankar och insikter, om hur läraren vill agera för att 
uppnå elevdelaktighet gjort att läraren blivit medveten om sin syn på sig själv i sin 
roll som lärare. Jag vill mena att i och med detta är den traditionella kulturskole-
lärarrollen sett ur ett mästare-lärling perspektiv (Nielsen & Kvale, 2000; Rostvall 
& West, 2001) satt under förhandling. För att inte riskera att cementera lärarrollen 
och hindra deltagarna från att utveckla nya lärandebanor anser jag att Kultur-
skolelärare kontinuerligt behöver utmana och problematisera praktikgemenskapens 
fasta föreställningar (Wenger, 1998) om hur det går till att vara kulturskolelärare.  
 
I och med kulturskolelärarnas förändrade tankar om att engagera och involvera 
eleverna i undervisningen förändrades deras handlingar. Genom att utgå ifrån 
elevens behov och sätta elevens lärande i centrum (Timperley, 2013) framkommer 
andra tankar hos lärarna om hur de kan strukturera undervisningen. Resultatet i min 
studie skiljer sig på så vis från Holmbergs (2010) studie. Holmberg visar i sin 
avhandling att kulturskolelärare kände sig tvingade att förändra undervisningen för 
att behålla eleverna då eleverna och samhället i senmoderniteten var satt under 
förändring. Detta visade sig leda till att lärarna kände sig kluvna mellan att vara 
traditionsbärare eller förnyare. I föreliggande studie har deltagarnas eget 
förändrings- och utforskningsintresse utgjort drivkraften för att undersöka kultur-
skolelärares förhållningssätt och metoder. Tidigare forskning (Andersson, 2007) 
bekräftar att när förändringsviljan kommer inifrån verksamheten upplever 
deltagarna den som en möjlighet till utveckling, i motsats till yttre förändringar som 
deltagarna istället upplever som hotfulla (Holmberg, 2010). Med tanke på att 
Holmberg genomförde sin studie för tio år sedan har ytterligare förändringar i sam-
hället så som demografiska förändringar, teknisk utveckling och nya förutsättningar 
för kommunikation påverkat kulturskolornas verksamheter. Skillnaden mellan 
Holmbergs studie och min vill jag beskriva som en förskjutning av synen på läraren 
som en som låter eleverna välja repertoar till en lärare som på ett medvetet sätt 
formar sin undervisning i samråd med eleven. Genom att engagera, involvera och 
göra eleven delaktig skapar läraren ett handlingsutrymme för eleven att uppnå 
största möjliga lärande och kunskapsutveckling.  
 
Upplevelsen av att ha deltagit i aktionsforskningsprojektet är något deltagarna 
delar. Avseende den tredje forskningsfrågan, Hur kan kulturskolelärares delade 
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reflektioner kring undervisningserfarenheter bidra till professionell utveckling och 
lärande, kan jag se att när deltagarna tillsammans har reflekterat över och utmanat 
egna och andras tankar och erfarenheter, har det lett till att andra tankar, förändrade 
handlingar och att nya erfarenheter uppstått. Denna slutsats rimmar väl med tidigare 
forskning inom skolan som bedrivits ur ett praktiknära perspektiv (Andersson, 
2007; Bergmark, under reveiw; Frostenson, 2016; Rönnerman, 2015), som visar på 
att lärares kunskapsutveckling genom deltagarorienterad praktiknära forskning 
leder till en förändrad undervisningspraktik. Jag menar att det professionella lär-
andet inom aktionsforskningsprojektet, dvs. det lärande som uppstått genom struk-
turerat, organiserat reflekterande med hjälp av och tillsammans med kollegor 
utifrån praktiknära frågor har lett till utveckling av både den individuella, kollegiala 
och kollektiva praktiken. 
 
