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Abstract 
The overall problem area for this work is the absence of systematic and regular meeting 
places in schools where different professionals can come together for good reflective 
conversations and discussions about common problems and opportunities in the pro-
fessional work. From this background, a structured venue, were created in the form of a 
research circle, resting on the basis of action research with participatory approach. The 
meeting place opened up to representatives of different professional groups within the 
current campus to meet and have evaluative conversations togheter about learning and 
knowledge development in relation to pupils with special needs. The choosen theme of 
the research circle was inclusion and exclusion. The problem area has overtones of spe-
cial education but the study's theoretical framework has been derived from the research 
field of profession, based on the theory of schools as a more or less multi-professional 
organizations. The study shows that the participants, after the research circle, starts 
from a broader and deeper base of knowledge in the practical professional everyday 
life. Their professional identities have been strengthened while working and the process 
opened up for collaboration between staff groups. Possible areas of development have 
been made visible, a will for development has been raised and the participants have 
increased their autonomy. The conclusion of the study is that the method of research 
circle with representatives from different professional groups shows to be a concrete, 
operational and in everyday school life integrated way to work to implement the eval-
uation and professional development, which inspire and implement school improve-
ment in a multi-professional direction. The method also works very well to generate 
empirical basis for practice-based research.  The study provided implications for future 
research in several areas, for example; research circles as a tool for school improvement 
over other methods, study of the relationship between the uni- and multiprofessional 
perspectives and perspectives of special education, studies of the professional role of 
teachers in specialeducation and and studies of leadership from the professional per-
spective. 

 

Keywords:  
action research, inclusion, professional theory, research circle, special education 
  



 

 

Innehållsförteckning 
ABSTRACT.............................................................................................................................................. 3 

TABELLFÖRTECKNING ............................................................................................................................ 5 

INTRODUKTION ..................................................................................................................................... 6 

PROBLEMOMRÅDE OCH PROBLEMFORMULERING ................................................................................................ 6 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................................ 3 

KUNSKAPSÖVERSIKT ............................................................................................................................. 4 

SPECIALPEDAGOGISKT KUNSKAPSOMRÅDE ......................................................................................................... 4 
Perspektiv på specialpedagogik .......................................................................................................... 4 
Inkluderings- och exkluderingsprocesser............................................................................................. 5 
Yrkesutövande ur ett specialpedagogiskt perspektiv .......................................................................... 6 

PROFESSIONSTEORETISKT KUNSKAPSOMRÅDE ..................................................................................................... 7 
Professionsbegreppet .......................................................................................................................... 7 
Debatter inom professionsforskningen ............................................................................................... 9 
Professioner och organisationer ....................................................................................................... 10 
Multiprofessionella organisationer ................................................................................................... 10 

TEORETISK REFERENSRAM OCH METODANSATS ................................................................................. 13 

SKOLAN SOM MER ELLER MINDRE UTPRÄGLAD MULTIPROFESSIONELL ORGANISATION ............................................... 13 
Skolor som professionella organisationer och skolors kulturer ......................................................... 13 
Skolor som uni- respektive multiprofessionella organisationer ........................................................ 14 
Ledning och ledarskap i det uni- och multiprofessionella perspektivet ............................................. 16 
Utvecklingsarbete i multiprofessionella organisationer.................................................................... 17 
Multiprofessionalism i ett demokratiperspektiv ............................................................................... 18 

METODANSATS - AKTIONSFORSKNING ............................................................................................................ 18 
Aktionsforskning ............................................................................................................................... 19 
Deltagarorienterad/deltagarbaserad forskning ............................................................................... 20 
Forskningscirkeln – en inriktning inom deltagarorienterad forskning .............................................. 20 
Forskningscirkeln som metod i den här studien ................................................................................ 22 
Designen av studien .......................................................................................................................... 24 
Hur den deltagarorienterade ansatsen tagit sig uttryck i denna studie ........................................... 25 
Etiska aspekter - Information, samtycke och konfidentialitet ........................................................... 26 
Reliabilitet ......................................................................................................................................... 26 
Trovärdighet ...................................................................................................................................... 27 
Cirkelns omfattning och dokumentation av cirkeln .......................................................................... 28 
Deltagarna i forskningscirkeln .......................................................................................................... 28 
Deltagandet i forskningscirkelns aktiviteter ...................................................................................... 28 
Dokumentation av forskningscirkeln ................................................................................................. 29 

ANALYSMETOD AV FORSKNINGSCIRKELNS EMPIRISKA MATERIAL ........................................................................... 31 

REDOVISNING AV STUDIENS EMPIRISKA DATA .................................................................................... 34 

FORSKNINGSCIRKELNS AKTIVITETER I SAMMANDRAG .......................................................................................... 34 
Första cirkelträffen januari 2011 ....................................................................................................... 34 
Sammanfattning av reflektionsprotokollen efter den första träffen ................................................ 35 
Andra cirkelträffen a februari 2011 .................................................................................................. 36 
Andra cirkelträffen b februari 2011 .................................................................................................. 37 
Tredje cirkelträffen mars 2011 .......................................................................................................... 38 
Fjärde cirkelträffen april 2011 ........................................................................................................... 39 
Sammanfattning av reflektionsprotokollen efter den fjärde träffen ................................................ 40 
Femte cirkelträffen maj 2011 ............................................................................................................ 41 
Sammanfattning av inkätdialogen, genomförd efter den femte träffen .......................................... 42 
Sjätte cirkelträffen september 2011 .................................................................................................. 43 



 

 

CIRKELDELTAGARNA VAR FÖR SIG ................................................................................................................... 44 
Lärare 1 ............................................................................................................................................. 44 
Lärare 2 ............................................................................................................................................. 45 
Lärare 3 ............................................................................................................................................. 46 
Lärare 4 ............................................................................................................................................. 47 
Lärare 5 ............................................................................................................................................. 48 
Specialpedagog 1 .............................................................................................................................. 49 
Specialpedagog 2 .............................................................................................................................. 50 
Rektor 1 ............................................................................................................................................. 51 
Rektor 2 ............................................................................................................................................. 52 
Rektor 3 ............................................................................................................................................. 53 
Rektor 4 ............................................................................................................................................. 54 
Rektor 5 ............................................................................................................................................. 54 

ANALYS ............................................................................................................................................... 55 

KUNSKAPSBYGGANDET I FORSKNINGSCIRKELN ................................................................................................... 55 
Kunskapsinnehållet i forskningscirkeln.............................................................................................. 55 
Kunskapsprocessen i forskningscirkeln.............................................................................................. 56 

INDIVIDANALYS – PROFESSIONELLT MÖNSTER ................................................................................................... 59 
Lärare 1 ............................................................................................................................................. 59 
Lärare 2 ............................................................................................................................................. 60 
Lärare 3 ............................................................................................................................................. 61 
Specialpedagog 1 .............................................................................................................................. 64 
Specialpedagog 2 .............................................................................................................................. 65 
Rektor 1 ............................................................................................................................................. 66 
Rektor 2 ............................................................................................................................................. 67 
Rektor 3 ............................................................................................................................................. 68 
Rektor 4 ............................................................................................................................................. 69 
Rektor 5 ............................................................................................................................................. 69 

DEN KOLLEKTIVA KUNSKAPSPROCESSEN I FORSKNINGSCIRKELN ............................................................................. 69 
FORSKNINGSCIRKELN I PROFESSIONSTEORETISK BELYSNING .................................................................................. 70 

Kunskapsbasen .................................................................................................................................. 70 
Autonomin ......................................................................................................................................... 71 
Kårandan ........................................................................................................................................... 73 
Sammanfattning ............................................................................................................................... 73 

DISKUSSION ......................................................................................................................................... 74 

Forskningscirkeln som strategi för multiprofessionell skolutveckling ............................................... 74 
Hur fungerade den valda metoden för studiens syfte? ..................................................................... 75 
Den teoretiska referensramen .......................................................................................................... 76 
Några avslutande ord........................................................................................................................ 77 

REFERENSER ........................................................................................................................................ 80 

BILAGOR ................................................................................................................................................ 1 

BILAGA 1 SAMTYCKESMEDGIVANDE ................................................................................................................. 1 
BILAGA 2 INSPIRATIONSBLAD REFLEKTIONSPROTOKOLL ......................................................................................... 2 
BILAGA 3 INSPIRATIONSBLAD PEDAGOGISKA SAMTAL ........................................................................................... 3 
BILAGA 4 UTMANARE VID SAMTALEN VID TRÄFF TVÅ ........................................................................................... 4 
BILAGA 5 INKÄTDIALOGER/INTERVJUER MED F.D. ELEVER ..................................................................................... 6 
BILAGA 6  INFORMATION TILL DELTAGARNA OM CIRKELARBETETS PREMISSER ............................................................ 9 
BILAGA 7 INKÄTFRÅGOR TILL DELTAGARNA ...................................................................................................... 10 

Tabellförteckning 
TABELL 1 DELTAGARNAS NÄRVARO OCH DELTAGANDE I FORSKNINGSCIRKELNS AKTIVITETER ........................................... 29 



 

 

  

Introduktion 
Jag har arbetat som lärare inom grundskolans årskurser 4-6 i sexton år, som 
klasslärare och som speciallärare i mindre undervisningsgrupp för elever med 
behov av extra stöd inom åldersgruppen 10-14 år. Mellan åren 2000-2011 har jag 
har varit delaktig i uppbyggnad och organisation av stödundervisningen inom 
det skolområde där jag arbetade. I den rollen har jag genom åren nyfiket reflek-
terat kring min och mina kollegors kunskapsbildning kring de elever som behö-
ver extra stöd i skolan, specialpedagogisk undervisning och organisation av 
densamma. Ursprunget till denna studies intresseområde kommer sig av mina 
erfarenheter, reflektioner och nyfikenheten att lära mer om detta område. 

Problemområde och problemformulering 
Specialpedagogisk undervisning i grundskolan är enligt Ahlberg (2007) en mot-
sägelsefull och komplex verksamhet som innehåller både ideologi och praktisk 
verksamhet och där det tycks existera en klyfta mellan ideologi och praktik. Del-
aktighet, jämlikhet, inkludering och exkludering är enligt Ahlberg (2009) i detta 
sammanhang vanliga begrepp med stor värdeladdning som fått en alltmer fram-
trädande roll i den svenska skolan, skoldebatten och samhället. 

Skollagen (SFS 2010:800) anger att en strävan ska vara att uppväga skillnader i 
barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen och att 
undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den anger 
att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svå-
righeter att nå att målen för utbildningen och alla som arbetar i skolan ska upp-
märksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra 
skolan till en god miljö för utveckling och lärande.  

Elevhälsan ska enligt skollagen (SFS 2010:800) omfatta specialpedagogiska insat-
ser och främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Det ska finnas tillgång till 
personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska in-
satser kan tillgodoses.  

Skolverket (2011) anger i läroplanen för grundskolan att den dagliga pedagogiska 
ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att 
skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, re-
sultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett 
sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever 
och i nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället.  

Vidare anger Skolverket (2011) att rektorn har ett särskilt ansvar för att undervis-
ningen och elevhälsans verksamhet utformas, så att eleverna får det särskilda stöd 
och den hjälp de behöver samt att resursfördelningen och stödåtgärderna anpas-
sas till den värdering av elevernas utveckling som lärare gör. Rektorn har dessu-
tom ansvar för att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de 
professionellt ska kunna utföra sina uppgifter. 
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Som praktiker i skolan har jag upplevt balansgången i klyftan mellan ideologi, 
teori och praktik, och också de gap som ibland uppstår mellan personal och per-
sonalgrupper i skolan, där elever i behov av särskilt stöd lätt blir; ”någon annans 
problem” eller där deras behov blir något som; ”faller mellan stolarna”. Min 
upplevelse är att i skolan arbetar många lärare för att, i enlighet med lagar och 
riktlinjer och med tillgängliga resurser skapa en individualiserad och anpassad 
undervisning för alla elever. För de elever som behöver mest stöd blir lösningar-
nas praktiska karaktär inte sällan i form av särskiljningar från elevernas ordinarie 
klass eller grupp.  Stöd och särskilt stöd ska enligt skollagen (SFS 2010:800) i första 
hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör men kan, om det finns 
särskilda skäl, ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp. Kravet på likvär-
dighet inom skolan, som den formuleras i skollagen medger således inte organi-
satorisk differentiering och nivågrupperingar och särskilda undervisningsgrup-
per måste vara tillfälliga och kontinuerligt utvärderas. 

Specialklasserna som tidigare fanns under sextio och sjuttiotalet har formellt sett 
successivt avvecklats, men sedan 1990-talet har vi i praktiken enligt Ahlberg 
(2007) sett en återgång inom skolorna till att skapa särskilda undervisningsgrup-
per och så hade i början av 2000-talet också skett inom det skolområde där jag 
arbetade. Efter friskolereformen har också friskolor med inriktning av special-
skolor för elever i behov av särskilt stöd etablerats. 

Inom skolområdet där studien genomfördes hade vi under ett tiotal år haft en 
organisation med smågrupper som komplement till den ordinarie undervis-
ningen. Verksamheten kännetecknades vid studiens empiriska genomförande av 
att särskilt stöd gavs i särskilda undervisningsgrupper av erfarna pedagoger som 
utifrån elevernas behov, och med koppling till deras ursprungsklasser, arbetade 
med flexibla lösningar och kontinuerlig uppföljning/utvärdering i nära samarbete 
med elever, klasslärare och föräldrar. Organisationen hade varit utformad på 
detta sätt under ett tiotal år, men verksamheten hade under de senare åren före 
studiens genomförande genomförts utan att något systematiskt kvalitetsarbete 
avseende organisationen av det särskilda stödet genomförts. Detta påpekade 
skolinspektionen vid granskning år 2007 och krav hade ställts på rektorerna att 
skolan skulle utveckla det systematiska kvalitetsarbetet av skolans organiationen 
av särskilt stöd. 

I skollagen (SFS 2010:800) finns krav på att varje huvudman och förskole- och 
skolenhet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten konti-
nuerligt planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen. 
Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genom-
förs. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, 
förskollärare, övrig personal och elever. Ett antagande i detta sammanhang är att 
detta torde vara en nyckelfaktor för att säkerställa att eleverna inom givna ramar 
får bästa möjliga förutsättningar för lärande, kunskaps- och social utveckling. 

Skolverket (2012) anger att processen i det systematiska kvalitetsarbetet är cyklisk 
och inrymmer frågorna; Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? Att ar-
beta med systematiskt kvalitetsarbete förutsätter därför, enligt Skolverket, sys-
tematik och kontinuitet. Systematik och kontinuitet är dock tyvärr, enligt min er-



3 

 

farenhet en ofta en bristvara inom skolan som organisation. Nya organistions-
former och projekt sjösätts men granskningar och uppföljningar av desamma är 
sällan lika ambitiösa som uppstarten. Vardagen i skolan är hektisk och tid för re-
flektion, utvärdering och utveckling ska inte sällan göras under någon enstaka 
dag efter att eleverna slutat i juni eller under en studiedag på novemberlovet. När 
dessa tillfällen till reflektion inträffar sker de dessutom ofta yrkesgruppsvis. Lä-
rarna gör sina reflektioner tillsammans med andra lärare i arbetslaget. Rektorerna 
möts i sina ledningsteam och elevvårdspersonalen i sina respektive elev-
vårdsteam. Detta gör att jag ofta haft en känsla av att helhetssynen gått förlorad 
och att förlorarna inte sällan är de elever som är i mest behov av insatser från flera 
olika yrkeskategorier i skolan.  

Frånvaron av systematiska och i skolans vardag reguljära mötesplatser där sko-
lans olika yrkesgrupper kan stråla samman, för att i goda reflekterande samtal 
dryfta gemensamma problem och möjligheter i det professionella arbetet, är uti-
från ovanstående, det övergripande problemområdet som detta arbete vilar på. 
De riktlinjer som finns kring hur skolans systematiska kvalitetsarbete kan ge-
nomföras överensstämmer väl med aktionsforskningens mål att ta tillvara den 
kompetens som finns i praktiken, men också att utmana den. Person (2009) menar 
att om man förstår en skola eller förskola som en organisation, så har forsknings-
cirkeln potential att förändra skolan till att bli en mer lärande organisation men 
att det behövs mer forskning som kan belysa detta. 

Mot denna bakgrund skapades en mötesplats i form av en forskningscirkel som 
möjliggjorde för representanter för olika yrkesgrupper inom det aktuella skol-
området att i strukturerad form mötas för att föra yrkesgemensamma utvärde-
rande samtal om lärande och kunskapsutveckling i förhållande till de aktuella 
elevernas behov.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att redovisa och kritiskt granska innehållet i de akti-
viteter som ägde rum inom ramen en forskningscirkel med fokus på elever i be-
hov av särskilt stöd. 

Några av frågeställningarna som faller ut ur detta syfte och som kommer att ligga 
till grund för studien är: 

• Vilka samtalsämnen tas upp i forskningscirkeln och och hur förändras 
dessa över tid.  

• Kan deltagarna tillsammans, genom att utgå från egna erfarenheter och 
utmana dessa, utveckla yrkesrelevanta kunskaper inom de berörda om-
rådena? Om så är fallet, hur utvecklas dessa kunskaper och hur kommer 
deltagarnas kunskapsutveckling till uttryck? 

• Påverkas skolans vardagsarbete av mötesplatsens aktiviteter och i så fall 
hur? 

• Hur påverkar den deltagande observatören samtalsprocesserna?  
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Kunskapsöversikt  
Några nyckelområden som ur angivna problemområde, syfte och frågeställningar 
tonar fram som kritiska är specialpedagogik och professionellt yrkesutövande. 
Som framgått rör sig temat för forskningscirkeln inom ett problemområde med 
specialpedagogiska förtecken och med ett fokus inom det av forskningsgruppen 
valda området inkludering och exkludering. Studiens teoretiska referensram har 
däremot hämtats från det professionsteoretiska forskningsområdet. I ljuset av 
detta kommer dessa för sammanhanget grundläggande områden att behandlas 
närmare i det följande. 

Specialpedagogiskt kunskapsområde 
Som forskningsområde utgör specialpedagogiken enligt Persson (2007) ett 
mångvetenskapligt fält som hämtar sin teori från bl.a. disciplinerna psykologi, 
sociologi, medicin och pedagogik samtidigt som den är politisk-normativ ef-
tersom den handlar om hur samhället och dess medlemmar uttrycker hur män-
niskor med avvikelser av olika slag skall ha det, nu och i framtiden. Emanuelsson, 
Persson och Rosenqvist  

(2001) menar att eftersom normalitet får betraktas som en i hög grad social kon-
struktion har definitionen av avvikelsen varierat över tid. Den politiskt normativa 
karaktären av specialpedagogiken är dessutom nära kopplad till och beroende av 
utbildningspolitiska intentioner och beslut då skoluppdraget som ska utföras är 
uttryckt i officiella dokument såsom skollag, författningar och läroplaner.  

Ahlberg (2009) menar att specialpedagogik kan ses både som ett verksamhets-
område som pågår i skolan där elever, lärare, speciallärare och specialpedagoger 
möts i det dagliga arbetet och som ett kunskapsområde som avgränsas och be-
stäms av den forskning och kunskapsbildning som definieras in i området.  

Perspektiv på specialpedagogik 

Specialpedagogik kan diskuteras ur flera olika perspektiv. Emanuelsson et al. 
(2001) redogör för ett kategoriskt, även kallat kompensatoriskt, perspektiv som 
tar sin utgångspunkt i en medicinsk/psykologisk förståelsemodell som betraktar 
svårigheter som något som ligger förankrat hos individen och vars pedagogiska 
konsekvens inriktas på att kompensera individens brister och ”åtgärda” defekter. 
Ett annat perspektiv är enligt Emanuelsson et al. det kritiska, även benämnt som 
det relationella perspektivet. Detta perspektiv utgår från en tankemodell som 
fokuserar barnets svårigheter i relation till de krav som omgivningen ställer och 
de pedagogiska konsekvenserna blir då att skolan ska möta alla elever utifrån 
deras olikhet. Nilholm (2003, 2007) tillfogar ett tredje perspektiv, benämnt di-
lemmaperspektiv. Dilemmaperspektivet kan beskrivas som valsituationer där 
inget entydigt svar finns på hur man bör agera. Utbildningssystem ses i grunden 
som motsägelsefulla och komplexa och skolan som institution måste förhålla sig 
till olika dilemman. Barns olikhet är i dilemmaperspektivet en grundläggande 
utgångspunkt och något som det pedagogiska arbetet måste anpassas till. Speci-
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alpedagogisk kompetens enligt dilemmaperspektivet kopplas då enligt Nilholm 
till förmågan att anpassa undervisningen efter barns olika förutsättningar så att 
alla känner delaktighet i arbetet.  