Genom aktionsforskningsprojektet har deltagarna fördjupat sina kunskaper av-
seende en vetenskaplig kompetens och de har beprövat sin erfarenhet. Det är just 
inom det vetenskapliga området som många av deltagarna upplever ett kunskaps-
språng, ett synligt lärande som lärarna formulerar som användbar kunskap även i 
ett framtida perspektiv. Frostenson (2016) beskriver att kulturskolelärare som deltar 
i utvecklingsarbete med en praktiknära ansats ”anammar språkliga begrepp för att 
beskriva och förstå den musikpedagogiska praktiken” (Frostenson, 2016, s.40). Jag 
skulle vilja framhålla att lärarna i föreliggande studie anammat språkliga 
vetenskapliga begrepp för att beskriva och förstå den gemensamma praktik-
gemenskapen (Bergmark, under reveiw: Ferm Thorgersen, 2012; Wenger, 1998). 
Vad behövs för att den kunskap som framkommit genom aktionsforsknings-
projektet inte ska falla i glömska eller prioriteras bort i den fullmatade vardagen 
som utgör en kulturskolelärares praktik? I samtalen betonar lärarna vikten av att 
avsätta tid för möten i redan fullspäckade scheman och att mötesagendan har tydliga 
mål. För att träffarna inte ska övergå till trevliga pratstunder krävs strukturer, rutiner 
och tydliga mål med utvecklingsarbetet som kan leda verksamheten framåt. Här 
tänker jag att skolledarens roll är viktig både som pedagogisk ledare och som 
verksamhetsledare när det gäller att skapa förutsättningar för att lärarna ska kunna 
utveckla undervisningspraktiken och verksamheten. Men det är inte bara lärarna 
som behöver stödjande strukturer, rutiner och resurser för att bedriva utveckling av 
skolformer. Här ser jag ett stort behov av att på både kommunal och nationell nivå 
skapa genomtänkta och långsiktiga hållbara strategier för kulturskolornas fortsatta 
verksamhetsarbete i form av mål- och uppdragsformuleringar för att säkerställa 
kulturskolelärares fortsatta professionella lärande och utveckling. 
 
Metoddiskussion 
I metoddelen har jag bemödat mig om att ge läsaren möjlighet att följa mina över-
väganden och val i min roll som forskare och hur jag stegvis arbetat mig fram till 
en resultattext. Det ger läsaren en möjlighet att bedöma studiens trovärdighet både 
när det handlar om vad som framkommit genom studien men också hur. Min egen 
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kunskap om och förmågan att använda en kvalitativ metod har fördjupats under 
arbetes gång och i det praktiska analysarbetet har jag prövat och omprövat mina 
slutsatser och på så sätt kondenserat en rik datamängd till en resultattext.  
 
Jag upplevde det inte som ett problem att pendla mellan rollen som deltagare och 
projektledare under tiden projektet pågick. I rollen som projektledare fick jag vid 
många olika tillfällen möjlighet att både skriftligt och muntligt berätta om projektet 
och dess resultat. Mitt engagemang i aktionsforskningsprojektet har utgjort driv-
kraft för att använda aktionsforskningsprojektet som empirisk grund för magister-
uppsatsen. Den samhällsvetenskapliga forskningen beskriver att i praktiknära 
forskning kan det både vara en utmaning (Hansson, 2014) och en fördel (Mattsson, 
2001) att som forskare vara väl insatt i det ämne och den kontext som forskaren valt 
att studera. I denna studie har jag i min roll som forskare i min egen praktik funnit 
att denna närhet utgjort ett dilemma. Tidvis har det varit svårt att ”se skogen för alla 
träd” när jag studerat datamaterialet då min förförståelse snarare lett till bekräftelse 
än till nya insikter. I arbetet med uppsatsen har jag därför varit tvungen att på ett 
medvetet sätt distansera mig till både mitt deltagande, mina kollegor och mina 
erfarenheter av projektet. I den processen blev omkodningen av deltagarnas namn 
till stor hjälp. Genom att ge deltagarna fiktiva namn kunde jag ”lyssna” till 
berättelserna utan att höra mina kollegors ord och tonfall. Detta underlättade också 
när det gällde att behandla mina egna utsagor som deltagare likvärdiga med 
kollegornas. 
 
Tanken med att utgå ifrån de kollegiala samtalen i denna praktiknära studie var att 
fånga hur aktionsforskningsprocessen bidrog till formandet av kulturskolelärarnas 
professionella lärande och utveckling. Med hjälp av processanalysverktyget action 
level (Kansanen´s et al, 2000) kunde jag analysera och beskriva hur deltagarnas 
tankar, handlingar och erfarenheter utvecklades över tid. Styrkan med process-
analysverktyget var att den på ett tydligt sätt hjälpte mig att sortera bort utsagor 
som inte var relevanta för studien samt synliggjorde deltagarnas lärande och 
utveckling över tid inom de kollegiala samtalen. Viktigt också att poängtera att en 
process är beroende av fler faktorer än de som valts ut och beskrivits i denna studie. 
Min upplevelse av att utgå ifrån inspelade kollegiala samtal som empirisk grund 
var att det inte fanns någon möjlighet för mig som forskare att gå tillbaka till 
informanterna och ställa kompletterande eller fördjupande frågor om specifika ut-
talanden. Detta i sig utgjorde en svaghet i datainsamlingsmetoden när det gällde att 
få en nyanserad bild av hur lärarna beskrev sina egna tankar inför projektet eftersom 
det första inspelade samtalet skedde när projektet redan startat. 
 
Jag har blivit medveten om att en studie kan sägas vara ett utsnitt i tiden, i processen 
som utgjorde lärarnas lärande och utveckling representerar resultatet en stillbild av 
de tankar och händelser som uppträdde där och då. Styrkan med att skriva en 
magisteruppsats på 25% studietakt där skrivprocessen kan sträckas ut över ett helt 
läsår är att tiden hjälper forskaren att skapa distans till materialet. Jag har kunnat 
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vila från texten, ägnat tid till att läsa forskning som rör ämnet och sedan återkomma 
och betrakta materialet med nya fräscha ögon. I skrivprocessen har stödet av hand-
ledare och kollegor varit ytterst värdefullt. När jag inom ramen av en första 
forskningscirkel presenterade min forskningsplan med syfte och forskningsfrågor 
för de inbjudna aktionsforskningsdeltagarna och kulturskolerektor bidrog det 
kollegiala samtalet till att synliggöra en förståelse för det kommande magister-
arbetet. Vid den andra forskningscirkeln formulerade och presenterade jag ett första 
analysresultat för deltagarna i aktionsforskningsprojektet. I den processen tog min 
egen förståelse för materialet ett rejält kliv framåt. Genom att bjuda in de som 
deltagit i projektet att tillsammans med mig reflektera över och kommentera 
resultatet blev det möjligt för mig som forskare att få en djupare och mer nyanserad 
bild av resultatet. Styrkan med denna metod, strong reflexivity (Harding, 1991), 
ligger således i att det är både forskaren och de som deltagit i studien som reflekterar 
över resultatet. Aktionsforskningsdeltagarnas och den externa forskarens respons 
gjorde att jag kunde fördjupa analysen ytterligare. Deltagarnas respons och 
igenkännande har därmed hjälpt till med att stärka resultatet. 
 
Med facit i hand kan jag tänka mig att en annan möjlig väg att utforska kultur-
skolelärares professionella lärande och utveckling inom ett aktionsforsknings-
projekt hade varit att själv handleda ett sådant. Jag tror att ett sådant förfarande hade 
gett upphov till andra erfarenheter när det gäller hanterandet av forskarens olika 
roller. Ytterligare en annan infallsvinkel på professionellt lärande och utveckling 
hade jag kunnat utforska genom att studera den långsiktiga effekten av projektet, 
dvs. hur lärarna omsatt sitt lärande i sin egen praktik efter avslutat projekt. 
 