Nilholm (2003, 2007) menar att de kompensatoriska och kritiska perspektiven 
lägger stor makt hos forskarna och de professionella medan ett dilemmaperspek-
tiv är mer neutralt i förhållande till frågan om vems perspektiv som ska vara 
gällande. I detta perspektiv blir det viktigt med dialog och diskussion kring sko-
lans uppdrag, pedagogik och grundsyn.  I ett dilemmaperspektiv tas inte en be-
stämd utgångspunkt i den ”rätta” modellen utan intresset ligger snarare i en kri-
tisk undersökning av hur befintliga modeller fungerar. Ett dilemmaperspektiv 
möjliggör därför enligt Nilholm för en dialog mellan forskning och praktik då 
man inte kan förutsätta auktoritativa uttalanden inom ramen för endast ett legi-
timt perspektiv utan dialogerna sker genom förhandling och reflektion.  

Inkluderings- och exkluderingsprocesser 

Ett förhållande som kännetecknar många former av specialpedagogiska insatser 
är att eleven tas ut från sin ordinarie undervisningsgrupp, och under längre eller 
kortare tid placeras i annan undervisningsgrupp. Sådana lösningar motiveras i 
allmänhet med att de ger möjlighet att erbjuda eleven en undervisning som är 
anpassad efter hans eller hennes behov. Forness (2001) visar att det finns stöd för 
att vissa former av specialpedagogiska insatser av detta slag kan ha goda effekter.  
Sådana lösningar kan emellertid enligt Skolverket (2009) också få andra effekter. 
Darling-Hammond & Bransford (2005) lyfter fram att man sett stigmatiseringsef-
fekter av särskilt stöd, och då särskilt om det organiseras i socialt segregerande 
former. Elevers självkänsla, självförtroende och motivation har visat sig påverkas 
negativt, liksom att de akademiska kraven ofta sänks och tolkningen av läropla-
nens intentioner tenderar att bli förenklad. 

Skolverket (2009) anger att det finns forskningsstöd för att specialundervisning 
huvudsakligen bör ske i flexibla grupperingar. Detta synes enligt Dar-
ling-Hammond & Bransford (2005) minska risken för negativa effekter av under-
visningssituationen, som exempelvis låg självuppfattning och det minskar san-
nolikt också risken för generellt lågt ställda krav i undervisningen. En aspekt som 
kan förklara fördelen med flexibla grupper är enligt Forness (2001) och Hoxby 
(2000b) effekter av kamratlärandet. Vissa resultat av Sund (2009) tyder också på 
att lågpresterande elever vinner mer på heterogena undervisningsgrupper. En 
annan aspekt gäller lärares kompetens där Oakes (1990) samt Gustavsson och 
Myrberg (2002) har visat att mindre kompetenta lärare tenderar att i högre grad 
undervisa lågpresterande elever. 

Nilholm (2003, 2007) menar att inkluderingsbegreppet innefattar ett tillstånd där 
samtliga känner delaktighet och kan göra sin röst hörd, utvecklas i det sociala li-
vet och aktivt kan utöva sina rättigheter som medborgare och individ.  Den av-
görande skillnaden mellan inkludering och integrering i ett skolsammanhang 
betyder då att vid inkludering ska skolan vara organiserad utifrån det faktum att 
barn är olika. Forskningen har fokuserat två sammankopplade huvudfrågor dels 
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hur man kan hantera olikheter i klassrummet och dels hur skolan kan organiseras för att 
möta alla elever?  

Emanuelsson et al. (2001) redovisar att en vanlig uppfattning bland såväl verk-
samma lärare som forskare är att pedagogisk konsensus måste råda på en skola 
för att utveckling mot en inkluderande miljö ska vara möjlig. Skidmore (1996) ger 
däremot argument för motsatt ståndpunkt, nämligen att det är främst genom 
konflikt mellan olika pedagogiska perspektiv som utveckling kan ske. 

Lind, Moshot och Schultze (1999), har visat att för att öka likvärdigheten och 
hantera komplexiteten i de konsekvenser som vissa funktionsnedsättningarkan 
medföra, krävs en helhetssyn där de olika professionerna bör komplettera, inte 
motverka varandra. Ett förhållande som främjar delaktighet/jämlikhet och en in-
kluderande miljö, har då att göra med kvalitén på samverkan bland olika lärare 
och grupper.  Även Jakobsson (2002) har påvisat vikten av samverkan på olika 
nivåer, mellan olika enheter, mellan olika myndigheter, mellan lärare, mellan lä-
rare och ledning, mellan lärare och föräldrar.  

Griffith (2004) samt Tarter och Hoy (2004) visar att en av de mest framträdande 
faktorerna som gynnar elevers delaktighet i sitt lärande och andra nödvändiga 
aktiviteter i skolsammanhang, är skolledarnas attityder och kunskaper. 

Nilholm (2003, 2007) menar att det finns, i traditionell vetenskaplig mening, inte 
någon bevisning för att vissa faktorer gör att inkludering uppstår men anger att 
personer med stor erfarenhet av att försöka skapa och kartlägga inkluderande 
lärandemiljöer brukar föra fram ett antal faktorer som brukar betraktas som av-
görande för att inkludering ska fungera. Dessa faktorer är sammanfattningsvis-
följande; ledarskap med en klar vision, lärares attityder, tid och struktur för re-
flektion och kompetensutveckling, närvaro av flexibelt stöd, samarbete i under-
visningen, engagemang från elever och föräldrar, övergripande planering med 
uppföljningar, goda ekonomiska möjligheter samt närvaro av en övergripande 
policy.  

Yrkesutövande ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

Skolverket (2009) anger att lärares kunskaper, kontinuerlig fortbildning och 
samverkan med andra lärare och professionella förefaller ha stor betydelse för 
undervisningskvalitén och i vilken mån elever med funktionsnedsättningar deltar 
i skolans aktiviteter. Det är också brister i dessa avseenden som enligt Skolverket 
gör att många elevers inkludering hämmas. Skolverket (2006) har bekräftat att 
pedagogers kompetens, inklusive den specialpedagogiska kompetensen, har en 
avgörande roll för att höja elevernas delaktighet i både sociala och kunskapande 
aktiviteter. 

Professionalitet, mångprofessionellt samarbete och fortbildning har i en studie av 
EADSNE (2005) identifierats som faktorer verksamma i skapandet av inklude-
rande undervisning. Vidare framhålls av Skolverket (2009) vikten av tillgång till 
specialistkunskap, kollegor eller stödteam, flexibelt stöd till läraren och kompe-
tensutveckling. Enligt Lewis och Norwich (2000) finns inte några belägg för att 
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det existerar en specifik pedagogik för elever i behov av särskilt stöd utan kom-
petens att möta alla elever är något alla lärare förväntas kunna utveckla. 

Mot denna bakgrund tonar alltså lärares professionella yrkesutövande och skolan 
som en professionell organisation fram som ett nyckelområde i förhållande till det 
kunskapsintresse som denna rapport vilar på. I det följande ska vi tränga in i det 
professionsteoretiska området i syfte att formulera en för denna studie relevant 
teoretisk referensram. 

Professionsteoretiskt kunskapsområde 
Professioner, professionalisering och professionellt arbete är vanligt förekom-
mande inslag och begrepp i dagens samhälle. Frågorna kring professioner och 
professionalisering är vetenskapliga men samtidigt också i vardagliga då de an-
sluter till de fackliga organisationernas kärnområden och har att göra både med 
kunskapsutvecklingen i samhället, individens utvecklingsmöjligheter och olika 
yrkesgruppers ställning i arbetsliv. Professionsstudier har ursprungligen haft sin 
huvudsakliga plats och utveckling inom sociologin men de återfinns sedan länge 
också i en rad andra discipliner som pedagogik, ekonomi, juridik, statsvetenskap, 
socialt arbete och hälsovetenskap. Berg (2003) anger att professionsstudier grovt 
sett kan delas in i två huvudkategorier, nämligen kvantitativ eller kvalitativ an-
sats. Den förra utgår från att alla yrken är mer eller mindre professionaliserade, 
medan den kvalitativa inriktningen tar sin utgångspunkt i det mer absoluta an-
tagandet att vissa yrken är professioner och andra inte. 

I det följande beskrivs inledningsvis det professionsteoretiska kunskapsområdet 
för att sedan övergå i en redogörelse av professioner och organisationer, multi-
professionella organisationer och de perspektiv med vilka dessa kan studeras.  

Professionsbegreppet 

En exakt definition av professionsbegreppet återfinns inte i litteraturen utan de-
finition och avgränsningar varierar mellan olika forskare. Abrahamsson (1972, 
1986) menar att det framförallt är följande tre kriterier som präglar professioner-
nas särställning;  

a) Dess medlemmar behärskar en speciell, vanligen under lång tid utveck-
lad, teori som bildar grunden för yrkespraktiken och är en viktig beting-
else för den sammanhållning som präglar professionen.  

b)  Dess medlemmar bekänner sig till vissa etiska normer, omfattande bl.a. 
umgänget med klienterna och förhållningssätt med kollegor.  

c) Ofta förekommer en markerad kåranda vilken åstadkommes på två sätt: 
dels genom att vissa kandidater sållas bort vid rekrytering och dels genom 
den utbildning som de uttagna genomgår.  
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Enligt Hellberg (1978, 1986) innebär professionalisering ett ”förvetenskapligande 
av verksamheter”, som utövas yrkesmässigt på arbetsmarknaden och att kun-
skapen är kärnan i professionaliseringsprocessen. Utifrån den definitionen menar 
hon att kunskapsmonopol, yrkesmonopol och yrkesorganisation är centrala be-
grepp. Hon lyfter speciellt fram två aspekter av kunskap som viktiga i ett pro-
fessionaliseringssammanhang; dels den systematiska, vetenskapliga kunskapen 
och dels kunskapens innehåll. Hennes definition av professionsbegreppet är 
jämförelsevis strikt och avgränsad; en yrkesgrupp som  

a) monopoliserar viss kunskap som värderas nyttig eller värdefull och  

b) utgör grunden för yrkesgruppens monopolisering av viss eller vissa yr-
kespositioner. 

Söderström (2005) redogör för professionernas utveckling över tid, från fram-
växten av de ursprungliga professionerna; läkarna, apotekarna, sjuksköterskorna, 
juristerna, lantmätarna och officerarna via de europeiska universitetens framväxt, 
upplysningstiden, universitetens och högskolornas omdaning och expansion från 
1800-talet och framåt. Nya professioner tillkom efter hand och det har genom 
historien funnits en dualistisk spänning i fråga om den högre utbildningens roll 
och därmed om akademikers professionella status. Traditionella akademiska in-
tressen betonar det vetenskapliga intresset och vetenskapens autonomi i allmän-
het, medan den funktionella synen främst utgår från det behov av yrkeskunnande 
som finns i samhälle och arbetsliv. Sedan 1970-talet har ett antal nya yrken till-
kommit och andra har omdefinierats till högskoleutbildningar. Allt fler grupper 
tycks enligt Söderström över tid göra anspråk på att betraktas som professioner, 
eller åtminstone s.k. semiprofessioner.  

Svensson (2011) anger att definitionen av professioner ofta tar fasta antingen på 
en organisatorisk aspekt som kollegialitet under autonomi, eller en kunskaps-
mässig aspekt som vetenskapligt kunskapsbaserat utförande av vissa arbetsupp-
gifter. Han menar diskussionen om att definiera profession och professionell har 
varit legio i professionsstudier genom tiderna men att den kortaste definitionen 
kanske är att vara omdömesgill, vilket omfattar såväl kompetens som ansvar. Den 
vanligaste användningen eller betydelsen är helt enkelt yrkeskunnig. Profession 
och professionalism används ofta som ett värde i sig eller som en ideologisk 
övertygelse för att legitimera beslut, diagnoser, tolkningar och åtgärder och 
Svensson menar att i den betydelsen har begreppet brett ut sig avsevärt – inte 
minst genom alla stora och mer eller mindre professionella organisationer. Pro-
fessionalisering och professionalism är också starkt efterfrågade som strategier för 
yrken och organisationer och som önskvärd kompetens hos enskilda yrkesutö-
vare. Ett exempel på detta är lärarnas statliga legitimation som infördes 2011, 
något som länge varit hett eftertraktat av lärarorganisationerna.  

Både Abrahamsson (1972, 1986) och Hellberg (1978, 1986) lyfter fram att ett ut-
märkande drag för professioner är att de har nära kopplingar till staten och/eller 
till kapitalet. Det sker genom att såväl utbildning som praktik övervakas så att de 
kunskapssystem som utvecklas svarar mot statliga behov och materiella krav. De 
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är alltså på dessa grundvalar som den särskilda professionella auktorisationen 
utfärdas. 

Söderström (2005) menar att sammantaget ser mönstret av professioner och lik-
nande yrkesgrupper helt annorlunda ut idag jämfört med den bild av de klassiska 
professionerna som tidigare tecknats i litteraturen. Han menar därför att det är 
naturligt att teorierna inte längre riktigt räcker till, även om de har ett allmänt 
förklaringsvärde. Söderström (2005) menar att mycket talar för att det behövs en 
utvidgning och förnyelse av teoribildningen om professioner, främst utifrån ett 
flervetenskapligt perspektiv.  

Debatter inom professionsforskningen 

Enligt Abrahamsson (1972, 1986) och Freeman & Medoff (1984)  är en grundläg-
gande dispyt inom professionsforskningen motsättningen mellan monopol- och 
”collective-voice” -perspektiven. I monopolperspektivet betonas professionens 
benägenhet att etablera en egen arbetsmarknad och att kontrollera denna så ef-
fektivt som möjligt. Stöd från andra maktgrupper (stat, kapital) eftersträvas, och 
expertkunskaperna används som bytesmedel. Enligt ”collective-voice”-synsättet 
är monopolegenskaperna mindre framträdande och istället betonas professionens 
vilja att tala för andra gruppers vägnar – läkarna för de sjuka, advokaterna för de 
rättslösa etc. Detta perspektiv har enligt Söderström (2005) ofta en funktionalistisk 
anstrykning, d.v.s. professionerna ses som nödvändiga för att samhällssystemet 
skall fungera på ett riktigt sätt och präglas av balans. 

Abrahamsson (1972, 1986,) redogör för en klassisk linje i professionsforskningen1 
som ser professioner som fria yrken. Enligt denna råder det en motsättning mel-
lan den professionella tillvaron och tillvaron i organisationer. Att vara profess-
ionell, hävdas det, innebär i allt väsentligt en roll där man individuellt ställer di-
agnos och fattar beslut om åtgärder. Professionella skulle helt enkel, enligt denna 
mening, inte kunna klara av att underordna sig expertis under en administrativ 
apparat. Detta ifrågasätter dock Abrahamsson som menar att professionella inte 
bara står ut med att vara anställda i stora organisationer, snarare än att vara 
egenföretagare, utan att det t.o.m. är så att många får sin makt och sitt inflytande 
stärkt genom anställningsförhållandet. Abrahamsson (2000) menar att tilltagande 
teknifiering, differentiering och specialisering av samhället har medfört fram-
växten av allt större och alltmer komplexara organisationer. Organisationernas 
resurser utgör idag en huvudkälla till vissa expertgruppers inflytande. Han me-
nar att mot ekonomiska, tekniska och politiska förändringar i samhället svarar 
tillkomsten av olika typer av organisationer som är instrument för olika huvud-
män, vilka har bestämda instressen av att samhället förändras i en given riktning 
(eller att det inte förändras). 

                                                           

1 Saknas referens i Abrahamsson text. 
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Professioner och organisationer 

Söderström (2005) redogör för att, i det traditionella industrisamhället och även i 
den mer traditionella offentliga förvaltningen uppfattades organisationer, företag 
och myndigheter, vanligen som formella strukturer som kunde beskrivas med 
organisationsscheman som fungerade som idealmodeller för hur verksamheten 
var tänkt att fungera i praktiken. Dessa organisationsscheman angav hur makt 
och ansvar skulle fördelas och hur kommunikationen skulle gå till. Det var en 
enligt Söderström (2005) organisationssyn som var utpräglat statisk och som 
grundade sig i organisationsfilosofiska tankegångar som en gång framlagts av 
organisationsideologerna F.W. Taylor under rubriken ”Scientific Management”, 
Max Weber med ”byråkratin” och Henri Fayol med den klassiska administrat-
ionsläran. Problemet med dessa sätt att uppfatta organisationer är enligt Söder-
ström (2005) att den empiriska verkligheten sällan stämmer med modellerna men, 
framför allt att de inte gör det lättare att förstå hur organisationen faktiskt fun-
gerar i praktiken utifrån olika perspektiv, något som är viktigt för att kunna leda 
och utveckla både organisationer och verksamheter, inte minst de multiprofess-
ionella organisationerna där ett flertal olika yrkesgrupper verkar tillsammans.  

Söderström (2005) menar att det behövs en utvidgning och förnyelse av teori-
bildningen om professioner, främst utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv. 
Han menar att en förskjutning tycks ha skett från de kunskapsområden och kol-
lektiva traditioner som professionerna länge byggt på i riktning mot personliga 
specialiteter, livsstilar, sociala förmågor och de marknader där arbetet utförs. 
Yrkespanoramat, utbildningssystemet och värderingsmönstren i samhället för-
ändras snabbt och enligt Söderström är det därför intressant att komplettera bil-
den med att studera yrkes- och kunskapsområden i förhållande till utveckling av 
organisationsformer, verksamheters innehåll och relation till konsumenter i 
samhället. Söderström (2005), betraktar dessa multiprofessionella organisationer 
som arenor där olika professioner fortlöpande gestaltar, skapar eller omskapar en 
given verksamhet. Multiprofessionella organisationer är ett synnerligen väsent-
ligt begrepp för denna studie och kommer därför att behandlas mer i detalj i det 
följande.  

Multiprofessionella organisationer 

Söderström (2005) beskriver multiprofessionella organisationer som arenor där 
olika professioner med varierande bakgrunder, kunskaper, kontaktnät och tan-
kesätt fortlöpande gestaltar, skapar eller omskapar en given verksamhet utifrån 
en myndighets uppdrag, möjligheter, traditioner, resurser och omvärld. I denna 
process kan chefer och ledare enligt Söderström ses som tongivande aktörer som 
över tid konstruerar sitt ledarskap i nära samspel med de olika yrkesgrupperna. 
Söderström lyfter fram att medlemmar av olika professioner gärna tolkar världen, 
omvärlden och verksamheten utifrån sin egen tolkningsbas och agerar därefter. 
Parker (2000) menar att ett utmärkande drag för de multiprofessionella organi-
sationerna är att ett flertal professioner agerar sida vid sida i verksamhetens olika 
delar, i ett mångfacetterat kulturmönster där likheter och olikheter, ofta uttryckta 
som ”vi och dom” kännetecknar vardagen.   
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Söderström (2005) menar att för att uppfatta och förstå den dynamik, logik och de 
kulturer som kännetecknar och gör dessa processer möjliga kan det vara bra att 
utgå från den mångfacetterade bild de professionella arenorna sammantaget 
kännetecknas av. Det vill säga närvaron av en mångfald av aktörer, kunskaper, 
perspektiv, värdebaser, berättelser, nätverk, professionella fält, lojaliteter, san-
ningar och tolkningsföreträden. För att vidga förståelsen för denna mångfasette-
rade bild kan enligt Söderström olika perspektiv med fokus på olika faktorer och 
element väljas;  

Det intellektuella perspektivet anger att ett naturligt inslag i de professionellas ar-
betssätt och syn på sina uppgifter är ett kritiskt förhållningssätt till tillvaron och 
en önskan att kunna använda varierande perspektiv i sina yrken. 

Det konstnärliga perspektivet handlar om en fördjupad förståelse för många av de 
uppgifter, kritiska situationer, spänningar och rollproblem som nästan alltid finns 
med i professioners och professionellas vardagliga arbeten, från den skapande, 
relativt fria, självständiga uppgiften till rolltagandet och rolltolkningen. 

Det narrativa perspektivet uppmärksammar professionerna i termer av berättelser. 
Det ger ofta aha-upplevelser och bidrar till att klargöra begreppet mening, alltså 
vad en professionell ser som särskilt meningsfullt i arbetet, något som visat sig 
vara den kanske starkaste drivkraften i deras arbete. 

Identitetsperspektivet klargör hur professionell identitet formas via t.ex. modellin-
lärning, internalisering och socialisation, miljöpedagogiskt perspektiv, oriente-
ringsprocesser och framförallt tolkningar av kulturell eller social konstruktion.  

Översiktligt, och med en viss förenkling kan det i det sistnämnda perspektivet, 
identitetsperspektivet, enligt Söderström (2005), urskiljas två huvudperspektiv; 
ett lärandeperspektiv och ett kulturperspektiv. Söderström menar att även om de 
tangerar varandra så skiljer de sig ändå åt i grunden.  