Avslutande diskussion 
De frågor jag ställt i syftesformuleringen anser jag att jag besvarat genom denna 
praktiknära studie, men resultaten har även gett upphov till nya frågor och utveck-
lingstankar. Precis som det framkommit i denna och i tidigare studier (Hardy, 
Rönnerman & Edwards-Groves, 2012; Mattsson, 2001; Noffke, 2009) framgår det 
att praktiknära forskning i allmänhet och aktionsforskning i synnerhet är en 
framgångsrik metod när det gäller att åstadkomma professionellt lärande och 
utveckling. Att forskningsfrågorna utgår ifrån den egna praktiken och resultaten 
snabbt kan omsättas av läraren själv gör att lärarna känner delaktighet och 
engagemang i uppgiften (Andersson, 2007; Hardy, Rönnerman & Edwards-Groves, 
2012). En kritisk fråga jag ändå vill ställa mig är ifall utveckling alltid leder till 
något bättre? Här blir det viktigt för deltagare i t.ex. ett aktionsforskningsprojekt att 
inta ett kritiskt förhållningssätt när det gäller utveckling och förändring för att inte 
förändra för förändringens skull. Jag vill mena att utveckling och förändring i detta 
sammanhang också kan betyda att förfina det som redan fungerar bra. En annan 
fråga jag vill lyfta är ifall effekten av ett aktionsforskningsprojekt blir annorlunda 
jämfört med fortbildningskonferenser och kursdagar när det gäller att utveckla och 
fördjupa den samlade kompetensen inom en profession i ett längre perspektiv? I 
och med det lagstadgade (2010:800) kravet att undervisning ska vila på 
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vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kan skolledare och huvudmän tvingas 
att skapa förutsättningar för att utvecklingsprojekt i form av aktions-
forskningsprojekt ska bli möjliga att genomföra ute på skolor, i verksamheten. I 
studien framgår lärarnas farhåga om att sugas in det Svarta hålet, deras beskrivning 
av att återgå till att oreflekterat bedriva undervisning, när aktionsforsknings-
projektets stödjande strukturer i form av avsatt tid och handledning av extern 
forskare upphör. Tidigare forskning (Ferm Thorgersen, 2012; Frostenson, 2016; 
Rönnerman, 2012) framhåller betydelsen av just dessa förutsättningar för att 
genomföra kunskaps- och utvecklingsarbete. Bergmark (under reveiw) och Ferm 
Thorgersen (2012) menar att samverkan och gemensamma strategier behöver 
byggas upp mellan olika nivåer inom verksamheten så som mellan forskare, rektor, 
lärare och elever för att olika praktikgemenskaper ska ha möjlighet att utvecklas till 
fungerande lärandesystem.  
 
Föreliggande studie visar att kulturskolelärares förändrings- och utvecklingsarbete 
färdas genom det individuella lärandet, via det kollegiala lärandet vilket kan leda 
till ett kollektivt lärande där praktikgemenskapen tillsammans utformar nya 
handlingsstrategier för praktiken. Med andra ord en beskrivning av hur det lärande 
och den kunskap som uppstått genom ett aktionsforskningsprojekt kan förfinas och 
fördjupas inom en verksamhet som t.ex. en Kulturskola. För att kulturlärarens 
identitetsrörelse inte ska stanna upp krävs att de tankar och handlingar som uppstått 
införlivats i lärarnas vardagliga arbete och omformats till nya rutiner hos individen 
och kollektivet. För att den identitetsrörelse som startats tack vare aktionsforsk-
ningsprojektet ska fortsätta krävs uthållighet, strukturer, strategier och framtids-
visioner av lärare, skolledare och organisation. Om det sker blir det möjligt att tala 
om professionellt lärande och utveckling i ett hållbart och längre perspektiv. 
 
Förslag på fortsatt forskning 
Som tidigare beskrivits i bakgrunden står kulturskolorna och den praktiken inför 
stora utmaningar. Tidigare forskningsöversikter (Lindgren, 2014; Rønningen, 
2019) och avhandlingar (Frostenson, 2016) visar på behovet av att framledes bredda 
och fördjupa kulturskolerelaterad praktiknära forskning. Jag hoppas med denna 
studie att jag bidragit till detta fält. Kulturskolan och dess lärare behöver positionera 
sig inom den utbildningspraktik som efterfrågar att undervisning ska vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Jag skulle säga att ytterligare studier 
med fokus på de omgivande strategier och strukturer som möjliggör utveckling och 
lärande utifrån ett pedagogiskt uppdrag behöver genomföras för att synliggöra 
kulturskolelärares fortsatta professionella lärande och utveckling. Finns det 
vetenskapligt utbildad personal vid kulturskolorna? Finns det förstelärare inom 
kulturskolan? Hur bidrar de till kulturskolelärares professionella lärande och ut-
veckling av verksamheten? Hur omhändertas erfarenheterna av olika praktiknära 
forskningsinsatser inom kulturskolans praktik? Detta är frågor som jag upplever 
intressanta att fördjupa mig i genom framtida forskning. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Projektbeskrivning för aktionsforskningsprojekt läsåret 2018/2019 
 
Inledning 
Som det framgår i regeringens proposition En kommunal kulturskola för framtiden –en strategi för de 
statliga insatserna (SOU. 2017/18:164) förändras omvärlden snabbt. Utveckling av läroplaner och den 
digitalisering som samhället genomgår gör att den kommunala Musik & Dansskolans verksamhet och 
undervisning behöver ses över och uppdateras för att fortsätta vara relevant för våra barn och ungdomar.  
 
I det vardagliga undervisningsarbetet reser lärarna vid Musik & Dansskolan runt mellan kommunens 
skolor vilket gör att de bara träffas vid personalkonferenser och APT. Vid dessa möten får sällan samtal 
om lärande och undervisning plats då mycket tid ägnas åt praktiska, innehållsliga och materiella frågor. 
Av didaktikens tre frågor Vad, Hur och Varför är det med andra ord Vad-frågan som fokuseras. Genom 
detta aktionsforskningsprojekt vill vi istället lyfta upp och titta närmare på Hur och Varför-frågorna. 
Varför-frågan ställs mot Vad det är som ska undervisas om och hur eleverna motiveras till att lära sig 
detta. Utifrån detta ställer vi oss frågan: Hur går undervisningen till? Vilka arbetssätt använder sig 
lärarna av? Det vill säga, vilka förhållningssätt och metoder använder sig lärarna av i sin undervisning? 
Hur påverkar dessa förhållningssätt och metoder elevernas lust till lärande? Finns det andra, för oss vid 
Musik & Dansskolan, outforskade arbetssätt och vilka effekter skulle dessa ge?  
 
Vår önskan med detta projekt är att vässa våra arbetssätt för att våra elever ska ges förutsättningar utifrån 
sina behov för att hitta sin egen drivkraft, sitt Därför, genom undervisningen vid Musik & Dansskolan 
och på så sätt finna sin unika egenart och utveckla sin konstnärliga identitet inom dansens och musikens 
område så som det står beskrivet i Musik & Dansskolans styrdokument (Piteå kommun). Projektet 
kommer att bedrivas utifrån ett lärarperspektiv. 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta projekt är att undersöka vilka förutsättningar för ett livslångt lärande, inom musiken 
och dansen, som undervisningen vid Musik & Dansskolan möjliggör.  
 

§ Vilka arbetssätt, dvs förhållningssätt och metoder, använder sig lärarna av i sin undervisning? 
§ Vilka andra arbetssätt utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund finns det? 
§ Vad händer med elevernas motivation, enligt lärarna, om ett medvetet byte av förhållningssätt 

och metoder iscensätts? 
 
Bakgrund 
Musik & Dansskolan i Piteå bedriver sedan starten 1968 undervisning för kommunens musik- och 
dansintresserade ungdomar. I Piteå kommun ligger Musik och Dansskolan organisatoriskt under 
Utbildningsförvaltningen och Barn- och utbildningsnämnden. Sedan starten av Musik & Dansskolan 
har den obligatoriska skolan varit en nära samarbetspartner, bland annat genom kompanjonlärarskapet 
i åk 2 där Musik & Dansskolans musiklärare i samarbetet med klassläraren står för den obligatoriska 
musikundervisningen och lyder därmed under Skollagen (SFS 2010:800) och Lgr 11 (Skolverket, 2011). 
Dansundervisning erbjuds från och med förskoleklass till och med sista året på gymnasiet medan 
instrumentalundervisning erbjuds elever från grundskolans åk 3 till och med sista året på gymnasiet. 
Samverkan mellan den obligatoriska skolan och den frivilliga verksamheten märks och stärks genom 
undervisning i gemensamma lokaler, omsorgen om de gemensamma eleverna och att Musik & 
Dansskolans elever och personal bidrar till den lokala skolans musik- och kulturliv. 
 