Det lärande perspektivet menar att den professionella identiteten formas redan 
under utbildning och praktik i en fortgående orienteringsprocess där man succe-
sivt söker sin identitet och lär sig relatera till de rådande mönstren inom den 
kultur professionen uttrycker och det kunskapsområde den bygger på. Schön 
(1990) menar att det professionella kunnandet byggs upp genom en ständig re-
flektion kring de dagliga uppgifterna och mötena med klienter och avnämnare. 
Identiteten fortsätter enligt Stier (1998) utvecklas under hela den yrkesverksamma 
tiden genom bekräftelse, feedback i olika former, egen reflektion, kollegial sam-
varo, fort- och vidareutbildning. Söderström (2005) menar att denna formning 
kan betecknas som en slags fortgående orienteringsprocess där man succsesivt 
söker sin identitet och lär sig relatera till de rådande mönstren inom den kultur 
professionen uttrycker och det kunskapsområde den bygger på. 

Det kulturella perspektivet enligt Söderström (2005), menar att om organisations-
kulturer ska kunna studeras bör begreppen kultur och organisation ses som pro-
cesser, d.v.s. något som pågår och ständigt förändras och utvecklas. Söderström 
förespråkar därför ett sätt att utveckla förståelse för dessa organisationers särart, 
inneboende logik och karaktäritiska processer genom att utgå från ett aktörsper-
spektiv enligt Silverman (1970), Söderström (1983) och Donaldsson (1985). 
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Att betrakta organisationers utveckling utifrån ett aktörsperspektiv innebär att en-
ligt Söderström (2005) att organisationen betraktas som en arena där ett flertal 
olika aktörer uppträder i olika roller och med olika uppgifter, synsätt, verklig-
hetsbilder, ambitioner, kunskaper, värderingar och kontaktnät. Mellan aktörerna 
utvecklas ett dynamiskt spel som dagligen kommer att prägla verksamheten och 
dess logik. Organisationens verklighet blir en social konstruktion som skapas, 
växer fram och reproduceras i samspelet mellan aktörerna. Aktörerna kommer att 
handla både utifrån sin egen förståelse och näraliggande verklighet och mot 
bakgrund av sin professionstillhörighet och den allmänna verklighetsuppfattning 
som följer av detta. 

Starkt influerad av Söderströms kulturella perspektiv om multiprofessionalism 
för organisationer i allmänhet, har Berg (2003) tillämpat detta grundperspektiv på 
delar av skolor som organisationer och utvecklat en teoretiskt grundad be-
greppsapparat för att empiriskt studera skolor som mer eller mindre multipro-
fessionella organisationer. I det följande beskrivs översiktligt detta perspektiv 
som utgör teoretisk referensram för denna studie. 
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Teoretisk referensram  och metodansats  

Som nämndes inledningsvis vilar studiens analytiska verktyg på professionsteo-
retiska grundvalar. Anledningen till detta teorival har att göra med att den stu-
derade forskningscirkeln medvetet var uppbyggd som en mötesplats för yrkes-
utövare med varierande skolprofessionella yrkestillhörigheter.  Mot denna bak-
grund har en professionsteoretisk begreppsapparat används som ett i detta 
sammanhang logiskt och därmed rimligt val av analysverktyg. Den valda ansat-
sen för studien är aktionsforskning. En ansats av deltagarorienterad karaktär som 
är enligt Mc Niff och Whitehead (2006) är lämpligt för studier där syftet är att 
fördjupa egen förståelse, utveckla kunskaper och påverka andras kunskapsut-
veckling. Ett syfte som således stämde väl överens med både med det behov av 
utvecklingsarbete som den aktuella skolan hade likväl som med syftet för studien. 
Forskningscirkeln som vald metod är, i detta fall när den vänder sig till olika yr-
kesgrupper, väl förenlig med det multiprofessionella perspektivet. I det följande 
beskrivs denna teoretiska referensram och studiens metodansats. 

Skolan som mer eller mindre utpräglad multipro-
fessionell organisation 

Skolor som professionella organisationer och skolors kulturer 

Det finns enligt Berg (1981, 2003, 2011) allmänna karaktäristika för landets ca 6000 
enskilda skolorganisationer som bestäms bl.a. av arbetsfördelning och utbildning 
bland skolans personal, av den situation som eleverna och indirekt äver deras 
vårdnadshavare befinner sig i eller av det sätt på vilket den dagliga administrat-
ionen av skolan (samråd, beslutsfattande m.m.) sker. Skolor som organisationer 
vilar, enligt Bergs teoretiska begreppsapparat2 och analysverktyg, på att de kan 
delas in i tre olika, men sammanhängande, sfärer;  

• skolor som professionella organisationer 

• skolor som byråkratiska/administrativa organisationer och  

• skolor som tvångsorganisationer 

 Berg (1981, 2003) redogör för de tre olika sfärernas karakt äristika enligt nedan-
stående;  

Med utgångspunkt från eleverna så kan deras villkor i skolan beskrivas med be-
greppet tvångsorganisation. Enligt skollagen (SFS 2010:800) gäller skolplikt för alla 
barn mellan 7-16 år som är folkbokförda i Sverige och fullgörs inte denna kan 
elevers vårdnadshavare vitesföreläggas.  

Om man utgår från de anställda – deras utbildning, specialisering på uppgifter 
bland dem osv. – framstår skolan enligt Berg (2003) som en mer eller mindre ut-
vecklad professionell organisation. Med det menas bl.a. att de anställda har en för-

                                                           

2 Frirumsteorin dokumenterad i ett antal skrifter t.ex. Berg (1981), Berg & Wallin (1983) och Berg (2003). 
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hållandevis lång utbildning och att det bland dem finns en sammanhållande kraft, 
attityder, värderingar och normer som avgör vad som är rätt och orätt – en sorts 
outtalad men existerande kåranda.  

Slutligen, om man utgår från det sätt på vilket skolan leds (förvaltas, administre-
ras), ärenden bereds, handläggs och beslut fattas och verkställs kan skolan enligt 
Berg (2003) beskrivas som en byråkratisk/administrativ organisation. Denna sfär av 
skolan, som också kan uttryckas med begreppet arbetsorganisation, har bl.a. att 
göra med förekommande mönster för hur makt och ansvar fördelas, rutiner för 
hur ärenden skall skötas och föreskrifter om hur olika situationer ska behandlas. 

Berg (2003) menar utifrån ovanståstående att det är svårt att finna ett enhetligt och 
entydigt sätt att beskriva en skola som en organisation utan att den enskilda sko-
lan snarare framstår som en organisation som har flera olika sfärer – beroende på 
vilka delaspekter av skolor som man utgår från. Slutsatsen han drar av detta är att 
det inte endast är skolan som statlig institution som är en komplex inrättning utan 
att detta i hög grad även gäller för enskilda skolor som organisationer. 

Bergs (1999, 2003) frirumsteori utgår från att styrinstrument som läroplaner, stat-
liga och kommunala regelsystem m.m. i formell mening syftar till att styra skolors 
arbeten i en för sina huvudmän önskvärd riktning. Frirumsmodellens inre grän-
ser uppmärksammar å sin sida ledningen av och i skolan så som denna tar sig 
uttryck i förekommande skolkulturer. Dessa kulturer bottnar i skolans historia 
och samhälleliga traditioner, yrkesgruppsnormer, socialpsykologiska förhållan-
den, närmiljöfaktorer, mer eller mindre tillfälliga opinionsyttringar m.m. De yttre 
och de inre gränserna kan liknas vid olika maktcentra för skolans styrning och 
skolors ledning, och innehållet i en skolas faktiska arbete avgörs av styrkeförhål-
landen inom och mellan dessa maktcentra. I ljuset av detta resonemang menar 
Berg att skolutveckling kan ses som en process vars syfte är att till elevers bästa 
upptäcka och erövra det tillgängliga (outnyttjade) frirummet.  

Att betrakta skolor som professionella organisationer innebär alltså enligt Berg 
(2003, 2011) att uppmärksamheten riktas mot skolans yrkesverksamma. Profess-
ionsbegrepp kan användas dels för att studera betingelserna för olika yrkes-
grupper i sig men även för att vidga begreppet profession till att innefatta den 
organisation där de aktuella yrkesutövarna verkar. Organisationsstudier med 
renodlad inriktning mot yrken och enskilda yrkesgrupper betecknas då som uni-
professionella medan studier som behandlar relationer mellan och inom olika yr-
kesgrupper som ingår i en och samma organisation betraktas som multiprofess-
ionella.  

Skolor som uni- respektive multiprofessionella organisationer 

En skolorganisation präglad av uniprofessionalism kännetecknas enligt Berg 
(2003) av att den innehåller ett antal yrkesgrupper som fullgör sina yrkesroller 
mer eller mindre oberoende av varandra. Detta innebär att professionens auto-
nomi och kåranda uppmärksammar yrkesinterna angelägenheter, och att kun-
skapsbasen är inriktad mot professionens specialistroll. I traditionella yrkesrelat-
ioner mellan lärare och skolledare finns enligt Berg (1999) en strikt arbetsdelning 
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mellan skolledare och lärare - ett osynligt kontrakt. Tillspetsat uttryckt står detta 
begrepp enligt Berg för att lärare svarar för klassrumsarbetet och skolledare för 
det arbete som sker utanför klassrummet och parterna blandar sig i begränsad 
omfattning i varandras arbetsområden.  

Den multiprofessionella organisationen kännetecknas å andra sidan enligt Berg 
(2003) av att samtliga yrkesgrupper har ett gemensamt förhållningssätt till det/de 
institutionellt betingade uppdraget/uppdragen, och att man på organisationsnivå 
fullgör sådana uppgifter som bedöms ligga i linje med detta/dessa uppdrag. 
Formellt sett har skolledarna genom sitt övergripande verksamhetsansvar hu-
vudansvaret för att uppdraget omvandlas till uppgifter, d.v.s. till vardagsarbete. 
Det innebär inte nödvändigtvis att det är skolledare personligen som ska verk-
ställa ett arbete, utan snarare att skolledare är den yrkesgrupp som förväntas gå i 
bräschen för att engagera övriga personalgrupper i en transformeringsprocess 
syftande till att omvandla explicita och implicita uppdrag till uppgif-
ter/vardagsarbete. 

Skolledares huvudsakliga ansvar inskränker sig i en uniprofessionell arbetsdel-
ning enligt Berg (1999, 2003) till att hantera skolors administrativa apparater 
(tjänstefördelning, schemaläggning, ekonomi, lokaler etc.) i syfte att ge lärare 
administrativa förutsättningar för att bedriva undervisning. Lärarnas kunskaps-
bas å andra sidan omfattar enligt Berg en specialistkunskap i form av ämnes-
kunskap, ämnesmetodik etc. Det osynliga kontraktet förstärks dessutom av att 
merparten av medlemmarna i skolledarkåren har sitt yrkesmässiga ursprung i 
läraryrket och att den traditionella skolledaren i är huvudsak autodidakt i den 
meningen att han/hon som regel inte har en speciell utbildning för att verka just 
som skolledare, åtminstone inte vid inträdet i yrket.   

Bergs (2003) slutsats är att om en studie visar att relationen mellan lärare och 
skolledare är arbetsdelade på ett sätt som svarar mot det osynliga kontraktet 
kännetecknas alltså den studerade skolorganisationen av en hög grad av unipro-
fessionalism. Uniprofessionella skolorganisationer utmärks av att yrkesutövarnas 
primära lojaliteter vänder sig inåt mot den egna yrkesgruppen och dess interna 
normsystem (kåranda). Detta ger enligt Berg i sin tur en relativt tydlig indikation 
om hur den aktuella skolans personalgrupper hanterar sitt frirum för skolut-
veckling.  

En skolorganisation som däremot svarar mot multiprofessionella kriterier ut-
märks enligt Berg (2003) av att organisationens personalgrupper inte bara värnar 
om sina respektive yrkesinterna angelägenheter, utan också att man känner an-
svar och engagemang för organisationens vardagsarbete och för de institutionella 
premisser som organisationen är uppbyggd kring. Den multiprofessionellt präg-
lade skolorganisationen står enligt Berg inte i motsättning till att de enskilda 
professionerna är kompetenta i sina specialistroller. Tvärtom, menar han, bygger 
multiprofessionalism på att de aktuella yrkesgrupperna bibehåller och utvecklar 
sin specialistkunskap och att man också gemensamt besitter sådana kunskaper 
som är direkt förknippade med det organisationella vardagsarbetet och de in-
stitutionella premisserna. I organisationer med multiprofessionell prägel menar 
Berg (2003, 2011) att yrkesroller vidgas till en kombinerad specialist- och genera-
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listroll och då innefattar förhållningssätt till såväl innehålls- som formaspekter av 
de respektive yrkesutövandena. Principiellt innebär detta att yrkesutövaren som 
bedöms som multiprofessionell i sitt dagliga värv har att förhålla sig till olika 
kombinationer av specialist- respektive generalistdimensionen. 

Lärares och skolledares aktörsberedskap i skolvardagen kan enligt Berg (2003) 
studeras via begreppen kåranda, autonomi och kunskapsbas som har olika ka-
raktäristika i ett uni- respektive multiprofessionellt perspektiv enligt följande; 

Kårandan i ett uniprofessionellt lärarskap kännetecknas av konservatism, indi-
vidualism och nuorientering, medan den i ett multiprofessionellt lärarskap kän-
netecknas av flexibilitet, samarbete och framförhållning. Kårandan i ett unipro-
fessionellt skolledarskap kännetecknas enligt Berg (2003) av ”kontroll över ad-
ministrationen och undervisningen åt lärarna” medan den i ett multiprofession-
ellt skolledarskap är inriktad på att nyttja det tillgängliga frirummet på elevernas 
och pedagogikens villkor. 

Autonomin i ett uniprofessionellt lärarskap är individuell och uppmärksammar 
lärare som ensamarbetande medan den i ett multiprofessionellt lärarskap är kol-
lektiv och uppmärksammar lärare som aktörer i skolor som organisationer och 
ytterst i skolan som institution. Autonomin i ett uniprofessionellt skolledarskap 
håller sig inom ramen för regelsystemet och den administrativa apparaten medan 
den i ett multiprofessionellt skolledarskap verkar inom ramen för de gränser som 
begränsar storleken på det tillgängliga frirummet.  

Kunskapsbasen i ett uniprofessionellt lärarskap kännetecknas av ett fokus på äm-
nen och ämnesmetodik medan den i ett multiprofessionellt lärarskap känneteck-
nas av ett perspektiv som innefattar skolan som historiskt framvuxen institution, 
skolor som organisationer, utveckling- och utvärderingsarbete och ämnen. Kun-
skapsbasen i ett uniprofessionellt skolledarskap är administrativt inriktat medan 
den i ett multiprofessionellt skolledarskap är omvärldsinriktad. 

Ledning och ledarskap i det uni- och multiprofessionella perspektivet 

Berg (2003) menar att om skolledare betraktas i ett uni- och multiprofessionellt 
perspektiv, kan detta kopplas samman med teorier om skolledaren som förste 
handläggare respektive som verksamhetsansvarig. Som förste handläggare för-
valtar skolledaren det vardagliga skolarbetet i förhållande till de anvisningar som 
den i grunden regelstyrda verksamheten bygger på. Den mål- och resultatstyrda 
skolinstitutionen gör det möjligt för skolorganisationer med ledningsstrukturer 
som enligt Berg kan beskrivas som mer multiprofessionella. I dessa verkar verk-
samhetsansvariga skolledare i ett skolledarskap som går ut på att leda verksam-
heten inom de mångtydiga gränser som ytterst sätts av skolan som institution 
samt att agera utmanande i förhållande till de rådande kulturerna i syfte att ut-
veckla aktörsberedskapen. Bergs slutsats är att ledning och ett ledarskap med 
uniprofessionella förtecken i grunden är en fråga om att bli ledd medan kärnan i 
en multiprofessionellt orienterad ledning handlar om att upptäcka och erövra det 
tillgängliga frirummet (d.v.s. att bedriva utvecklingsarbete), medan motsvarande 
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kärna i en ledningsstruktur av uniprofessionellt slag är inriktat på att utforma 
skolarbetet i förhållande till de begränsningar som systemet medför.  

Utvecklingsarbete i multiprofessionella organisationer 

Berg och Wallin (1983) samt Berg (2003) menar att skolutveckling förutsätter ett 
organisationellt frirum och att skolors utvecklingsarbete ytterst är en fråga om att 
upptäcka och erövra frirummet. Enligt Berg går ett multiprofessionellt utveckl-
ingsarbete ut på att koppla samman de aktuella professionerna, utan att de re-
spektive yrkesgruppernas inre sammanhållning hotas, och att dessa yrkesgrup-
per kritiskt reflekterar över såväl uppdragens som uppgifternas innehåll och ge-
nomför uppgifter som ligger inom ramen för de institutionella uppdragen. Ett 
sådant arbetefår konsekvenser så tillvida att organisationers arbete inte bara för-
stås på sina egna premisser, utan måste ses i förhållande till sin institutionella och 
samhällsstrukturella omvärld.  Ett sådant multiprofessionellt utvecklingsarbete 
utesluter dock inte att de respektive yrkesgrupperna utvecklas var för sig; lärare 
utvecklar sina ämneskunskaper, skolledare sina administrativa färdigheter etc. 
Tvärtom kan specialistroller som här uttryckts som uniprofessionella utgöra un-
derlättande faktorer för en utveckling av yrkesrollerna i en multiprofessionell 
riktning.  

Berg (2003) menar att ett konstruktivt – och måhända nödvändigt medel - i en 
skolutvecklingsprocess med multiprofessionella förtecken utgörs av det pedago-
giska samtalet. Han bygger detta på Wallin (1997) som menar att för att erfaren-
hetslärandet och reflektionen som samtal ska leda någonstans och inte bara bli ett 
utbyte av beskrivningar av erfarenheter utan också eftertanke och analys är sam-
talet inte vilket samtal som helst utan att det är samtalet som utbyte av argument. 
Wallin menar att det inte behöver vara så komplicerat som det låter, visserligen 
ställer det enligt Wallin krav på både emotionell, social och intellektuell reda, men 
att den kan minimeras till att den som deltar i samtalet åtminstone ska kunna ge 
skäl för sin uppfattning eller ståndpunkt. 

Även Liedman (1997) beskriver det pedagogiska samtalet, och då som ett begrepp 
som innehåller både tids- och rumsdimensioner. Tidsaspekten utgår från att en 
intellektuell livshållning handlar om att i en ständigt pågående process reflektera 
över egna och andras sociala handlingar. Lärande förutsätter alltså reflektion och 
problematisering och detta kan ske inom ramen för vad som i en mer konkret 
mening utgör rummet för det pedagogiska samtalet. Liedman menar att semi-
nariet är ett klassiskt exempel på ett sådant rum där tankefriheten står i centrum 
och seminariedeltagarnas agerande kännetecknas av en hög grad av egen aktivi-
tet snarare än av ett passivt lyssnande.  

Berg (2011) utvecklar begreppet det pedagogiska samtalet till det goda pedagogiska 
samtalet och menar att poängen inte är ha kunskapen i förväg utan att nå den ge-
nom samtalet som argument och eftertanke.  

Utvecklingsarbete i multiprofessionella organisationer syftar enligt Berg (2003)  
bl.a. till att i högre grad använda det tillgängliga frirummet i förhållande till de 
institutionella uppdragen. Mot denna bakgrund menar han att det pedagogiska 
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samtalet som form och process kan ses som ett medel för en skolorganisations 
yrkesgrupper att just upptäcka och erövra sina tillgängliga frirum. Detta förut-
sätter enligt Berg ett kritiskt reflekterande över skolinstitutionens och skolorga-
nisationers innehåll och form och det pedagogiska samtalet blir därmed en inte-
grerad aktivitet i en utvecklingsprocess som kan beskrivas som multiprofession-
ell. En möjlig och lämplig arbetsform för det pedagogiska samtalet utgörs enligt 
Berg av forskningscirkeln. I en sådan kan det pedagogiska samtalet i en mening 
beskrivas som en strategi som medger att erfarenheter sätts in i ett vidare veten-
skapligt, intellektuellt och praktiskt sammanhang. Genom det kollektiva reflek-
terandet lyfts de personliga och professionella erfarenheterna om vardagslivets 
villkor upp till en nivå där organisationens grundläggande förhållanden i sam-
hället blottläggs och problematiseras. 

Multiprofessionalism i ett demokratiperspektiv 

Professioners strävanden efter ”professionalisering”, d.v.s. att enskilda profess-
ioner gradvis flyttar fram sina maktpositioner, kan i vissa fall uppfattas som 
korporativistiska strävanden med antidemokratiska förtecken. Berg (2003) menar 
dock att det multiprofessionella perspektivet, som innebär att den aktuella yr-
kesgruppen betraktar sitt yrkesutövande inte bara på sina egna villkor utan också 
i ljuset av de uppdrag och uppgifter som yrkesgruppen delar med andra yrkes-
grupper, knappast utgör någon grogrund för att yrket utvecklas på enbart sina 
egna villkor. Därmed blir det multiprofessionella perspektivet oförenligt med 
korporativistiska och antidemokratiska tendenser och föreställningar utan kan 
snarare fungera som en spärr mot sådana. Ett sådant multiprofessionellt förhåll-
ningssätt kan då istället fungera som en närmast yrkesetisk ledstjärna för det 
professionella yrkesutövandet.  