Synen på kunskap och lärande inom instrumentalundervisningen kan sägas ha sina rötter i två skilda 
musikpedagogiska traditioner. Inom den så kallade borgerliga traditionen är progressionen ett bärande 
element, läraren är auktoritär och undervisningen kan ses som en formellt uppbyggd utbildning i syfte 
att förmedla och utveckla handlingsmönster och färdigheter. Undervisningen sker ofta enskilt och 



 

 

eleven har till uppgift att göra rätt, dvs som läraren gör, det är ämnet och innehållet som står i fokus. I 
den folkligt förankrade traditionen läggs tyngdpunkten på musikens användning och form, på social 
kommunikation och samspel och kunskapen finns i den gemensamma praxisen. Undervisningen är 
förevisande och man lär sig genom att prova sig fram och hjälpa vandra. Improvisation, gehörsspel och 
komposition är viktiga beståndsdelar i undervisningen och fokus sätts på den musikaliska helheten 
(Rostwall & West, 1998). Dessa båda traditioner kan sägas representera Mästarlära, där lärande-
situationen är identisk med tillämpningssituationen. Den borgerliga traditionen ansluter sig till den 
traditionella mästarläran i samspelet mellan mästare och lärling medan den folkliga traditionen kan 
sägas höra till en form av decentrerad mästarlära där lärlingens deltagande i praxisgemenskapen är den 
avgörande faktorn för lärande och lärandet blir situerat (Nielsen & Kvale, 2011). En del av den kunskap 
som i lärandesituationen överförs är i många hänseenden outtalad, tyst kunskap (Gustavsson, 2009). 
Även om undervisningen vid dagens Musik & dansskola är sprungen ur en Mästare-lärling tradition så 
har den utifrån läroplansförändringar och ämnesövergripande samarbeten utvecklats till att sätta eleven 
i centrum genom t ex individuella utvecklingsplaner i dialog med eleverna men man kan ändå säga att 
utvecklingspotentialen av musik- och danslärares arbetssätt kan behöva utmanas och undersökas. 
 
Förutsättningar, roller och aktioner 
Inför skrivande av denna intresseanmälan informerades, skriftligt och muntligt, kollegiet vid Musik & 
Dansskolan om vad ett deltagande i ett aktionsforskningsprojekt skulle kunna innebära. Därefter 
träffades de fem lärare som anmält intresse att delta, för att tillsammans ringa in det område som skulle 
kunna utgöra grunden för aktionsforskningen. Innan anmälan skickas in fick övriga kollegor åter 
chansen att ta ställning till ifall de ville medverka i projektet vilket resulterade i åtta deltagande lärare. 
Rektor för Musik & Dansskolan skapar förutsättningar för att ett deltagande i ett aktionsforsknings-
projekt ska kunna genomföras genom att avsätta 90 min/v för respektive deltagande lärare under läsåret 
2018/19. Tiden ska användas till enskild reflektion och dokumentation i form av loggboksskrivande, 
och litteraturstudier, samt till skuggning, gemensamma diskussioner och reflektioner i form av 
forskningscirklar. Lärarnas arbetssätt, dvs förhållningssätt och metoder kommer att vara i fokus och 
därigenom önskar vi åstadkomma ett kollegialt lärande utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig 
grund genom att utforska sambandet mellan lärarnas arbetssätt och elevernas motivation. Vi hoppas 
kunna fördela tiden i fyraveckorsperioder enligt följande: v.1 träff med forskare, v.2 gemensam 
diskussion och reflektion, v.3 enskild reflektion och v.4 gemensam diskussion och reflektion. Det skulle 
betyda att den forskare som är knuten till projektet deltar i forskningscirklar 1 gång/månad och fungerar 
då som vetenskaplig handledare, inspiratör samt bidrar med både teoretisk och metodisk kunskap om 
aktionsforskningsprocessen. Projektledaren ansvarar för dokumentationen vid forskningscirklarna och 
sammanställer tillsammans med de övriga deltagarna ett slutgiltigt resultat som redovisas vid ett APT 
på Musik & Dansskolan. För att få en större spridning av resultatet finns möjlighet för rektor, 
tillsammans med deltagarna, att redovisa projekt och resultat för Norrbottens övriga kulturskolor genom 
rektorskonferens och nätverksträffar på regional nivå, samt via sociala medier med hjälp av offentliga 
grupper riktade mot musik- och kulturskolelärare. 
 