Metodansats - Aktionsforskning 
Forskningscirkeln som metod är, i detta fall när den vänder sig till olika yrkes-
grupper, väl förenlig med det multiprofessionella perspektivet. Den vilar på akt-
ionsforskningens grundvalar som enligt Mc Niff och Whitehead (2006) är lämp-
ligt för studier där syftet är att fördjupa egen förståelse, utveckla kunskaper och 
påverka andras kunskapsutveckling. Rönnerman (2004) anger att det yttersta 
målet med aktionsforskning är att den bidrar till såväl verksamhetens utveckling 
som utveckling av teorierna.  

Som tidigare angetts menar Berg (2011) att forskningscirkeln med det goda pe-
dagogiska samtalet som strategi skapar förutsättningar för kunskapsbildning i 
bemärkelsen aktionslärande. Det handlar då om att; ”genom ett kollektivt reflekterande, 
lyfta upp personliga och professionella erfarenheter av vardagslivets villkor till en nivå där skolans 
grundläggande förhållanden i samhället blottläggs och problematiseras.” (Berg 2011, s.212) 

På dessa grundvalar har jag tillsammans med representanter från den aktuella 
skolans yrkesgrupper valt aktionsforskning som forskningsansats och forsk-
ningscirkeln som metod för denna studie. I det följande beskrivs denna metod-
ansats och metod samt de specifika överväganden i gjordes i denna studie. 
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Aktionsforskning 

Aktionsforskning kan enligt Reason och Bradbury (2001) användas som ett över-
gripande begrepp för en rad olika forskningsinriktningar av deltagarorienterad 
karaktär. Svenska etablerade benämningar finns, såvitt jag har kunnat finna, inte 
för alla varför jag här anger deras engelska beteckningar utifrån Reason och 
Bradbury; Action Reseach Tradition, Participapatory Action Research, Practitioner Re-
seach, Teacher-as-researcher-movement, Teacher researcher movement, Self-study research 
och Participatory research. Enligt Reason och Bradbury har det inom olika discipli-
ner, historiskt och i olika delar av världen vuxit fram en mängd begrepp och 
traditioner vilka både har gemensamma inslag och delvis olika karaktär.  

Hansson (2003) menar att aktionsforskning inte enkelt låter sig beskrivas som en 
metod eller en teori utan att den snarare kan ses som en strategi för samhälls-
forskning. Aktionsforskning är enligt Rönnerman (2004) ett återkommande be-
grepp när man talar om att utveckla verksamhet såväl inom näringsliv som of-
fentlig förvaltning. Hon beskriver det som en ansats som tar utgångspunkt i 
praktiken, verkar för ett samarbete mellan forskare och praktiker och verkar för 
en forskning som leder till förändring. Andersson (2007) lyfter fram att det i akt-
ionsforskningen vanligtvis också finns underliggande sociala och politiska ställ-
ningstaganden såsom att lyfta fram grupper vars röster inte hörs bland besluts-
fattare.  

Enligt Zeichner och Noffke (2001) finns för de olika typerna av aktionsforskning 
några utmärkande drag som är gemensamma;  

• förhållningssättet till hur kunskap skapas; att forskning och handling 
förenas 

• betydelsen av samarbete mellan forskare och praktiker 

• förändringsaspekten - den aktion, handling som en undersökning leder till 

Mc Niff och Whitehead (2006) menar att aktionsforskning är en handling som 
möjliggör för praktiker att undersöka och utvärdera sitt arbete genom att ställa sig 
frågorna; Vad gör jag? Vad behöver jag utveckla? och Hur utvecklar jag det? 
Aktionsforskning måste enligt dem vara en disciplinerad systematisk cyklisk 
process som innefattar att; 

• observera vad som pågår 

• identifiera ett problemområde 

• tänka ut möjliga vägar framåt 

• prova dessa vägar, dvs genomföra en aktion 

• observera och dokumentera vad som händer 

• utvärdera framsteg genom att upprätta rutiner för att bedöma vad som 
sker. 

• testa giltigheten av lärandet 

• modifiera praktiken i ljuset av utvärderingen 
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Deltagarorienterad/deltagarbaserad forskning 

Skillnaden mellan traditionell forskning och deltagarorienterad forskning är en-
ligt Anderssson (2007) att i den traditionella forskningen är det forskaren som 
designar ett projekt, samlar in data, tolkar resultat och anger färdriktningen me-
dan det inom deltagarorienterad forskning betonas ett gemensamt utforskande på 
likvärdiga villkor där de som berörs av forskningen är involverade i det utfors-
kande arbetet under hela processen. Härnsten (2001)3 (refererad i Andersson, 
2007) anger att för deltagarorienterad/deltagarbaserad forskning enligt känne-
tecknas av stark betoning på deltagande och delaktighet men det finns ingen fär-
dig modell för hur stor delaktighet eller i vilka delar av en forskningsprocess 
forskaren respektive praktikerna ska vara mest aktiva för att det ska kunna kallas 
deltagarorienterad forskning. Kunskapssökandet är enligt Andersson (2007) ofta 
ett led i deltagarnas försök att förändra något och det gemensamma kunskaps-
sökandet ses därför som centralt. Detta innebär enligt Andersson (2007) att den 
deltagande forskaren släpper den absoluta kontrollen över kunskapsprocessen.  

Lundberg och Starrin (2001) beskriver tre olika inriktningar inom deltagarorien-
terad forskning; 

• pragmatisk, med grund i kopplingen mellan kunskapsutveckling och so-
ciala förändringar. 

• ideologisk och politisk, med grund i skapandet av en socialt och ekono-
misk bättre värld genom att människor blir medvetna om sin egen situat-
ion och att förtryckta grupper möjliggörs vinna makt och inflytande. 

• Feministisk, med grund i egenmakt och utvecklande av metoder som 
gynnar kunskapsutveckling både hos forskaren och de som är berörda av 
forskningen. I denna inriktning förnekas antagandet att en strikt delning 
mellan forskare och de som är berörda av forskningen skulle innebära en 
högre grad av validitet och genom att överge tidigare hierarkiska struk-
turer inom etablerad forskning bidrar feministisk deltagarorienterad 
forskning till att förändra vetenskapliga perspektiv. 

Reason (2005) menar att den deltagarorienterade forskningen har dubbla syften, 
dels att frambringa kunskap och handling som är direkt användbar för den grupp 
människor som är involverade i forskningen, dels maktgöra dessa på ett djupare 
plan genom en process där de medvetandegörs och utvecklar sin egen kunskap. 
Han framhåller vidare vikten av att inte ta en modell, ett sätt att arbeta, som en 
metod och börjar tillämpa den utan att man söker ett sätt att arbeta som passar 
den grupp och den forskningsfråga som är aktuell. 

Forskningscirkeln – en inriktning inom deltagarorienterad forskning 

Själva begreppet forskningscirkel har enligt Holmstrand och Härnsten (2003) sina 
rötter inom svensk folkbildningsverksamhet och kan beskrivas som en mötesplats 
där det sker ett organiserat kunskapssökande och en kunskapsutveckling i sam-
                                                           

3 Sekundärreferens från Andersson (2007). Materialet ej tillgängligt men finns angivet i referenslistan. 
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verkan mellan forskare och praktiker av något slag. Den speciella form som idag 
kallas forskningscirkel utvecklades enligt Holmstrand och Härnsten vid Lunds 
universitet under senare delen av 70-talet. Forskningscirkeln handlar, enligt 
Holmstrand och Härnsten (1993), om att studera ett problem, försöka förstå det 
bättre och att i denna mening ”angripa” det. De menar att det sedan kan variera 
om någon lösning på problemet överhuvudtaget diskuteras eller om detta är vad 
arbetet inriktas på. Avsikten är inte att forskningscirkeln ska ”lösa” något pro-
blem utan snarare att så allsidigt som möjligt belysa problemet och därigenom 
öka kunskaperna om det.  

Holmstrand och Härnsten (2003) anger att forskningscirklar inte är något enhet-
ligt begrepp och att under de år som forskningscirklar funnits har flera forskare 
formulerat synpunkter på vilka syften en cirkel kan ha och vilka funktioner den 
kan fylla t.ex; forskningsinitiering, problemlösning, forskningsinformation, 
kompetensutveckling, som inslag i forskningsprojekt, vuxenutbildning, för-
medling av forskningsinformation, demokratisering (genom att fler deltar i kun-
skapstillförsel och diskussion), kunskapsskapande, stimulera till ny forskning, 
jämställdhetsarbete och kunskapsspridning.  

 

Forskningscirkeln kännetecknas enligt Holmstrand och Härnsten (2003) av ett 
deltagarorienterat perspektiv där deltagande forskare tillsammans med övriga 
deltagare formulerar frågor som bildar utgångspunkt för studien. Holmstrand 
och Härnsten menar att forskningscirkeln erbjuder deltagarna tillfälle att lyfta 
fram egna upplevelser. För att en upplevd företeelse ska bli till erfarenhet behöver 
den enligt dem synliggöras och bearbetas vilket de menar att den kan göra i 
forskningscirkelns öppna och kritiska samtal. Detta kan enligt Holmstrand och 
Härnsten bidra till att ur olika perspektiv undersöka de frågor som studeras för 
att bättre förstå den problematik det gäller.  

Holmstrand och Härsten (2003) menar att det finns mycket som tyder på att 
forskningscirkelmodellen är ovanligt gynnsam när det gäller att föra ut forskning 
så att den verkligen tas emot av avnämnarna och införlivas med deras kunskaper. 
Detta eftersom deltagarna aktivt efterfrågar kunskaper som kan tillföras från i 
sammanhanget relevant forskning. Person (2009) redogör för att forskningscirklar 
kan organiseras på olika sätt och utifrån olika syften, t.ex. cirklar för kunskaps-
fördjupning, verksamhetsnära forskning och utvecklingsarbete. Holmstrand och 
Härnsten (2003) menar att varje forskningscirkel är unik och utmaningen ligger i 
att kunna finna sina egna arbetsformer. Några givna regler för hur arbetet ska 
organiseras existerar således inte enligt dem, utan det är varje forskningscirkels 
ansvar att på bästa sätt lägga upp sin egen verksamhet.  

Forskningscirkelns kanske största poäng är enligt Andersson (2007) det kun-
skapsmöte som sker men tanken är även att den kunskap forskaren har med sig i 
bagaget ska ingå i det gemensamma kunskapsarbetet och att själva mötet mellan 
olika utgångspunkter är det intressanta i en process av kollektiv kunskapsbild-
ning. Holmstrand och Härnsten (2003) menar att här går forskaren balansgång 
mellan att hänvisa till vetenskaplig kunskap och en ödmjuk inställning till andra 
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kunskapsformer, men utan att abdikera för deltagarnas uppfattningar ur den 
praktiska verksamhetens vardag. 

Forskningscirkeln som idé och praktik vänder alltså i tämligen hög utsträckning 
upp och ner på en traditionell forskarroll.  Problemformulering, empirisk data-
insamling, rapportskrivande eller bedömning om kunskapstillskott är här inte en 
exklusiv forskarangelägenhet. Forskarens medverkan bygger alltså på ett för-
hållningssätt från forskarens sida som innebär att han/hon- åtminstone i det ar-
bete som är förknippat med cirkeln – medverkar med cirkeldeltagarna på jämlika 
villkor. 

Forskningscirkeln som metod i den här studien 

Det aktuella skolområdets behov var att utveckla kvalitetsarbetet kring organi-
sationen av det särskilda stödet. Skolverket (2009)  påpekar att det är svårt att 
mäta effekter av specialundervisning av metodiska och etiska skäl. Man menar 
därför att det utifrån dagens kunskapsläge, inte är möjligt att helt avgöra i vilken 
omfattning eller utformning specialundervisningen kan betraktas som tillfred-
ställande. Strävan bör likväl vara krav på dokumentation och transparens samt att 
upprätta uppföljningssystem som gör det möjligt att kontinuerligt utvärdera 
verksamheten i skolans systematiska kvalitetsarbete. Aktionsforskningens mål att 
ta tillvara den kompetens som finns i praktiken, men också att utmana den passar 
väl in i detta sammanhang. Valet av forskningscirkel som metod i just det här 
specifika fallet krävde dock några överväganden vilka redogörs för i det följande. 

Holmstrand och Härsten (2003) skriver att arbetssättet forskningscirkel ofta at-
traherar studenter i val av uppsatsarbeten men att det är tveksamt om man kan 
benämna dem forskningscirklar. Under några förutsättningar menar de dock att 
man kan göra det. Dessa förutsättningar är att handledaren har ett mera aktivt 
handledarskap, att det finns ett djup i användningen av forskningsperspektiv, att 
forskningscirkeln ärligt och gemensamt analyseras och att såväl ledare som del-
tagare ökar sina kunskaper om den problematik som studeras. Andra viktiga 
aspekter är delaktigheten i initieringen och problemformuleringen, engage-
manget och delaktigheten hos deltagarna, vilka kunskapskällor som används, om 
cirkeln innehåller kollektivt tankeutbyte, kritiska analyser och gemensam kun-
skapstillväxt samt om självklara och förutfattade meningar ifrågasätts.  

Vid valet av metod konsulterade jag dels min handledare professor Gunnar Berg 
men även dr. Fia Andersson och professor Karin Rönnerman med specifik erfa-
renhet av forskningscirklar och aktionsforskning. Utifrån deras råd hur studien 
skulle kunna utformas beslutade vi (jag och de ur forskningsgruppen som deltog i 
”förträffarna” ), oss för att välja forskningscirkeln som metod.  

Person (2009) anger att erfarenheter från forskningscirklar pekar på att kontinui-
tet och långsiktigthet är viktiga faktorer för kunskapsproduktion och rekom-
menderar att den bedrivs under minst 1,5 år med en två timmar lång träff var 
tredje vecka. Karin Rönnerman (personlig kommunikation 2010-12-21) bekräftade 
detta och motiverade det med att man i aktionsforskning också bör hinna göra en 
eller flera aktioner och återkomma och reflektera över dessa. Holmstrand och 
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Härnsten (2003) menar att om den är kortare än så behöver man i allmänhet ha ett 
antal förmöten för att korta ner startsträckan. Lämpligt antal deltagare anges av 
Person (2009) till 5-8 personer vilket också bekräftades av Fia Andersson (person-
lig kommunikation 2011-02-03).  

Utifrån ovanstående blev det uppenbart att utgångsläget för föreliggande forsk-
ningscirkel inte var optimalt. Den skulle genomföras som självständigt arbete i en 
magisterutbildning utan att jag som cirkelledare var forskarutbildad, tiden till 
förfogande för forskningscirkelns träffar var ursprungligen egentligen maximalt 
fem månader. Dessutom fanns intresse av att involvera alla inom skolområdets 
smågrupper verksamma speciallärare, specialpedagoger och rektorer, samman-
lagt tolv personer vilket var fler än det rekommenderade antalet 5-8 personer. 

Designen fick därför bli en kompromiss. Dels genom att jag erhöll handledning 
både av Gunnar Berg och av Fia Andersson, dels att vi, tack vare att vi redan ge-
nomfört fyra ”förträffar” och dessutom förlängde tiden för forskningscirkelns 
träffar till att omfatta 9 månader. Efter samtal med Karin Rönnerman (personlig 
kommunikation 2010-12-21), benämnde jag arbetet för ”initialstadiet av en forsk-
ningscirkel” men valde vid slutförandet av denna uppsats att kalla den genom-
gående för forskningscirkel. Detta övervägande motiveras och diskuteras i dis-
kussionsavsnittet. 

Det har tidigare beskrivits att samtalet enligt Holmstrand och Härnsten (2003) är 
ett primärt verktyg i forskningscirklar för att bearbeta upplevelser till erfaren-
heter.  Berg (2011) beskriver att ett konstruktivt medel i en skolutvecklingsprocess 
med multiprofessionella förtecken utgörs av vad som kan uttryckas som det goda 
pedagogiska samtalet4. Rönnerman (2004) anger exempel på verktyg som kan an-
vändas i aktionsforskning t.ex. eget skrivande, observationer av praktiken och 
handledning. Forskningsverktygen är enligt Rönnerman tänkta att ge distans, nya 
perspektiv och ny kunskap. Genom användandet av verktygen för diskussion och 
reflektion, såväl kollegialt som individuellt skapas enligt Rönnerman (2004) ny 
förståelse för verksamheten och valen blir i större grad genomtänkta och utprö-
vade. Exempel på fler verktyg hittade jag i Anderssons (2007) doktorsavhandling; 
”Att utmana erfarenheter – kunskapsutveckling i en forskningscirkel” där hon låtit låtit del-
tagarna inför varje ny träff läsa igenom minnesanteckningar och/eller transkri-
btionerna från föregående träff och där deltagarna också läst och tagit del av 
forskningsrapporter. Ännu ett verktyg, en s.k. inkätdialog fick jag tips om av min 
handledare Gunnar Berg. Inkätdialog enligt Berg (2007) är ett mellanting mellan 
intervju och enkät som går till på så sätt att respondenten via e-post tillsänds ett 
frågeformulär med några öppna frågor. Frågorna besvaras och returneras till 
undersökaren, som med utgångspunkt från svaret på första frågan återkommer 
till respondenten med följdfrågor och därmed gradvis breddar som fördjupar de 
ursprungliga frågorna.  

Den exakta designen av forskningscirkelns innehåll och aktivteter har vuxit fram i 
samråd med, dels dem jag konsulterade personligen, dels utifrån litteraturstuder 

                                                           

4 Beskrivs mer ingående i avsnittet ”Utvecklingsarbete i multiprofessionella organisationer” 
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av, Mc Niff och Whitehead (2006), Holmstrand och Härnsten (2003), Andersson 
(2007), Person (2009) och Rönnerman (2004), Tiller (1999) samt i samråd med 
forskningscirkelgruppen och den slutliga designen av studien och de verktyg som 
användes i forskningscirkeln redovisas i den följande beskrivningen av forsk-
ningscirkelns aktiviteter. 

Designen av studien 

Som förberedelse för forskningscirkeln träffades delar av forskningsgruppen, 
rektorer, specialpedagoger och några speciallärare tre gånger under höstterminen 
2010 för att samtala och lägga upp riktlinjerna. Under denna process valdes den 
följande frågeställningen som deltagarna initialt inför den första träffen hade att 
reflektera över;  

Vilka frågor/problemområden möter och hanterar du utifrån din yrkesroll i det vardagliga arbetet 
gällande kvalité och organisation av specialundervisning/särskilt stöd?  

Forskningscirkelgruppen kartlade därefter vid den första träffen problemom-
råden och valde utifrån dessa ett område att arbeta vidare med. Vid följande 
träffar samtalade gruppen över det valda problemområdet enligt modellen ”det 
goda pedagogiska samtalet”. Samtalen spelades in på band och deltagarna fick 
efter varje träff ta del av dokumentationen av träffen endera i form av minnesan-
teckningar (efter träff ett och två) eller transkriberade bandinspelningar(efter träff 
tre och fyra) samt en sammanställning av hela materialet (inför träff sex). Vid två 
tillfällen under forskningscirkelns genomförande (efter träff ett och fyra) skrev 
deltagarna reflektionsprotokoll5 och efter träff fem genomfördes som tidigare 
beskrivits en inkätdialog. I cirkeln läste gruppen också två vetenskapliga rappor-
ter om det valda området.  

Person (2009) anger att deltagarna ska genomföra en mindre empirisk undersök-
ning. En aktion som gruppen beslutade om och som genomfördes utifrån våra 
reflektioner och tankar kring möjliga utvecklingsområden i forskningscirkeln var 
fyra stycken intervjuer/inkätdialoger6 med f.d. elever (numera vuxna; 18-22 år). I 
detta fall blev designen en kompromiss på grund av begränsad tid och möjlighet 
för deltagarna att hinna genomföra undersökningen. Gruppen beslutade därför 
att jag skulle genomföra inkätdialogen och återföra materialet till gruppen att re-
flektera över. Vid genomförandet uttryckte några av eleverna att de önskade bli 
intervjuade hellre än att skriftligt svara på frågor så då tillmötesgick jag dem i det 
önskemålet. Det slutliga genomförandet blev att två av de f.d. eleverna genom-
förde inkätdialoger, en deltog i en telefonintervju och en träffade jag personligen 
och intervjuade. Inledningsfrågan var densamma till samtliga: Beskriv dina upp-
levelser av att ha fått stöd i liten grupp på Xx-skolan? Följdfrågorna kom sedan att 
bli lite varierade utifrån vad de svarade på den första frågan.  