Etiska perspektiv 
I skriften Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) beskrivs fyra forskningsetiska krav som 
måste följas för att individskyddskravet ska uppfyllas vid forskning: Informationskravet, Samtyckes-
kravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Detta projekt kommer att ske ur ett lärarperspektiv 
och i den mån elever berörs kommer de inte att utgöra informanter. Elevernas handlande kommer att 
betraktas som ett utfall av den undervisande lärarens arbetssätt. När det gäller skuggning av läraren i 
undervisningssituationen kommer de närvarande eleverna att informeras om syftet med aktionen så att 
de får full förståelse för att det är lärarens sätt att undervisa som undersöks. I de fall det handlar om 
enskild undervisning lämnar eleven först sitt samtycke innan skuggningen genomförs, främst för att 
eleven ska känna sig bekväm i situationen som den är en del av men inte i fokus för. Det resultat som 
framkommit och redovisas kommer att anonymiseras så att varken lärare eller eventuella elever ska 
kunna identifieras. Resultatet syftar till att utveckla undervisningspraktiken vid Musik & Dansskolan. 
Att forska i sin egen undervisningspraktik kan vara problematiskt, det för-givet-tagna kan stå i vägen 
för att få syn på de problem eller utvecklingsmöjligheter som finns, här gäller det för de deltagande 
lärarna att vara lyhörda gentemot varandra i de gemensamma reflektionerna och diskussionerna utifrån 



 

 

det gemensamma målet att lyfta och utveckla sin egen praktik. Alla deltagande lärare ger sitt samtycke 
till och godkänner att projektet får beforskas som en del i PiteSkolforsk. 
 
Piteå kommuns strategi för forskning och nationella styrdokument 
Enligt skollagen skall utbildning vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800). 
Skolans utveckling, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Dir.nr. 14BUN151 (2014) är den 
strategi för forskning och utveckling som Piteå kommun antagit för att ge förutsättningar för lärarna i 
Piteå kommun att uppfylla lagens krav. I texten framgår det bland annat att satsning på lärarnas egen 
kunskapsbildning, genom tex praktiknära forskning är en viktig förutsättning för att göra verkstad av 
begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Att som lärare vid Musik & Dansskolan få 
möjlighet att forska i sin egen praktik genom att delta i ett aktionsforskningsprojekt skulle bygga ny 
kunskap som också skulle legitimera professionen och höja yrkets status. Skollagens §4, slår fast att ” 
Den [Utbildningen] ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (SFS, 
2010:800). För att leva upp till detta måste varje skolform se över vilka förutsättningar för detta som 
undervisningen skapar. Vi anser att detta projekt synliggör just sådana förutsättningar. Detta 
aktionsforskningsprojekt skulle dessutom visa på de förutsättningar som behövs för att svara mot det 
övergripande målet i musikämnet som beskrivs i Lgr 11 (skolverket, 2011), det vill säga att: 
”Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och 
spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet” (s.100). 
 