Som aktivitet för reflektion och insamlande av empiriskt material i forsknings-
cirkeln genomfördes en inkätdialog med deltagarna och med mig som utfrågare 

                                                           

5 Bilaga 2, Inspirationsblad reflektionsprotokoll 

6 Bilaga 5 Inkätdialoger/Intervjuer med f.d. elever 
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efter träff fem. Grundfrågorna7 var samma för alla deltagarna medan följdfrå-
gorna varierade något beroende på respondentens svar samtliga frågor berörde 
fördjupningar inom området för grundfrågorna.  

Hur den deltagarorienterade ansatsen tagit sig uttryck i denna studie 

Forskningscirkeln som metod grundas på en deltagarorienterad ansats där även 
jag som undersökare deltagit i processen och på så sätt haft flera olika roller i olika 
skeden. I denna text används benämningarna på dessa olika roller omväxlande 
enligt följande definitioner;  

Deltagande observatör: Vid träffarna ledde jag samtalen med en strävan att se till att 
alla kom till tals genom lämpliga arbetsformer och att allas bidrag skulle bemötas 
med lika mycket respekt. Jag medverkade i samtalen och ansvarade också för att 
dokumentera cirkelträffarna och att finna sätt att undersöka, analysera och sys-
tematisera de gemensamma frågorna. Ytterligare en uppgift för mig som delta-
gande observatör var att tillsammans med deltagarna initiera kunskapsinhämt-
ning utanför cirkeln. Det innebar att föreslå fördjupningslitteratur och även, som 
tidigare beskrivits, att genomföra inkätdialoger/intervjuer med f.d. elever. Syftet 
med dessa aktiviteter var att bidra till att utmana deltagarnas tidigare erfaren-
heter.  

Kritisk vän: På mig som kritisk vän låg ett huvudansvar för att sådant som lyftes 
fram i cirkeln inte bara togs för givet utan problematiseras och blev belyst utifrån 
olika erfarenheter och sammanhang. Detta skedde på två olika sätt. Det ena sättet 
var att vid samtalen spontant problematisera och ställa fördjupande frågor till 
deltagarna och det andra sättet innebar att jag vid transkriberandet av bandin-
spelningarna från träffarna lyssnade jag på samtalen mer i detalj. Vid nästa träff 
återkom jag till gruppen med det transkriberade materialet och med utmanande 
frågeställningar utifrån mina reflektioner över innehållet i föregående samtal. In-
ledningsvis i forskningscirkeln uppmanade jag även gruppdeltagarna att agera 
kritiska vänner och vid första träffen gick vi igenom principerna för ”Det goda 
pedagogiska samtalet” enligt Berg (2011) för att skaffa oss en gemensam plattform 
för strukturen på våra samtal.  

Undersökare: I rollen som undersökare sökte jag också själv svar på de frågor som 
ställdes i forskningscirkeln men samtidigt bemödade jag mig om att gruppen 
skulle ha ”sin” process. Jag förde loggbok, både skriftlig och via röstmemon både 
under tiden cirkeln pågick fram till rapportens slutgiltiga framtagande. Efter 
forskningscirkelns genomförande var det min uppgift att utifrån den teoretiska 
referensramen göra den slutliga analysen och färdigställa uppsatsen.  

  

                                                           

7 Bilaga 7 Inkätfrågor till deltagarna 
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Etiska aspekter - Information, samtycke och konfidentialitet 

Vid planeringen av forskningscirkeln bildade gängse forskningsetiska principer en-
ligt Vetenskapsrådet (2010) utgångspunkten för studiens etiska överväganden. Vid 
forskningscirkelns första träff informerade8 jag om dessa och berättade hur dessa 
riktlinjer skulle följas i den här studien. Samtliga deltagare fick fylla i ett sam-
tyckesmedgivande9 för sitt deltagande i forskningsstudien. Jag informerade också 
om att gruppen skulle få vara delaktiga i analys och färdigställande av uppsatsen 
och ha möjlighet att komma med synpunkter om de upplever att felaktigheter 
uppstår. Gruppen diskuterade vid första träffen konfidentialitet och etiskt för-
hållningssätt till det material som skulle komma att lyftas fram i forskningscirkeln 
och deltagarna enades om det vi pratade om i gruppen stannar här samt att vi sam-
talar avidentifierat, d.v.s. vi nämner inga namn på elever, föräldrar och kollegor. 

Utifrån ovanstående förhållningsätt bedömde deltagarna att kraven på konfiden-
tialitet var uppfyllda och att inga andra utanför gruppen behövde samtycka. 
Deltagarna tyckte inte att det var nödvändigt att avkoda cirkeldeltagarna redan 
vid transkribtionerna utan föredrog att den som talade skrevs ut vid sitt rätta 
namn för enkelhetens skull. Samtliga avidentifierades vid sammanfattningen av 
materialet, analysen och uppsatsskrivandet. De f.d. eleverna, numera vuxna 
mellan 18-22 år som deltog i inkätdialog/intervju fick fylla i ett samtyckesmedgi-
vande och dessa inkätdialoger/intervjuer var avidentifierade när de redovisades i 
forskningsgruppen. 

Reliabilitet 

Berlin (2004) drar upp ett par skiljelinjer mellan vetenskapsideal i fokus när han å 
ena sidan jämför ideal forskning och aktionsforskning. Ideal forskning brukar 
beskrivas i termer av opartiskhet, förmåga till distans och kritisk reflektion medan 
aktionsforskning kan utvecklas i oförutsedda riktningar och där forskaren tar 
initiativ, väcker frågor till liv och i dialog med praktiken visar hur man skulle 
kunna göra istället. Detta faktum, menar Berlin, gör att forskningsplaneringen 
inte kan göras lika detaljerad i aktionsforskning som i traditionell forskning och 
frågan om reliabilitet blir därmed problematisk eftersom det knappast är möjligt 
att återupprepa forskningsproceduren och få ett liknande resultat. Berlin menar 
att forskaren därför till viss del får ge avkall på de traditionella forskningsidealen 
och hantera avvägningen mellan idealen och vad som är praktiskt möjligt. Detta 
faktum ställer enligt Berlin krav på de forskare som strävar efter att bidra med 
generaliserbar kunskap. Det gäller att välja fall, lägga upp analysenheter och noga 
dokumentera forskningsprocessen för att nå hög reliabilitet. 

För att åstadkomma så hög reliabilitet som möjligt har både forskningsträffarna 
arbetet med uppsatsen dokumenterats noggrannt. Det går att genom de sparade 
dokumenten följa hela processen, från planeringen genom de transkriberade 
träffarna och insamlade dokumenten, steg för steg genom kategorisering, analys 
                                                           

8 Bilaga 6 Information till deltagarna om cirkelarbetets premisser 

9 Bilaga 1 Samtyckesmedgivande 
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och slutligen färdigställandet avuppsatsen. Mellan forskningscirkelns samman-
komster använde jag mig av cirkeldeltagarna som kritiska vänner som följde ar-
betet och min handledare fungerade som rådgivare och bollplank vad gällde 
frågeställningar och överväganden.  

Trovärdighet 

Trovärdighet – validitet, beskrivs av Andersson (2007) som ett dilemma inom 
forskning med aktionsforskningsansats eftersom grundtanken med forsk-
ningscirklar är att alla deltagare är medskapare av den kunskap som byggs under 
cirkelns gång, allt från initiativet till cirkeln, vilka frågor som tas upp och fram till 
presentationen av resultatet. Zeichner och Noffke (2001) anser att praktikerforsk-
ning inte bör bedömas efter de validitetskriterier som används inom traditionell 
forskning utan förespråkar alternativa bedömningsgrunder och termen trovär-
dighet. I artiklar och handböcker har kriterier utformats för att skapa legitimitet 
och trovärdighet åt sådan forskning.  

Jag har i denna studie använt mig av validitetskriterier enligt Andersson, Herr 
och Nihlen (1994) enligt följande; 

Demokratisk validitet - hur de deltagandes perspektiv tas tillvara i undersökningen, 
d v s är de som berörs av studien involverade i den? 

Resultatvaliditet - huruvida undersökningen eller studien har lett till en lösning av 
problemet man studerat, och i så fall i vilken utsträckning detta har skett. 

Processvaliditet - om hur forskaren använder sig av olika metoder för att ge djup i 
undersökningen. Genom så kallad metodtriangulering begränsas inte forskaren 
till enbart en källa och trovärdigheten stärks.  

Katalytisk validitet – hurvida de deltagande i undersökningen fördjupar sin för-
ståelse för situationen på så vis att de omformar sin bild av verkligheten.  

Dialogisk validitet - då undersökningen granskas kritiskt av någon annan forskare 
eller kollega. 

I sista avsnittet – diskussionen - redovisas hur jag uppfattar att dessa kriterier 
uppfyllts i den här studien.  

Inom forskningstraditioner där deltagandet är centralt har enligt Andersson 
(2007) en självkritisk hållning hos forskaren stor betydelse. Detta innebär att dis-
kutera den egna forskarrollen i relation till trovärdighetskriterier. Även detta 
behandlas i det avslutande diskussionsavsnittet. 
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Cirkelns omfattning och dokumentation av cirkeln  

Som förberedelse för forskningscirkeln träffades några av forskningsgruppens 
deltagare (rektorer, specialpedagoger och lärare) tre gånger under höstterminen 
2010 för att planera arbetet. Forskningscirkeln genomfördes under sex träffar 
mellan januari 2011 och september 2011. Vid första träffen gavs information10 till 
deltagarna om cirkelarbetets premisser. Träff ett till fyra och träff sex varade två 
timmar medan träff fem, när den gemensamma analysen gjordes, varade fyra 
timmar. Under sommaren 2011 sammanställdes det insamlade empiriska materi-
alet och presenterades för forskningsgruppen för validering vid träff sex i sep-
tember 2011. Som tidigare beskrivts bör en forskningscirkel pågå ca 1,5-2 år men 
planen var var att skolområdet efter den första terminen skulle ha ett material 
som beskrev nuläget och utvecklingsområden att utgå från i det fortsatta syste-
matiska kvalitetsarbetet och att skolan skulle fortsätta utvecklingsarbetet på egen 
hand vilket också eventuellt skulle kunna följas i en fortsättningsstudie. Detta har 
dock av olika anledningar inte skett vilket beskrivs i den avslutande diskussion-
en. 

Deltagarna i forskningscirkeln 

Forskningscirkelns deltagare utgjordes av lärare (varav flertalet arbetade som 
speciallärare), specialpedagoger och rektorer från olika skolor men inom samma 
skolområde. Urvalet gjordes utifrån att det vid genomförandet var i huvudsak 
dessa personer som på olika sätt arbetade praktiskt med elever i behov av särskilt 
stöd alternativt ansvarade för det specialpedagogiska stöd som skolområdet gav 
utanför den ordinarie klassens ram. Detaljerad information om varje deltagares-
genus, ålder, examen och yrkeserfarenhet finns dokumenterat men här redovisas 
av konfidentialitetsskäl endast deltagarnas genus. 

Rektor 1: Man 

Rektor 2-3: Kvinnor 

Rektor 4: Kvinna, deltog endast i träff ett och två p.g.a. tidsbrist. 

Rektor 5: Man, lämnade forskningscirkeln efter första träffen p.g.a. nytt arbete. 

Specialpedagog 1 och 2: Kvinnor 

Lärare 1-5 : Kvinnor 

Deltagandet i forskningscirkelns aktiviteter  

Närvaron och deltagandet i forskningscirkelns aktiviteter redovisas i nedanstå-
ende tabell. Rektor 5 bytte arbetsplats och valde då att lämna forskningscirkeln 
och Rektor 4 deltog endast i träff två. Hon uppgav tidsbrist som skäl att hon 
fortsatt inte kunde delta. Rektor 1 deltog endast fram till och med träff 3 men 
genomförde inkätdialogen efter träff 5. Totalt (exklusive mig som deltagande 
observatör) bestod gruppen vid starten av tolv personer som minskade till tio 

                                                           

10 Bilaga 6 Information till déltagarna om cirkelarbetets premisser 
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personer vid inkätdialogen. Vid den sjätte träffen, uppföljningsträffen när 
materialet presenterades deltog endast sex personer men alla kvarvarande del-
tagare i gruppen delgavs materialet via e-post och hade möjlighet att komma med 
synpunkter. Inga andra än de som deltog i sista träffen inkom dock med några 
synpunkter. 

 

Tabell 1 Deltagarnas närvaro och deltagande i forskningscirkelns aktiviteter 

     Aktivitet      

Deltagare Träff 1 Refl. 1 Träff 2a 2b Träff 3 Träff 4 Refl. 4 Träff 5 Inkätdialog Träff 6 

Lär 1 X X 
 

X X X - - X X 
Lär 2 X X - - X - - X X X 
Lär 3 X X X 

 
X - - X X - 

Lär 4 X X X 
 

X X - X X - 
Lär 5 X X X 

 
X X X - X - 

SP 1 X X 
 

X X X X X X X 
SP 2 X X 

 
X - X X X X X 

R1 X X 
 

X X - - - X - 
R2 X X 

 
X X - - X X X 

R3 X X X 
 

X X X X X X 
R4 - - 

 
X - - - - - - 

R5 X X - - - - - - - - 
Antal 11 11 10  9 6 4 7 10 6 

Dokumentation av forskningscirkeln 

Vid träff ett förde jag minnesanteckningar vid den gemensamma delen och del-
tagarna redovisade gruppdiskussionerna i form av minnesanteckningar. Vid 
samtliga efterföljande träffar gjordes ljudinspelningar. Vid den andra träffen 
gjordes sammanfattande minnesanteckningar utifrån ljudinspelningen som 
e-postades till gruppen inför nästa träff. Emellertid ändrade jag denna rutin efter 
träff två och då jag tyckte att vi ”tappade” lite av innehållet och dynamiken i 
samtalen. Då jag bedömde att det fanns en poäng med att läsa rena transkri-
btioner så transkriberade jag fortsättningsvis resterande träffars samtal efter varje 
träff och e-postade dem till deltagarna en vecka före nästkommande träff. Även 
träff två samt träff sex transkribterades i sin helhet efter forskningscirkelns ge-
nomförande inför analysarbetet. En lärdom från transkribtionerna är att göra dem 
lättlästa, dvs. korrigera talspråk till skriftspråk och att skriva ut och skicka dem i 
papperskopior till deltagarna för större läsbarhet. Att inte ha alltför långa träffar 
underlättar också både för utskriften men också, i de fall man väljer att återföra 
transkribtionerna till forskningsgruppen, för att genomläsningen för deltagarna 
inte ska bli alltför krävande.  

Varje träff inleddes med en snabb genomläsning där deltagarna fick tillfälle att 
påminna sig om föregående träff och/eller det material de skulle ha läst till träffen. 
Vi fortsatte därefter med att delge varandra våra tankar och reflektioner sedan 
förra träffen. Alla uppmanades att notera spontana reflektioner och möjliga för-
djupande frågor. Fanns det teman eller mönster, isåfall vilka? Fanns det samsyn, 
skillnader i synsätt och/eller förhållningssätt? Upplevdes felaktigheter i minnes-
anteckningar/transkribtioner? Deltagarna uppmanades även att stryka under det 
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de fann speciellt intressant och gärna kommentera i marginalen samt att spara 
denna dokumentation till träff fem, analystillfället.  

Deltagarna fick i uppdrag att skriva reflektionsprotokoll efter träff ett och fyra. De 
uppmanades att gärna påbörja reflektionsprotokollen omgående efter träffen men 
behövde in skicka dem till mig förrän veckan innan nästa träff. Detta ifall det 
under mellantiden fram till dess skulle dyka upp nya reflektioner som de ville 
lägga till. Deltagarna genomförde en s.k. inkätdialog11 enligt Berg (2007) med mig 
som utfrågare efter träff fem.  

Den andra träffen blev uppdelad i två träffar p.g.a. att det var svårt att hitta en 
tidpunkt som passade majoriteten av deltagarna. Jag presenterade vid dessa 
träffar ”Det goda pedagogiska samtalet” enligt Berg (2003) samt förståelseför-
djupande frågor enligt Scherp (2003) och lämnade ut ett sammanfattande doku-
ment12 om detta. Träffarna benämns träff två a och träff två b och planeringen var 
lika, med ett undantag. Jag hade sammanställt ett antal utsagor13 från minnesan-
teckningarna och reflektionsprotokollen från träff ett att använda som ”utmanare” 
i våra samtal. I första gruppen samtalade vi först allmänt och tittade därefter på 
”utmanarna” i slutet av träffen, medan grupp två fick dem att titta på som inled-
ning på samtalet. Den ändrade ordningen berodde på att jag efter den första 
träffen bedömde det som mer utmanade och intressant att inleda med dem än att 
redovisa dem i slutet av träffen när orken i gruppen började tryta. 

Under träff ett och två formulerades många frågor och efter träff två beslutade 
gruppen att man var och en till nästa träff skulle reflektera och formulera frågor 
som kunde vara ett underlag för att så småningom göra någon form av aktion för 
att ta reda på hur elever, föräldrar och kollegor uppfattade skolans specialpeda-
gogiska verksamhet.   

Vid slutet av träff 3 presenterades sammanställningen av våra frågor och vi sam-
talade om när, var och hur skulle vi kunna använda oss av dessa. Vi kom överens 
om att vid nästa träff arbeta mera med detta för att senare kunna använda de 
frågor vi väljer ut, kanske som en del av det systematiska kvalitetsarbetet under 
nästa termin vid t.ex. vid utvecklingssamtal, föräldrasamtal, intervju av f.d. ele-
ver, enkäter etc. Denna planerade fortsättning skedde dock inte då samtalet vid 
träff tre blev så dynamiskt att jag valde att inte bryta diskussionen. Istället beslu-
tade vi att en ”genväg” till att genomföra en aktion vore att jag via e-post skulle 
genomföra inkäter med f.d. elever, numera vuxna (18-22 år), som erhållit speci-
alpedagogiskt stöd inom skolområdets smågrupper under mellan och/eller hög-
stadietiden.  Intervjuerna genomfördes utifrån ett urval av de av deltagarna före-
slagna frågorna. Förfrågan om att delta skickades till åtta elever och urvalet 
gjordes utifrån att vi hade kännedom om hur vi kunde nå de f.d. eleverna. Fyra av 
dem tackade ja till deltagande. Dokumentastionen av dessa inkätdialo-

                                                           

11 Metoden och frågorna redovisas i avsnittet Forskningscirkeln som metod i den här studien. 

12 Bilaga 3 Inspirationsblad pedagogiska samtal 

13 Bilaga 4, ”Utmanare” vid samtalen vid träff två 
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ger/intervjuer redovisades för forskningsgruppen vid träff fyra som grund för 
samtal. 

Efter träff 3 läste deltagarna två rapporter; Inkludering av elever i behov av sär-
skilt stöd – Vad betyder det och vad vet vi? av Nilholm (2006) samt Framgångs-
faktorer för ökad delaktighet och jämlikhet för elever med funktionsnedsättningar 
i skolsektorn: En litteraturöversikt på organisations- och systemnivå av Bernhanu 
(2006). 

Till träff sex hade jag kategoriserat och sammanställt allt material, både minnes-
anteckningar, transkriptioner, reflektionsprotokoll och inkätdialog i en 25-sidig 
text14 som deltagarna i forskningsgruppen fick läsa och reflektera kring. Fråge-
ställningen var om de tyckte att materialet svarade mot deras upplevelse av pro-
cess och innehåll i forskningscirkeln, om de tyckte att jag över- eller undertolkat 
något i min sammanställning samt om de hade några övriga reflektioner. Delta-
garnas synpunkter har arbetats in i rapporten. 

Jag som deltagande observatör förde loggbok, både skriftlig och via röstmemon 
både under tiden cirkeln pågick fram till rapportens slutgiltiga framtagande. 

Det empiriska underlaget för denna studie innefattar följande material: 

Ljudinspelningar från gemensamma träffar i forskningscirkeln            11 tim 

Transkribterad text från cirkelträffarna 138 sidor 

Loggbok egen inkl. utskrift av röstmemon 17 sidor 

Reflektionsprotokoll från cirkeldeltagarna 17 sidor 

Inkätdialoger med deltagarna  14 sidor 

Inkätdialoger/intervjuer med fyra f.d. elever  3 sidor 

Analysmetod av forskningscirkelns empiriska 
material 
Tolkningen och analysen av forskningscirkelns empiriska material har gjorts i 
flera steg i förhållande till det syfte som angavs inledningsvis. Första steget var 
den kontiuerliga tolkningen, reflektionen och analysen under cirkelns genomfö-
rande, andra steget vid kategoriseringen av materialet, tredje steget analysen uti-
från den teoretiska referensramen. Hur de olika stegen i analysen genomfördes 
redovisas i det följande. 

Analys under cirkelns genomförande 

Jag gjorde utskrifter av det inspelade materialet vilket innebar att en första analys 
påbörjades vid genomlyssning och utskrift och mina reflektioner dokumenterade 
jag då via loggbok och ljudmemo. En del av de reflektioner jag gjorde under den 

                                                           

14 Detta material finns att tillgå men är inte bilagt i denna uppsat. Det motsvaras dock i något mer bearbetad och sammanfattad form av avsnitten 

”Kunskapsinnehållet i forskningscirkeln” respektive ”Kunskapsprocessen i forskningscirkeln”. 
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kontinuerliga analysen använde jag som utmanande frågeställningar under 
samtalen i forskningscirkeln.   

Minnesanteckningar från träffarna, transkriptioner av samtalen, sammanfatt-
ningar av reflektionsprotokoll, elevintervjuer etc. skickades ut till samtliga del-
tagare inför nästkommande träff. Ett viktigt moment var att vi vid varje träff 
började med reflektion och tillbakablick på föregående träff, utifrån transkript-
ionerna och utifrån eventuella reflektioner som gjorts i mellantiden.  Denna in-
ledning ledde ofta till intressanta samtal. Reflektionerna och kunskaperna blev 
genom denna återblick gemensamma när olika erfarenheter och upptäckter gjor-
des och delades med gruppen.  

Personliga reflektionsprotokoll samlades in efter träff ett och fyra och och efter 
träff fem genomfördes en inkätdialog mellan mig som undersökare och respek-
tive deltagare. Reflektionsprotokollen redovisades inte var och ett för forsk-
ningsgruppen men däremot redovisades en sammanställning av innehållet i dem 
som utgångspunkt för fortsatta samtal och reflektioner.  

Vid träff fem gjorde gruppen en gemensam analys av cirkelmaterialet och under 
sommaren 2011 arbetade jag med att kategorisera, sammanfatta och komprimera 
hela det empiriska materialet. Inför träff sex, i september 2011 delgavs forsk-
ningsgruppen sammanfattningen som omfattade 25 sidor och deltagarna reflek-
terade över materialet samt över processen i forskningscirkeln. Hela det sam-
manfattade materialet redovisas inte i denna studie men avsnitten ”Kunskapsin-
nehållet i forskningscirkeln” samt ”Kunskapsprocessen i forskningscirkeln” motsvarar 
en komprimerad version av det material som deltagarna tog del av. 

Gemensamma tolkningar i cirkeln gjordes alltså vid alla träffar, men framför allt 
vid den femte och sjätte träffen, då en gemensam analys av allt det skrivna 
materialet genomfördes.   

Analys vid kategoriseringen av materialet 

Alla transkribtioner, reflektionsprotokoll och inkätdialoger studerades och kate-
goriserades, utifrån vad jag fann, i två delar; kunskapsinnehållet och kunskapspro-
cessen. Vad gäller kunskapsinnehållet växte vid kategoriserandet tre underkate-
gorier fram; organisation, inkluderings- och exkluderingsprocesser samt sam-
verkan och kommunikation. Fältet kunskapsprocessen bestod av områden som 
handlade bl.a. om hur frågor och behov identifieras, hur tankar samlas och för-
grenas, upptäckten av olika synsätt i gruppen, identifiering av den egna tanke-
processen, en känsla av styrka och inspiration, kunskap som leder till handling, 
och utvecklingstankar. Sammanfattningen av denna första bearbetning och ana-
lys redovisas under avsnittet ”Kunskapsbyggandet i forskningscirkeln” och en me-
taanalys av nämnda material redovisas i avsnittet ”Den kollektiva kunskapsproces-
sen”. Utifrån vad jag fann i denna första analys, alltså i en abduktiv forsknings-
process, valdes den teoretiska referensramen; ”Skolan som mer eller mindre utpräg-
lad multiprofessionell organisation”.  Valet av teoretisk referensram baserades på att 
de uni- och multiprofessionella perspektiven existens och utveckling tydligt 
framträdde i materialet.  
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Analys utifrån den teoretiska referensramen 

När den teoretiska referensramen var vald återgick jag till det empiriska grund-
materialet och analyserade detta, individ för individ, utifrån den teoretiska refe-
rensramen ”Skolan som mer eller mindre utpräglad multiprofessionell organisation”. 
Källan till detta är Söderström (1992). Resonemanget är därefter utvecklat i Berg 
(1999, 2003, 2011). I syfte att studera detta kan lärares och skolledares aktörsbe-
redskap enligt Berg (2003) lämpligen studeras utifrån begreppen begreppen kå-
randa, autonomi och kunskapsbas. Dessa begrepp har olika karaktäristika i uni- re-
spektive multiprofessionellt perspektiv vilket beskrivits tidigare i avsnittet ”Sko-
lan som mer eller mindre utpräglad multiprofessionell organisation”. 

I individanalysen uppmärksammade jag i vilken omfattning de ovan beskrivna 
begreppen samt aktörsberedskapen, frirummet för deltagarna påverkades av 
forskningsprocessen. Utifrån dessa begrepp har jag analyserat individernas pro-
fessionella mönster kronologiskt genom utvecklingsprocessen i forskningscirkeln.  

Avslutningsvis genomfördes en sammanfattande analys av hela forskningscir-
keln i professionsteoretisk belysning utifrån de tidigare nämnda begreppen kå-
randa, autonomi och kunskapsbas samt om  aktörsberedskap, dvs ianspråksta-
gande av frirummet för självständiga handlingar, påverkats av forskningscirkelns 
aktiviteter. Denna analys redovisas i avsnittet ”Forskningscirkeln i professionsteore-
tisk belysning”. 
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Redovisning av studiens empiriska data 
Studiens empiriska data redovisas i två delar där den första är en kronologisk 
sammanfattning av innehållet i alla forskningscirkelns aktivteter och den andra 
delen är en redovisning av deltagarna var för sig.  

Forskningscirkelns aktiviteter i sammandrag  

Första cirkelträffen januari 2011 
Deltagare: Lärare 1-5, Specialpedagog 1-2, Rektor 1-3, 5 samt undersökaren som deltagande ob-
servatör. 

Första cirkelträffen ägnades dels åt en presentation av studien och planeringen av 
den arbetsprocess vi var på väg in och dels åt att göra en gemensam nulägesbe-
skrivning utifrån deltagarnas olika horisonter. Före första träffen hade deltagarna 
fått tillsänt sig följande frågeställning att fundera på; 

Vilka frågor/problemområden möter och hanterar du utifrån din yrkesroll i det vardagliga arbetet 
gällande kvalité och organisation av specialundervisning/särskilt stöd?  

På gruppens initiativ delade vi in oss i tre grupper som diskuterade de fråge-
ställningar som deltagarna hade med sig till träffen. Grupperna dokumenterade 
samtalen i minnesanteckningar som lämnades till mig. Vi återsamlades och del-
gav varandra vad vi kommit fram till. De problemområden som framträdde var 
följande;  

• Organisation och schema 

• Tid för samarbete/reflektion,  

• Förhållningssätt och förståelse för olika behov 

• Får rätt barn hjälp? 

• Får barnen rätt hjälp? 

• Exkludering/ inkludering 

• Resursbrist.  

Deltagarna valde vilket område som de kände var mest angeläget att börja med och det var frå-
geställningen ”Exkludering/ Inkludering”. I mellantiden till nästa träff ombads deltagarna att 
skriva ett reflektionsprotokoll med sina tankar och känslor efter första träffen och inför forsk-
ningscirkelns fortsättning.  
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Sammanfattning av reflektionsprotokollen efter den första träffen 

Flera deltagare har noterat att det finns både olika och gemensamma synsätt i 
gruppen och man uttrycker behov och nödvändighet av samtal och gemensam 
reflektion. Lärarrollens komplexitet och olika roller har identifieras och behovet 
av samverkan inom skolan framhålls. Föräldrasamverkan, föräldraprocessens 
betydelse och elevperspektiv är andra områden som deltagarna belyser i sina re-
flektionsprotkoll. Flera av deltagarna uttrycker att träffen påverkat dem i deras 
tänkande.  

Lärare 1 funderade på hur skolans organisation skulle behöva vara för att fler 
elever ska kunna få specialpedagogiskt stöd men hon reflekterade också över ett 
dilemma; Ett problem som jag anser finns, är att om vissa elever ”plockas” bort ur den stora 
gruppen så brukar det oftast komma andra elever som behöver mera! 

Lärare 2 skriver; Vår skolas stötestenar är på inga sätt unika, fler än jag har tänk i ungefär 
samma banor. Ofta när vi diskuterar inom skolan fastnar vi i klagan på resurser, lokaler och dylikt. 
Naturligtvis har de faktorerna betydelse av stora mått, men de är icke allenagörande. Det hjälper 
inte hur mycket pengar och lokaler vi får om vi inte är medvetna om eller utvecklar förhållningssätt 
och arbetssätt alls. 

Lärare 4:s tankar rör sig kring organisationen av det specialpedagogiska stödet; 
”Får verkligen rätt elev hjälp?” och ”Vem är det som bestämmer turordningen/vilka som får 

hjälp?” samt ”Kanske gör vi rätt, men vi kan lika gärna ha prioriterat fel och varför gör vi det i så 
fall?”  

Lärare 5 skriver; Får rätt elever rätt stöd? Exkludering/inkludering – svår balansgång, Brist på 
tid att samarbeta med klasslärarna. Hur skulle undervisningen se ut om inte smågrupperna fanns? 

Specialpedagog 1 tycker samtalet har identifierat /… något länge efterfrågat, att ta ett 

samlat grepp runt diskussionen av vår pedagogiska verksamhet/organisation./.../Vi måste lägga tid 
och kraft på att få tillstånd en samsyn runt de elever som är i störst behov av stöd.”  

Specialpedagog 2 skriver om inkludering/exkludering; Det är i grunden en värde-
ringsfråga. Hur visar vi i praktiken det vi pratar i fina ordalag om? 

Rektor 1 skriver: ”I min roll är funderingarna kring inkludering/exkludering nära samman-
bundna med om vi gör rätt utifrån elevens bästa och om den ekonomiska insatsen hamnar på rätt 
ställe för varje individ.”  

Rektor 2 skriver: ”Ett av mina främsta uppdrag är – utreda stödbehov. Sätta in ”rätt” stöd.” 
och om ekonomi; ”I min roll upplever jag det frustrerande att inte fullt ut kunna ge det stöd som 
alla barn har rätt till. Resurserna räcker inte till fullt ut och prioriteringar är nödvändiga.” 

Rektor 3 skriver: ”Hur kan vi tänka? Hur prioriterar vi tillsammans? Nytänk?” /.../  Hur 
upplever eleverna det här? Vad är kvalitet för dem? Hur viktigt är det för dem med inkludering och 
exkludering, Vad är viktigast när?”  

Rektor 5 reflekterade över begreppen inkludering/exkludering som han menar är 
kärnan i det specialpedagogiska dilemmat; ” Det är svårt och jobbigt med inkludering och 
det sätter ofta organisationen på prov, tillika vårt förhållningssätt.” 
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Andra cirkelträffen a februari 2011 
Deltagare: Lärare 3-5, Rektor 3, undersökaren som deltagande observatör 

Upplevelsen av att skriva reflektionsprotokollet varierade mellan deltagarna men 
flertalet upplevde att när man väl började skriva kom tankarna igång igen.  Lärare 
4 sa: ”Det här är ju frågor som vi har brottats med hela, hela tiden vi har haft smågrupperna och vi 
har liksom aldrig samlat oss så här riktigt.”  

Samtalet berörde tecken på att barn är utanför gemenskapen och om faktorer som 
vi ser påverkar graden av inkludering/exkludering: Att klasslärares förhåll-
ningssätt för att eleven ska känna sig inkluderad i klassen är betydelsefullt och 
vilka konsekvenser det får när vuxna runt omkring inte har förståelse för elever-
nas svårigheter. Lärare 5: ”Men man måste skapa förståelse hos… alla! Vi kan ju inte begära 
att barn ska ha en förståelse för andra barn, om inte vi vuxna har det.” 

Vi diskuterade vilken roll speciallärarna har för att främja inkludering och mot-
verka exkludering. Lärare 5 talade om vikten av kommunikation mellan lärare. 
Flera deltagares erfarenhet var att öppenhet och information kring elevers funkt-
ionsnedsättningar bidrar till inkludering. Lärare 3 reflekterar kring att man alltid 
måste kompromissa i stödet till eleverna; ”Det känns som att det där är två bitar som man 
måste väga mot varandra. Vad måste man göra och vad kan man göra?” 

Lärare 3 funderar kring likheter och skillnader mellan specialundervisningen när 
det finns tillgång till smågrupper eller inte (vilket det inte finns på hennes skola); 
”Alltså, det är ju inkludering hela tiden därför att det finns ju inget annat att välja på.” Jag be-
skrev att jag upplevt minskad självkänsla hos elever när de gått länge i liten 
grupp och några av deltagarna berättade om den motsatta erfarenheten; att i 
smågrupperna bygger eleven upp självförtroende och lärande tack vare att det 
finns egen tid med vuxen. Specialpedagog 1 sa; ”Då kan vi konstatera att man kan både få 
och tappa självkänsla/självförtroende tack vare/p.g.a. den lilla gruppen.”  

Flera gånger berörde samtalet området: ”Hur uppfattar föräldrar, elever, f.d. elever, 
klasslärare, handledare m.fl. det här?” Detta ledde till att gruppen till nästa gång 
enades om att fundera över vilka skulle vi vilja fråga och vad skulle vi vilja fråga 
dem för att veta om vi gör rätt saker på temat inkludering/exkludering. Jag av-
slutade med att presenterade sammanställningen från förra träffens minnesan-
teckningar och reflektionsprotokoll. Eftersom detta skedde i slutet av träffen blev 
det inte någon diskussion kring dessa. Detta ledde till att jag bestämde mig för att 
vid nästa träff istället presentera sammanställningen i början av träffen istället. 
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Andra cirkelträffen b februari 2011 
Deltagare: Lärare 1, Specialpedagog 1-2, rektor 1-2,4 

Samtalet inleddes kring våra olika roller; lärare, specialpedagog och skolledare 
och deltagarna funderade att det är berikande att byta perspektiv. Specialpeda-
gog 1: ”Jag tänker att det kan uppstå låsningar om man inte förmår göra det.”  

Gruppen samtalar om eleverna ”förlorar” något på att gå i liten grupp? Special-
pedagog 1 funderade kring hur mycket kunskap om elevers funktionssvårigheter 
man kan begära att den enskilde klassläraren ska ha? (Dialogen är komprimerad) 

Rektor 1: ”Men det handlar ju inte om att man ska ha kunskap om allting, utan man ska ha för-
ståelse, acceptans.”/.../ Man måste ha acceptans för att människor, barn, ungdomar är olika.”  

Specialpedagog 1: ”Men kunskap är grunden till förståelse.”  

Lärare 1: ”med tydlighet och bemötande kommer man långt. Man behöver inte kunna allting om 
allt.”   

Rektor 4: ”då är vi tillbaka i detta med vars och ens egen värdgrund…”  

Specialpedagog 2: ”Det handlar om att man ser barnet och barnets behov, att man känner för 
barnet och att man försöker hitta vägar. Man kanske inte har rätt väg direkt men man försöker 
hitta vägar när andra kanske säger; ”Den vill jag inte befatta mig med…” 

Jag lyfter frågan vilken utmaning rektorer och specialpedagoger upplever att de 
har i yrkesrollen för att hjälpa lärare som ni tycker brister i förhållningssätt, be-
mötande och värdegrund?  

Rektor 2; ”Jag tycker att det är oerhört svårt. Man kan prata om det här med förhållningssätt./.../” 
Sedan går det ”in här och ut där”  

Rektor 4; ”Jamen, för det första måste man ju lyfta upp det på agendan och samtala om det. Du 
kan ju ställa utmanande frågor i utvecklingssamtal; Hur tänker du kring det här? Jag kan ju ha 
varit ute och sett något som jag känner att; det här vill jag lyfta; Hur tänkte du när de gjorde si 
eller så? Man måste försöka hjälpa människor att se sig själva i ett samtal och att koppla till 
någonting som man kanske har sett.” 

Rektor 1: ”Våga, säga till. Som specialpedagog säga; Du måste tänka annorlunda. Du jobbar inte 
utifrån hur vi har sagt och utifrån det förhållningssätt vi vill ha.”  

Lärare 1 föreslår ett arbetssätt/kartläggning kring vad, när och hur det fungerar 
bra för eleven som utgångspunkt för att hjälpa lärare att utveckla sitt förhåll-
ningssätt; ”Man letar alltså inte fel hos eleven, man letar inte fel hos mig(som lärare) utan vad är 

det som gör att det fungerar?” Specialpedagog 2 säger avslutningsvis; ”Hur kan vi hitta ett 
sätt att jobba vidare i kunskapsbyggande med lärarna och ledarskapet i klassrummet. Det känns 
jätteintressant!” 

Specialpedagog 1; ”Komplexiteten blivit tydlig, vi går ifrån dagens träff med fler frågor än svar 
och vi har behov av att definiera uttrycken, vi har så olika infallsvinklar men förhoppningsvis ska 
det väl sätt igång våra tankar.” 
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Tredje cirkelträffen mars 2011 

Deltagare: Lärare 1-5, Specialpedagog 1, Rektor 3 

Deltagarna redovisade i stort sett två typer av reflektioner sedan förra träffen. 
Den ena var att de upplevt en viss förvirring eller frustrationskänsla över att vi 
definierade saker olika och tyckte mer olika än vad man hade trott. Den andra 
typen av reflektioner var att de inte hade reflekterat alls eller i alla fall inte hade 
några reflektioner som de kom ihåg. 

Rektor 1; ”Jag trodde att vi skulle ha mer samma uppfattning om det mesta... även om vi har det i 
grund och botten... så far det isär... och speciellt när man tittar i det här… (transkribtionerna), då 
blir det ännu tydligare, att vi fastnar i olika saker och det tycker jag är ganska tydligt. Fast om 
man tänker på en jättestor skala (måttar med armarna) så är vi här någonstans allihop, men där 
(inom ett mindre område) har vi spridit ut oss lite i vad vi fokuserar på, om det är den sociala biten 
eller kunskapsbiten eller förmågor. Så det tycker jag är intressant att prata om.”  

Samtalet handlar vidare om kommunikation och samverkan med föräldrar och att 
möta föräldrar i olika stadier av process. Lärare 4 beskriver arbetet med att få 
föräldrarna med sig i processen kring barn med funktionsnedsättningar; ”Det är 
svårt att vara rak mot föräldrarna, av olika orsaker” /.../ ”Är det för att skydda barnet/eleven, eller är 
det för att skydda föräldrarna eller?…” Flera av lärarna beskrev att barnet ibland hamnar 
i kläm när skola och föräldrar inte når fram till varandra.  Specialpedagog 2 ut-
tryckte uppfattningen att de lärare som har personlig erfarenhet av egna barn 
med funktionshinder har lättare att nå fram till föräldrarna.  

Jag lyfte frågan hur vi kan förhålla oss professionellt till dessa utmaningar? Sam-
talet fortsatte då vidare att handla om förståelse för föräldrarnas process och hur 
man som lärare kan förhålla sig till det faktum att man inte alltid kan lösa pro-
blem eller ge svar utan att det många gånger handlar om ”att följa en bit på vägen”.  

Lärare 2; ”Hoppet tar ju inte slut om man då inte har nått alla målen när man går ur nian. Det 
finns ju hopp fortfarande och det är ju en människa vi pratar om, det är ju inte bara en diagnos 
eller en svårighet.” 

Samtalet fortsatta sedan in på temat kvalité. Vad är kvalité? Hur visar vi kvalité? 
Hur kan vi samverka inom skolan för att nå högre kvalité? Mot slutet handlade 
samtalet om våra olika roller, förhållningssätt och tillit till varandra. 

De avslutande reflektionerna handlade om trötthet, att samtalet upplevts som 
kompakt och att det har satt igång tankar. Lärare 3 sade avslutningsvis; ”Det som 
jag känner, det är att vi som inte ens har smågrupper vi har nog inte ens reflekterat över hur det är 
att vara i klass respektive att vara i lilla gruppen utan vi har känt att lilla gruppen, det har varit 
superbra. Men vi har ju förstått att det kan vara på olika sätt. Så det har vi tagit till oss.”  
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Fjärde cirkelträffen april 2011  
Deltagare: Lärare 1, 4-5, Specialpedagog 1-2, Rektor 3 samt undersökaren som deltagande obser-
vatör och kritisk vän. 

Flera deltagare hade, när de lästa transkriptionerna uppmärksammat att vi ibland 
talar förbi varandra och några hade också funderat över vad de själva egentligen 
sagt?  Samtalet handlade därefter om att möta föräldrar i bearbetningsprocess 
kring barns funktionsnedsättning; sorgen, svårigheter att ta in information, ”ti-
germammor”, balansen mellan förnuft och känslor. Deltagarna lyfte behovet av 
strukturerad reflektion och handledning för lärare. Flera av dem hade en känsla 
av att man inte tar sig tid till detta på samma sätt som tidigare och att det är en 
brist.  