Deltagarna i det tilltänkta projektet är alla anställda vid Musik & Dansskolan som musik- eller danslärare 
vilket betyder att de är undervisande lärare men inom olika ämnesområden. Just denna mångfald är det 
som skapar bredd i verksamheten och som i detta projekt kan bidra till kollegialt lärande och utveckling 
av undervisningen och verksamheten. Att få möjlighet att delta i ett aktionsforskningsprojekt skulle för 
Musik & Dansskolans del vara ett tillfälle att få teoretisk och praktisk kunskap om hur ett vetenskapligt 
förhållningssätt kan användas för att utveckla verksamheten. Det skulle också innebära att denna 
undervisningsform får möjlighet att ligga i framkant och bana väg för kunskapsbildning på vetenskaplig 
grund och genom beprövad erfarenhet inom ett relativt outforskat område (Lindgren, 2010., SOU 
2017/18:164). 
 
Tidsplan: Läsåret 18/19 
v.34-43 Kartläggning och analys av befintliga arbetssätt genom loggskrivning, enskild och gemensam 
reflektion, skuggning och dokumentation. Studera och diskutera relevant litteratur för området i fråga. 
v.45-50 Ställa den kunskap som framkommit mot beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund utifrån 
olika tänkbara aspekter så som tex, elevinflytande, elevdeltagande, yttre och inre motivation hos elever. 
v.2-9 Medveten förändring av arbetssätt. Läraren för loggbok, kollegor agerar kritiska vänner genom 
skuggning för att sedan tillsammans reflektera över lärarnas upplevelser av förändringen. 
v.11-15 Bearbetning och sammanställning av det framkomna resultatet. 
v.16- 20 Redovisning av den kunskap som framkommit under vårt projekt, dels på lokal nivå för Musik 
& Dansskolans lärarlag och kollegium, på regional nivå för Norrbottens övriga Musik- och kulturskolor 
samt via sociala medier. 
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Bilaga 2 Informations- och samtyckesformulär 
Under läsåret 2018/19 har ett aktionsforskningsprojekt genomförts vid Musik & Dansskolan i 
Piteå. Det övergripande syftet med projektet har varit skolutveckling med utgångspunkt i den 
egna praktiken och det specifika syftet för projektet har varit att undersöka vilka förutsättningar 
för ett livslångt lärande, som undervisningen vid kulturskolan möjliggör.  
 
Läsåret 2019/20 kommer jag (Anna-Karin Hagström) i rollen som forskare att fortsätta under-
söka vad aktionsforskningsprojektet betytt för de musik & danslärare som ingått i projektet. I 
en magisteruppsats inom Forskning och Utveckling i Skolan kommer aktionsforsknings-
projektet att utgöra studieobjekt. Syftet med studien är att beskriva och analysera hur kultur-
skolelärare uppfattar och formar sitt professionella lärande och utveckling i förhållandet till 
elevernas undervisning. I studien ligger fokus på att studera en pågående aktionsforsknings-
process i form av lärares återkommande samtal kring tankar, handlingar och erfarenheter av 
undervisningen i Kulturskolan. Forskningsfrågorna är: 
 
1. Hur uppfattar lärarna a. sitt deltagande i kollegiala samtal och b. tillgång till forskares 
handledning i samtal kring undervisningspraktiken?   
 
2. Hur beskriver lärarna i det gemensamma kollegiala samtalet sina handlingar i undervisningen 
med kulturskoleeleven?  
 
3.  Hur kan kulturskolelärares delade reflektioner kring undervisningserfarenheter bidra till 
professionell utveckling och lärande?  
 
De resultat som framkommit inom aktionsforskningsprojektet hade inte varit möjliga utan din 
medverkan i projektet. I denna studie kommer alla personuppgifter att anonymiseras, så att det 
inte ska vara möjligt att identifiera de som deltagit i projektet. De samtal och reflektioner om 
undervisning, arbetssätt och förhållningssätt som förts i våra forskningscirklar, har spelats in 
och dokumenterats. Dessa, plus aktionsforskningsprocessen och dess resultat, kommer att 
utgöra det datamaterial magisteruppsatsen utgår ifrån. Därför är det viktigt att du som deltagare 
lämnar ditt medgivande till användandet av materialet med kunskapen om att du när som helst 
kan avbryta din medverkan, material som du medverkat i kommer då att tas bort från studien. 
Det insamlade materialet kommer enbart att användas till denna uppsats. 
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