Definitionen integrering/inkludering diskuterades och flera tyckte att begreppen 
klarnat sedan de läst rapporterna. Vi samtalade om elevperspektiv och att eleven 
ska få lyckas. Vad är värdefullt och kvalité för eleven? Vi samtalade om dilemmat 
med elevers olikheter och hur vi förhåller oss till det? Får eleverna vara sig själva 
eller ska de in i mallen?  

Lärare 1: ”Det jag tänker, är alla lagar; Alla har rätt att få gå på sin hemskola, det är skolans 
skyldighet att se till att det fungerar och att det finns möjlighet för varje elev. Jamen, då måste vi 
ju ha olika alternativ inom alla skolformer.”  

Därefter handlade samtalet om utmaningen och fingertoppskänslan i att arbeta 
med krävande elever. Samtalet övergick att handla om synen på smågrupperna, 
lärarnas status och om relationen till kollegor; frustrationer, stress, avundsjuka, 
trygghet och tillit. En insikt uppstod kring att vi behöver skapa förståelse för 
eleverna och varandras arbete, t.ex. genom att sudda ut gränser, ha flexibilitet i 
organisationen, askultationer, samtal, handledningar. Gruppen konstaterade att 
vi kontinuerligt över tid har gjort insatser på området, senast med utbildningen 
”Metoder i vardagen” som utgår från Wirkberg (2007), men att det är viktigt att 
hålla i, hålla ut och följa upp.   

Flera av deltagarna hade i materialet fastnat för framgångsfaktorer kopplade till 
rektors roll, bl.a; ”ledarskap med en klar vision, övergripande planering, upp-
följningar...” Specialpedagog 2 utbrister; ”Där har vi ju något! Det är uppfölj-
ningarna som inte kommit till stånd!” I slutet av träffen samtalade vi om möjliga 
aktioner att genomföra i vår befintliga organisation.  Avslutningsvis rådde en stor 
samstämmighet i att det idag ”lossnade” i samtalen på ett annat sätt. Tillsammans 
har vi mycket erfarenhet och kompetens och detta har i synliggjorts. Specialpe-
dagog 1 uttrycker; ”Diskussioner och reflektioner fram och tillbaka har nu landat 
in i mera framåtsyftande tankar om åtgärder.” 
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Sammanfattning av reflektionsprotokollen efter den fjärde träffen 

Deltagare: Lärare 5, Specialpedagog 1-2, Rektor 3 

Innehållsmässigt så berörde samtliga fyra deltagare i huvudsak tre områden i sina 
reflektionsprotokoll; ledarskap, förståelse och samverkan samt utveckling.  

Ledarskap 

Lärare 5: ”Skolledningen är viktig! De måste ha en tydlig vision för att få en fungerande verk-
samhet.”  

Specialpedagog 1: ”I denna cirkel tycker jag att det blir så klart att rektorsroll/pedagogroll 
skiljer sig åt. Vi ser olika på många frågor.” 

Specialpedagog 2: ”Vi måste självklart ta vårt ansvar för men skolledare måste också ta sitt 
ansvar. De är som vi sa otroligt viktiga för att ta ut riktningen och även kunna implementera sin 
vision till oss. De måste också ge oss stöd för hur vi ska tänka kring inkludering.” 

 Rektor 3: ”Även om jag som rektor vill att vi ska tänka helheter, vill skapa förståelse genom att 
skapa forum där vi lyssnar på varandra, så finns en sorts rädsla; att tappa det vi har, ett motstånd 
till förändring, en ovillighet att lyssnat i andras problem – för tänk om jag måste förändra något 
själv.” 

Förståelse och samverkan 

Lärare 5: ”Vi måste skapa en förståelse för och insikt i varandras arbete, klasslärare, små-
gruppslärare, specialpedagoger och skolledare. Det är viktigt att alla vi som arbetar i skolan har en 
gemensam helhetssyn, vi ska komplettera varandra så att vi kan möta alla elever och inte motarbeta 
varandra!” 

Specialpedagog 2: ”Det är också väldigt tydligt att vi måste avsätta tid för samtal och samar-
bete. Vi kan hjälpa varandra att komma vidare och hitta bra former och strukturer för samarbete. Vi 
alla vet egentligen att det är utvecklande men vardagen kan ofta ta över och då är det lätt att fastna 
i den. Det är nödvändigt att någon eller några håller i och initierar samarbetet.” 

Rektor 3: ”Det jag märker under min vikarietid är hur olika perspektiv vi har i olika yrkesgrupper. 
Igår pratade vi om vikten av att bli respekterad, trodd, bekräftad i det vi gör från rektor och klass-
lärare, specialpedagoger om man jobbar liten grupp. Det perspektivet finns hos oss alla. Även 
klasslärare vill ha bekräftelse förståelse etc från dem som jobbar i liten grupp, rektor och specpeda-
goger.” 

Utveckling 

Specialpedagog 1: ”Det jag allra mest fäste mig vid är de faktorer som är viktiga för att inklude-
rande processer ska uppstå. Jag tänker för att komma vidare i skolutvecklingsfrågan så kan vi arbeta 
betydligt mer genomgripande med dessa faktorer, göra nulägesbeskrivningar för att sedan arbeta 
vidare med visioner.” 

Specialpedagog 2: ”Vi har stått och stampat i våra samtal, men denna gång hände något. Vi 
satte t.ex. ord på vad inkludering egentligen innebär. Vi satte t.ex. ord på hur vi vill att framtiden 
ska/bör se ut.” 

Rektor 3: ”Formativ bedömning är ett verktyg som vi kan använda oss av mycket mer för att hjälpa 
oss vuxna också. Vad är vi bra på, är det något som kan förbättras, på vilket sätt, hur kan jag göra 
det.” 
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Femte cirkelträffen maj 2011  

Deltagare: Lärare 2-4, Specialpedagog 1-2, Rektor 2-3 

Vi inledde med att samtala om inkätdialogerna/intervjuerna från (numera vuxna), 
f.d. elever.  Flera deltagare konstaterar att eleverna upplevt det positivt att få stöd 
i liten grupp och samtliga bedömer att de behövde stödet samt att två av dem 
menar att stödet möjliggjorde för dem att senare återgå till klass. Flera konstaterar 
också att eleverna periodvis upplevt sig retade och att de uttrycker att de alltid 
haft och fortfarande har en låg självkänsla. Specialpedagog 1 säger: ”Smågrupperna 
kanske inte haft en avgörande positiv betydelse och satt spår i form av stärkt självkänsla som vi 
tänker?”   

Vi samtalar om faktorer vi noterat bidrar till inkludering. Lärare 2 beskriver er-
farenheter av att flexiblare förhållningssätt i organisationen bidrar till att minska 
graden av exkludering för eleverna. Flera deltagare delar upplevelsen att i de 
klasser, grupper och familjer där man är öppen och avdramatiserar elevens svå-
righeter gynnar det eleven positivt vad gäller minskade mobbningstendenser och 
utstötthet. Specialpedagog 2 tycker att hur vi ser på olikheter är en grundbult som 
dyker upp överallt, inte bara i pratet kring smågrupperna utan för alla lärare.  

Rektor 3; ”Jag tycker att vi som grupp fått en aha-upplevelse kring vad inkludering och exklude-
ring innebär. Så jag tycker att vi gått till klarhet! Så känns det! Och jag förstår också att denna 
klarhet med synsättet på inkludering/exkludering inte självklart finns runt omkring oss” 

Jag lyfter upp frågan om våra egna inre bilder och känslor kan vara ett hinder för 
tilliten och försvåra för oss att skapa samsyn och samverkan? Vi samtalar om 
känslor kollegor emellan, vad man tror att andra tycker om tänker om mig och 
mitt arbete, men även om vilken bild och vilka känslor man har inom sig själv. Vi 
pratar om utmaningen, möjligheterna och svårigheterna att askultera hos 
varandra.  

Lärare 2: ”Alltså, man känner ju mer och mer att vi har ett behov av varandra, eller hur?”/.../ ”Det 
blir ju tydligt och man hinner inte tänka det i vardagen när man harvar på.”/.../ ”Man kör sitt och 
tänker sina tankar som man ibland tycker är jättebra.” 

Rektor 2 lyfter frågan om förståelsen kollegor emellan utifrån processutbild-
ningen ”Metoder i vardagen”, Wirkberg (2007); ”Tycker ni att ni har sett någon skill-

nad?” Lärare 2 och Specialpedagog 2 tycker att de kan se en större förståelse och 
problemlösningsförmåga i arbetslagen.  

Lärare 2 sammanfattar: ”Det behövs reflektion under handledning, inte bara egen. Nätverks-
grupper med ansvarig skolledare. Diskutera inkludering med ALL personal vilket leder till ännu 
bättre inkludering för alla andra barn, även de här gråzonsbarnen”  
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Sammanfattning av inkätdialogen, genomförd efter den femte träffen 
Deltagare: Lärare 1-5, Specialpedagog 1-2, Rektor 1-3 

Lärare 1 beskriver sina upplevelser av den processen inom forskningscirkelns 
ram som ”väldigt positiv, framför allt i frågan om varför vi har smågrupper. Vi har alla processat 
utifrån vart vi själva befunnit oss och utifrån yrkesroll. Detta tycker jag har stärkt mig enormt.” 

Lärare 2 beskriver processen i forskningscirkeln; ”Processen inom forskningens ram har 
för mig blivit av den arten att jag inser mer och mer hur olika vi menat i de olika frågorna. Skulle 
önska mer entusiasm från våra skolledare. Upplever att de iakttar mer än deltar. Har också fått klart 
för mig hur viktigt det är att hålla igång nätverksgruppen och andra träffar, på flera plan.”/.../ ”Har 
fått mer motivering till utveckling av våra grupper.” 

Lärare 3 beskriver processen i forskningscirkeln;”Jag kommer att ha samtalen med mig 
när vi inför nästa år ska planera vår specialundervisning.” 

Lärare 4 beskriver processen i forskningscirkeln ”Jag inser att vi för att kunna hålla en hög 
nivå måste utbyta erfarenheter med andra och att kompetensen måste stärkas med utbildningsin-
satser för att vi inte ska stanna upp i vår utveckling av arbetet runt/med våra bibass-elever.” 

Lärare 5 beskriver att det hon tar med sig från forskningscirkeln är att hon känner 
sig ”trygg och stärkt” i lärarrollen och en större insikt om vikten av samarbete mellan 
henne och klasslärarna; ”just i inkluderingsfrågan, så att det ska bli så bra som möjligt för 
elever.” 

Specialpedagog 1;”Grunden för allt arbete i skolan är kommunikation.” Om inkludering; ”Hur 
får vi viljan till inkludering att bli rådande? Jag tror återigen att om pedagoger får känna sig del-
aktiga är vi en bra bit på väg. Där det goda samtalet/mötet mellan huvuden får en enorm betydelse”. 
Avslutningsvis beskriver hur forskningscirkeln påverkat hennes specialpedago-
giska ledarskap; ”Jag hoppas och tror att jag vågar vara mer utmanande när det gäller exem-
pelvis betyg och bedömning och funktionshinder.” /.../ ”Så svaret på frågan är JA, den har påverkat 
mig och jag ska bli modigare!!!!!” 

Rektor 1 beskriver sina upplevelser av den process som ägt rum inom forsk-
ningscirkelns ram; ”Mina upplevelser är att vi alla lär i mötet med varandra och att mycket 
kunskap finns på liten yta och att vi måste bli ännu bättre på att plocka fram kunskapen. Vi kan bli 
bättre på att lita på att vi sitter på mycket klokskap och kunnande i organisationen. Att det är viktigt 
att vi fortsätter att satsa på att mötas i olika personalgrupper för att utbyta erfarenheter och kun-
skaper.” 

Rektor 2 skriver att hon möjligen blivit mer medveten om vikten av att försöka ta 
in alla aspekter innan beslut. Forskningscirkeln har lyft fram dessa frågor tydligt 
och kanske kan det hjälpa till vid beslut i framtiden 

Rektor 3 skriver;”Som rektor ser jag andra saker, ser hur vi arbetar olika med inkludering, ser 
hur vi ogillar en förändring, både som lärare i ”lilla gruppen” och som klasslärare.” /.../ ”Att vi har 
ansvar alltihop att prata och lyssna i arbetsytan mellan oss” 
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Sjätte cirkelträffen september 2011 
Deltagare: Lärare 1-3, Specialpedagog 1-2 samt Rektor 2-3. 

Lärare 1 beskriver att hon blivit mer medveten om olika yrkesroller och att man 
kan se olika på saker utifrån olika perspektiv. Hon berättar; Det du säger nu, det är 
precis det jag och Specialpedagog 1 precis suttit och jobbat med. Funderat med ”lilla gruppens” 
resurser utifrån var behövs de bäst. För mig är det här helt naturligt, så för mig blir det bara ”kom 
med nå´t nytt…? Avslutningsvis säger hon; ”Jag kan säga att jag tyckte det var jättejobbigt 
första gången vi skulle vara med här. Jag tänkte; Det här kommer jag inte att orka. Det kändes 
jättedrygt! Men, det har givit! Alltså, jag är glad över att jag faktiskt tänkte att jag skulle vara med. 
Så att, det var värt det!”  

Lärare 2; ”och för mig börjar det ploppa upp idéer på en gång. Jag blev ju jätte… Jag ville ju ha ett 
möte då, direkt när jag läste. Då var jag pratsugen! Om hur man skulle kunna gå vidare med en 
utveckling av organisationen. Det är ju inte säkert att det som kommer i mitt huvud är det rätta, 
men det är ju en tråd, någonting som jag skulle kunna bolla med en och annan i alla fall.” Hon 
säger att hon i praktiken har börjat arbeta mindre statiskt, mer flexibelt med att 
”sudda ut gränserna” mellan klass och grupp. 

Lärare 3: ” Känns det som att det har kommit fram till någonting? Då kände jag det så, att de här 
barnen som ska inkluderas, det ska nog vara mer utav det. Att det har varit kanske mer åt andra 
hållet.” 

Specialpedagog 1; ”Aha: et, det är ju det här med skolutvecklingsdelen. Det finns ett embryo till 
att fortsätta processa i skolutveckling och att jobba vidare med framgångsfaktorer. Det känns om att; 
Men, det här kan ju inte sluta nu! Här måste vi på något vis få till det. Nu pratar vi mycket om nya 
läroplanen och implementeringen av den, men alltså… det löper parallellt.”  

Specialpedagog 2:”Jag hittade flera trådar, frågeställningar som man skulle kunna fortsätta 

arbeta vidare med.” och ”Vi måste titta på den nya forskningen och ta till oss nya rön.”/.../”Vi 
måste börja någonstans och hitta en optimal form för det så att alla känner att det här är viktigt och 
kommer.”  

Rektor 2: ”Det jag tänker, utifrån det du sa, jag vet inte om jag minns fel, var väl att vi skulle 
komma fram till hur vi skulle kunna jobba framåt för att vi skulle kunna mäta kvalité i stödarbetet? 
/.../ På något sätt måste vi ändå beskriva; när vi blir granskade eller så att vi själva blir medvetna 
om, att vi använder det vi har på ett bra sätt./.../ Vi måste ju organisera upp det här, det finns ju 
mycket frågeställningar i den här och… Alltså, vi kan ju aldrig svälja över alltihopa på en gång. Vi 
måste ju kanske ordna en egen reflektionsträff tillsammans för att tänka kring hur vi ska gå vidare 
och vilka frågor som det är viktigast att börja med då? Om vi nu kan gradera det på något sätt?  För 
annars tar vi ju inte tillvara det som det här skulle handla om.”  

Rektor 3: ” Min reflektion när jag kom tillbaka, det är att vi är i process på skolan upptäcker jag, vi 
som har gått den här kursen. Vi pratar lite annorlunda och vi tänker lite annorlunda och vi tänker 
mera på vad det här med inkludering innebär. T.o.m. så att vi uttrycker det, för oss och för andra. Så 
i och med att vi gör det, kommer vi att sprida ringar på vattnet också.”/.../ ”Det vi också gör mycket 
mer medvetet i år är att vi försöker ha det här regelbundna samarbetet mellan klasserna i år och det 
har liksom blivit automatiskt för alla oss som har elever i ”lilla gruppen”. Vi bokar in träffar så att vi 
har rullande schema då man kan checka av. Det har vi ju inte heller prioriterat förut på samma sätt, 
men det har börjat rulla på. Vi har liksom tidigare jobbat på, men vi har inte reflekterat över hur vi 
jobbar och för vem vi gör det.” 
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Cirkeldeltagarna var för sig 

Lärare 1 

Reflektionsprotokoll 1: Lärare 1 reflekterade; ”med starka föräldrakrafter så får vissa barn 
förmånen men för de barn som inte har starka föräldrar är det inte lika självklart.” /.../ ”Ett problem 
som jag anser finns är att om vissa elever ”plockas” bort ur den stora gruppen så brukar det oftast 
komma andra elever som behöver mera!” 

Vid träff 2 säger hon angående hur våra värderingar styr våra handlingar; ”Har jag 
en värdering som att jag tycker att för att man ska passa in i samhället, då ska man vara i klass eller 
umgås med kompisar?” Hon menar att vad det gäller inkludering så måste man fo-
kusera individuellt på elevens behov; ”Vi ser det för barnens skull, för elevens skull. Vad 

som är bra för dem? Då kommer de att bli starka.” Om förhållningssätt och arbetslagsar-
bete; ”Vad är det som gör att det fungerar? /.../ Där kan man som arbetslag gå in och hjälpa 
varandra. Man letar alltså inte fel hos eleven, man letar inte fel hos mig (som lärare), utan vad är det 
som gör att det fungerar?  Vad är det som gör att det fungerar hos dig, men inte hos mig?” 

Träff 3: Föräldraperspektivet; ”Och även om jag vet precis vilket problem mitt, eller mina 
barn har, så när jag hamnar i en situation… så är det ändå svårt för mig att acceptera att det är så.” 

Träff 4: ”Det jag tänker är alla lagar; Alla har rätt att få gå på sin hemskola, det är skolans skyl-
dighet att se till att det fungerar och att det finns möjlighet för varje elev att gå. Jamen, då måste vi 
ju ha olika alternativ inom alla skolformer. Sedan om det är små grupper och grupperna t.o.m. 
ibland består av en elev för att det är det enda den klarar av, jamen då är det ju så tycker jag. Och det 
ska inte vara rätt eller fel.” Hon säger att begreppen inkludering och integrering 
klarnat för henne under forskningscirkelns gång. Hon efterfrågar skolledningens 
övergripande ledning och styrning kring utvecklingen av skolans specialpeda-
gogiska organisation. Enligt henne är det både en fråga om att visa ”vad är det vi 

vill?” men också att gå in och föra diskussioner som kan få personalen på skolan 
att se helheten och dra åt samma håll. Om utmaningen i att arbeta med krävande 
elever och föreställningen om vad andra lärare tänker om det säger hon; ”men det 
är klart, skulle någon komma in, vad skulle de se? De skulle se att jag inte har någon ordning på 
honom. De skulle säga; -”Gud vad värdelös hon är! Fattar hon inte att hon borde säga åt honom; 
-”Jobba med det här nu!”  

I inkätdialogen beskriver Lärare 1 sitt specialpedagogiska ledarskap; ”att ha stenkoll 
på vart alla elever är i alla ämnen.”/.../ ” mycket av tiden går till att prata om värdegrundsfrågor, 
respekt mot varandra, alla likas värde.”/.../ ”Jag är petig när det gäller de elever som redan går hos 
oss och anser att mitt ansvar först och främst ligger i att bevaka deras rättighet i en bra pedagogisk 
verksamhet.” Om forskningscirkeln; ”väldigt positiv, framför allt i frågan om varför vi har 
smågrupper. Vi har alla processat utifrån vart vi själva befunnit oss och utifrån yrkesroll. Detta 
tycker jag har stärkt mig enormt.” 

Vid träff 6 uttrycker lärare 1; ”vikten av att veta vad man gör, för vem man gör det och varför 
man gör det.” /.../ ”Och så blev det lite tydligt med olika yrkesroller, som heller kanske inte har varit 
så tydligt, i hur man ser på olika saker” Hon berättar; ”Det är precis det jag och Specialpedagog 1 
precis suttit och jobbat med. Funderat med ”lilla gruppens” resurser utifrån var behövs de bäst? Är 
det i gruppen, eller är det att följa eleven ute i klassen.”  
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Lärare 2 

Reflektionsprotokoll 1:”Ofta när vi diskuterar inom skolan fastnar vi i klagan på resurser, 
lokaler och dylikt. Naturligtvis har de faktorerna betydelse av stora mått, men de är icke allenagö-
rande. Det hjälper inte hur mycket pengar och lokaler vi får om vi inte är medvetna om eller ut-
vecklar förhållningssätt och arbetssätt alls”  

Träff 3: Lärare 2 har när hon läst transkriptioner identifierat de olika synsätten i 
gruppen. ”Va! Tycker vi så här olika?” Om elevperspektivet; ”Hoppet tar ju inte slut om 
man då inte har nått alla målen när man går ur nian. Det finns ju hopp fortfarande och det är ju en 
människa vi pratar om, det är ju inte bara en diagnos eller en svårighet.” 

Träff 5: Lärare 2 reflekterar över känslan andra lärare kommer in i klassrummet 
när det är lugnt; ”Jag är ganska säker på att det är inte är någon som kommer in och tänker så, 
utan det är i mig och det är ju min egen prestations... liksom man ska prestera och vara den här 
duktiga läraren som ska flyga omkring.” -/.../ ”Ett mönster som jag kan se är att jag blir väldigt 
medveten om min egen situation som ensamarbetande när jag läser det här nu.”/.../ ”Alltså, man 
känner ju mer och mer att vi har ett behov av varandra, eller hur?” /.../ ”Och även det här behovet 
att föra ut och att föra diskussionen om inkludering och...exkludering och vad det innebär.”  

Inkätdialog: Hon beskriver sitt lärararbete i termer som; ”att möta barnen utifrån deras 
behov.” "allt börjar med en relation". ”se till hela barnet och hela dess situation både i skola, fritid 
och hem.” ”Viktigt att bygga på deras starka sidor.” ” få igång den positiva spiralen.” Jobbar mycket 
med tilltron till den egna förmågan, självbild och självförtroende. Struktur därtill är avgörande för 
barnens möjlighet att klara vardagen. Tydlighet och enkla instruktioner och regler.” Därefter 
lyfter hon perspektivet till klassrummet; ”I min roll som klasslärare har jag tänkt på inte-
grering som inkludering, d.v.s. ändrat och anpassat undervisningen utifrån vilka barn jag har, allt 
från elevernas jobb till organisationen i klassen.” Slutligen beskriver hon processen i 
forskningscirkeln; ”Processen inom forskningens ram har för mig blivit av den arten att 
jag inser mer och mer hur olika vi menat i de olika frågorna. Skulle önska mer entusiasm från våra 
skolledare. Upplever att de iakttar mer än deltar. Har också fått klart för mig hur viktigt det är att 
hålla igång nätverksgruppen och andra träffar, på flera plan.” /.../ ”Som det sas på senaste träffen 
"vi behöver inte försvara smågrupperna". /.../ ”Däremot har jag fått mer motivering till utveckling 
för våra grupper. Alldeles klart har det också blivit hur mycket ensam jag jobbat det här året bero-
ende mest på att jag har så korta eller inga raster p.g.a. att jag tillhör båda arbetslagen. Träffar ar-
betskamraterna i arbetslaget för lite.” 

Träff 6: Lärare 2 poängterar att gruppens process syns i materialet och att hon personligen har fått 
”tankeställare” och att hon får idéer till utveckling av organisationen när hon läser det samlade 
materialet; ”Alltså, vi står ju i precis i början på någonting som kan utvecklas hur långt som helst! 
Vi har hur mycket som helst att ta tag i här utifrån framgångsfaktorerna som du (avser specialpe-
dagog 1) säger.” /.../ ”Och för mig börjar det poppa upp idéer på en gång. Jag vart ju jätte… Jag ville 
ha möte då, direkt när jag läste. Då var jag pratsugen!” Lärare 2 menar att gruppen är på god väg i 
samprat, samsyn men att den behöver ledas vidare i processen och också inkludera klasslärare. Hon 
säger att hon i praktiken har börjat arbeta flexiblare; ”Jag jobbar jättemycket med det här med att 
”sudda ut” gränserna och sådär. Att jag bjuder in andra barn i klassen och jag går in i klasserna och 
försöker få det väldigt flytande på det viset.” 
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Lärare 3  

Reflektionsprotokoll 1: I reflektionsprotokollet efter första träffen uttrycker lärare 
3 att det är ”roligt inspirerande att få träffa andra lärare i skolområdet”. Hon 
tänker att det ska bli intressant att delta och att hon skriver; ”De här träffarna 
delar jag med mig av till arbetslaget och de föder samtal om kvalitét och våra 
möjlighetar att ge så bra specialundervisning vi kan.”  

Träff 2: Vid träff två funderar hon kring likheter och skillnader mellan special-
undervisningen när det finns tillgång till smågruper eller inte (vilket det inte finns 
på hennes skola); ”Alltså, det är ju inkludering hela tiden därför att det finns ju 
inget annat att välja på.” och ”Man är i sin grupp och det är ändå någon/några 
som blir dennes kamrater. Det känns inte som att den (avser eleven) blir ensam 
fast den har de här svårigheterna” ”Man pratar ganska mycket om det och 
gruppen vet ganska mycket om vad det är för någonting som är svårigheter-
na.”/.../ ”Det beror kanske på det här att man har varit tvungna att vara tillsam-
mans och försöka förstå det här från första början för det har ju inte funnits något 
val på ett vis utan det är bara att vara i det här.”/.../ Hon reflekterar över att man 
alltid måste kompromissa i stödet till eleverna och att de kanske förlorar något på 
det; ”Då blir det ett val; Så här måste det vara för den här eleven för att han ska få 
de bästa förutsättningarna. Och det valet gör ju de vuxna i skolan. Vi gör det va-
let. Det känns som att det där är två bitar som man måste väga mot varandra. Vad 
måste man göra och vad kan man göra?” 

Träff 3: Vid träff tre var lärare 3 mycket tystlåten. I slutet av träffen sa hon; ”Nej, jag 
har inte sagt så mycket… Jag har börjat fundera… det här med smågrupper… det kanske är bra med 
speciallärare också, så att… -//_ jo, jag tänkte så här; Vi är en liten skola, och en liten grupp. Alltså, 
den kanske blir så liten att en speciallärare kan vara väl så bra. Min tanke…”  

Träff 5: Lärare 3 var mycket tystlåten även under träff fem men sade avslut-
ningsvis; ”Det som jag känner, det är att vi som inte ens har smågrupper vi har nog inte ens re-
flekterat över hur det är att vara i klass respektive att vara i lilla gruppen utan vi har känt att lilla 
gruppen, det har varit superbra. Men vi har ju förstått att det kan vara på olika sätt. Så det har vi 
tagit till oss.” 

I inkätdialogen beskrev lärare 3 sitt specialpedagogiska ledarskap i termer som; 
”arbete med enstaka elever utanför klassrummet efter upprätade åtgärdsprogram” samt ”i klass-
rummet använder jag mig av tips och idéer jag fått av specialpedagogen och erfarenhet jag samlat på 
mig genom åren” Sin pedagogiska grundsyn beskriver hon i termer av; ”Arbeta med 

grundtrygghet i klassgruppen.”, stärka självkänslan och att ”våga prata, våga vara sig själv och 

acceptera olikheter. ”Slutligen skriver hon; ” Har fått mera insikt om vad "liten grupp" innebär 
och att det är ett viktigt verktyg som måste finnas för de elever som behöver mycket stöd. Jag kommer 
att ha samtalen med mig när vi inför nästa läsår ska planera vår specialundervisning.” 

Vid träff 6 säger Lärare 3 följande; ”När jag började läsa det här så tyckte jag att det bara 
spretade åt olika håll men ju mer man kom in i det och ju mer mot slutet så kändes det som att det 
höll ihop mer och mer. Det var min egen känsla. Känns det som att det har kommit fram till 
någonting? Då kände jag det så att de här barnen som ska inkluderas, att det ska nog vara mer utav 
det. Att det har varit kanske mer åt andra hållet.” 
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Lärare 4 

Reflektionsprotokoll 1: Lärare 4:s funderar kring; ”Får verkligen rätt elev hjälp?” och 
”Vem är det som bestämmer turordningen/vilka som får hjälp?” samt ”kanske gör vi rätt men vi 
kan lika gärna ha prioriterat fel och varför gör vi det i så fall?”  

Träff 2: Lärare 1 reflekterar kring vad som skapar exkluderande processer; ”Jag kan 

känna det i samtal, när man pratar med klassläraren, om eleven är välkommen in eller inte.” /.../ Att 
öppenhet och information bidrar till inkludering; ”Då är det lättare att komma in och inte 

behöva stå utanför.” Hon reflekterar kring speciallärarrollen och berättar att hon från 
klasslärare mötts av; ”Jamen, du har ju bara två elever, jag har ju tjugo.” 

Träff 3: Lärare 4 beskriver arbetet med att få föräldrarna med sig i processen kring 
barn med funktionsnedsättningar; ”Det är svårt att vara rak mot föräldrarna, av olika or-
saker” /.../ ”Är det för att skydda barnet/eleven, eller är det för att skydda föräldrarna eller…”/.../ 
”Jag tror att, initialt skolan måste vara rakare och sedan får man väl anlita andra (avser t.ex. 
skolpsykologer, BUP etc.) som säger att så här är det inte, men så här är det.” Hon berör i samtalet 
också vikten av att det görs ordentliga utredningar och att tolkningarna av dessa blir korrekta; ”För 
får man en tolkning som kanske senare visar sig att den inte stämmer, då tappar vi allt förtroende vi 
har.”  

Träff 4: Inledningsvis reflekterar lärare 4 kring behovet av handledning och re-
flektion; ”och om jag ser bakåt i tiden så har det blivit, kan jag säga,sämre, eller vad ska man 

säga?Det har blivit svårare… ja, svårare att få till en tid.” Hon funderar över att hon sällan 
vet hur det går för eleverna efter att de gått vidare till nästa årskurs; ”Fortsätter de 
att utvecklas? Stannar de av? Har vi gjort fel? Har vi gjort rätt? Vi får liksom aldrig någon be-
kräftelse på det vi har gjort.” Hon lyfter behovet av att ha kollegor att reflektera med; 
”Det är ju mycket med de här barnen, de är ju lite speciella barn och det finns mycket som man 
kanske behöver bearbeta…/.../ utbyta tankar… /.../Hur gör jag nu?...” Om lärarrollen i små-
grupperna, att man ibland kan ha en känsla av att man har det ”för bra” om det är 
en lugn stund; ”Hoppas ingen öppnar dörren och ser oss nu.” /.../”Men, det där är ju gentemot 
kollegor. Det är den känslan. Det har inte med eleverna att göra.” 

Träff 5: Lärare 4 identifierar ett behov av att prata tillsammans; ”Nu ska jag inte ge-
neralisera om det, men…. Vad betyder inkludering för mig? Vad betyder inkludering för dig? För 
klasslärarna? För lärarna i smågrupperna? Har vi samma synsätt på det?”/.../ ”Och det tror jag är 
något vi måste jobba med för det är inte så lätt.” Om relationen till klasslärarna; ”Ibland så är 
det så, jag kan känna en liten obehagskänsla ibland när man sitter, Oj, vad tänker de om mig nu? 
Och varför får jag den känslan? Är det någon gammal? /.../ Vi har inte pratat ut om det…”/.../  

Inkätdialog: Lärare 4 beskriver sitt specialpedagogiska ledarskap i följande ter-
mer; ”inkännande, respekt, lyssnande, dialog med föräldrar, klasslärare, rektor och andra, upprätta 

åtgärdsprogram och håller mig ”up-to-date” med nya rön.” Sin pedagogiska grundsyn be-
skriver hon i följande termer; ”att tillsammans med klassläraren jobba med det som gör att 

eleven känner en tillhörighet i klassen.” Om processen i forskningscirkeln ”Jag inser att vi 
för att kunna hålla en hög nivå måste utbyta erfarenheter med andra och att kompetensen måste 
stärkas med utbildningsinsatser för att vi inte ska stanna upp i vår utveckling av arbetet runt/med 
våra bibass-elever.” 
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Lärare 5 

Reflektionsprotokoll 1: Lärare 5 reflekterade; ”Får rätt elever rätt stöd?, exklude-
ring/inkludering – svår balansgång, Brist på tid att samarbeta med klasslärarna. Hur skulle 
undervisningen se ut om inte smågrupperna fanns?” Hon lyfte upp en personlig stress 
över ”elever som behöver ”gnuggning enskilt” när det samtidigt finns elever på heltid i liten grupp 
som inte klarar klassundervisning p.g.a. sitt funktionshinder.” 

Träff 2: Vid träff 2 reflekterade lärare 5; ”Då kommer man in på samlingen på morgonen 
och så är schemat ändrat. Då kan den dagen vara förstörd för det barnet, eleven. /.../ Klasslärarna 
har inte riktigt förstått hur viktigt det är med de här bitarna. Och vi är väl inte riktigt tydliga med 
att säga det heller. För det är ju en kommunikation som krävs. Så är det ju.” 

Om bemötande och förhållningssätt; ”Men att man måste skapa förståelse hos… alla, vi kan 

ju inte begära att barn ska ha en förståelse för andra barn om inte vi vuxna har det.” Hon be-
skriver hur en elev på tu man hand med en vuxen får möjlighet att muntligt visa 
vad de kan, något hon tror hade varit svårt för eleven att kunna få göra i en vanlig 
klassrumssituation. 

Träff 3: Lärare 5 deltog i träffen men var väldigt tystlåten och sammanfattade bara 
med att hon tyckte att samtalet var mycket intressant. Vid nästa träff reflekterade 
hon över att hon varit tyst och sa; ”Sedan kan man ju reflektera mycket bara av att sitta och 
lyssna, man behöver inte alltid säga någonting, men då hamnar det ju hos en själv. Jag kanske är 
mer en sådan…” 

Träff 4: Vid träff 4 beskriver lärare 5 en känsla i förhållandet till klasslärarna; ”Om 
det har varit sådär… (rörigt i gruppen) och så har man till slut fått den här eleven lugn, eller 
sansad och så sitter man bredvid och så kommer det in en klasslärare och då kan jag tänka att dom 
tror att vi har det hur lugnt som helst… Fighten man har haft innan märks inte ens! Och så kan 
man få den här känslan från klassläraren att; ”Inne i klassen har jag ett h-vete för det är tio som 
skriker på hjälp och… här sitter du med en i lugn och ro.” . Mot slutet av träffen sa hon; ”Från 
början när vi pratade om inkludering och exkludering, då var inkludering för mig; -Hur ska vi få in 
de här barnen i klass? Så var det för mig och så är det inte längre, vilket jag tycker känns jätteskönt!” 

Reflektionsprotokoll efter träff 4:”Skolledningen är viktig! De måste ha en tydlig vision för 

att få en fungerande verksamhet.” Hon lyfter vikten av ansvarsfördelning, nätverks-
träffar, samverkan, attityder och förhållningssätt och avslutar med; ”Vi måste skapa 
en förståelse för och insikt i varandras arbete, klasslärare, smågruppslärare, specialpedagoger och 
skolledare. Det är viktigt att alla vi som arbetar i skolan har en gemensam helhetssyn, vi ska kom-
plettera varandra så att vi kan möta alla elever och inte motarbeta varandra!” 

Inkätdialog: I inkätdialogen beskriver lärare 5 sitt specialpedagogiska ledarskap; 
”att anpassa sig efter de behov som finns.” Hon lyfter; ”samarbete, förståelse, kunskap, flexibili-

tet” Hon menar att hennes specialpedagogiska ledarskap har utvecklats när hon 
arbetat med elever i behov av stöd; ”Eftersom min förståelse har ökat så har jag också lättare 
att ”ligga steget före” i olika situationer. /.../ ”Jag tror inte att problematiken har bara med eleven att 
göra utan att hela undervisningssituationen spelar in.” Det hon tar med sig från forsk-
ningscirkeln är att hon känner sig ”trygg och stärkt” i lärarrollen och nått en större 
insikt om vikten av samarbete mellan henne och klasslärarna; ”just i inkluderings-
frågan, så att det ska bli så bra som möjligt för elever.” 
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Specialpedagog 1 

Reflektionsprotokoll 1: Specialpedagog 1 identifierar; ”något länge efterfrågat” att ”ta 
ett samlat grepp runt diskussionen av vår pedagogiska verksamhet/organisation.”/.../”Vi måste 
lägga tid och kraft på att få tillstånd en samsyn runt de elever som är i störst behov av stöd.”  

Träff 2: Om organisationen; ”Om man inte har smågrupperna, vad är det som krävs då? Vad 
är optimalt? Vad behövs för att man ska kunna utveckla alla de här förmågorna?”  

Träff 3: När lärare 4 lyfte vikten av att vara tydlig mot föräldrar säger hon; ”Men 
tänker du att det är skolan som institution då, som kan ta på sig att vara så här rak? Kan skolan vara 
hur tydlig som helst gentemot föräldern utan att skolan – i form av rätt person – är hur tydlig som 
helst? Jag överför det i det här med det relationella perspektivet. Min tes är att vi kan inte det, vi når 
inte föräldern, om vi inte har ett förhållande i botten av något slag.”  

Träff 4: Hon lyfter utifrån rapporten som de läst; ” Det där kommer ju alltid att vara en 
stötesten egentligen. Vi stöter på det här allihop, hur det hos vissa handledare kan fungera; ”-Jamen, 
jag tar allihopa!” Och sedan har vi då; ”Bort! Han stör! Hon stör!” Alltså, jag vet inte om man 
någonsin kommer åt det?” 

Reflektionsprotokoll efter träff 4: ”I denna cirkel tycker jag att det blir så klart att rektors-
roll/pedagogroll skiljer sig åt. Vi ser olika på många frågor. Vi har stått och stampat i våra samtal, 
men denna gång hände något. Vi satte t.ex. ord på vad inkludering egentligen innebär. Vi satte t.ex. 
ord på hur vi vill att framtiden ska/bör se ut.” /.../ ”Det jag allra mest fäste mig vid är de faktorer 
som är viktiga för att inkluderande processer ska uppstå. Jag tänker för att komma vidare i skolut-
vecklingsfrågan så kan vi arbeta betydligt mer genomgripande med dessa faktorer, göra nuläges-
beskrivningar för att sedan arbeta vidare med visioner.” /.../ ”Det ju också helt klart att vi ska till-
baka till nätverksträffar igen. Det kan absolut vara en uppgift för specialpedagogerna att organisera 
dessa träffar, både med och utan skolledning.” 

Träff 5: Om organisationen; ”Jag var inne på det rektor 3 sa, att man förklarar den lilla 
gruppen kontra klass och hur man ser på det bland personalen. Att göra det tydligt för all personal. 
Det är viktigt.” 

Inkätdialog: Specialpedagog 1 beskriver sitt specialpedagogiska ledarskap i ter-
mer som kommunikation, relation och delaktighet; ”Grunden för allt arbete i skolan är 
kommunikation.” /.../ ”Mitt arbete utgår från ett delaktighetsperspektiv, förhoppningsvis leder 
delaktighet till utveckling.” Om inkludering; ”Hur får vi viljan till inkludering att bli rådande? Jag 
tror återigen att om pedagoger får känna sig delaktiga är vi en bra bit på väg.” /.../ ”där det goda 
samtalet/mötet mellan huvuden får en enorm betydelse”. Avslutningsvis beskriver hur 
forskningscirkeln påverkat hennes specialpedagogiska ledarskap; ”Jag hoppas och 
tror att jag vågar vara mer utmanande när det gäller exempelvis betyg och bedömning och funkt-
ionshinder.” /.../ ”Så svaret på frågan är JA, den har påverkat mig och jag ska bli modigare!!!!!” 

Träff 6: Vid träff 6 återkommer specialpedagog sammanfattar hon sina tankar om 
skolutveckling; ”Aha:et, det är ju det här med att vi hamnar i att det finns ett embryo för att 
fortsätta processa i skolutveckling och att jobba vidare med framgångsfaktorer.”  
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Specialpedagog 2 

Reflektionsprotokoll 1: Specialpedagog 2 skriver om inkludering/exkludering; 
”Jag tror att det till viss del är en fråga om kunskap. Hur kan jag ordna min undervisning så att alla 
blir inkluderade? Går det att i stor grupp ge varje elev den miljö och de verktyg de behöver för att 
utvecklas optimalt.” 

Träff 2: Om organisation och anpassningar; ”Men hur långt kommer man med lärmiljön, i 
ett klassrum, med en lärare och 25-30 elever?” /.../ ”Eller hur mycket ska vi tänka oss att en enskild 
handledare ska klara? Ha kunskap om?”/.../ ”Det bästa av förhållningssätt kan ju faktiskt finnas, 
men det kan vara en omöjlig situation i ett klassrum ändå.” Senare under träffen; ”Hur kan vi 
hitta ett sätt att jobba vidare i kunskapsbyggande med lärarna och ledarskapet i klassrummet. Det 
känns jätteintressant!” Om lärares förhållningssätt; ”Det handlar om att man ser barnet och 
barnets behov,  att man känner för barnet och att man försöker hitta vägar. Man kanske inte har rätt 
väg direkt men man försöker hitta vägar när andra kanske säger; ”Den vill jag inte befatta mig 
med.” 

Om lärares förhållningssätt; ”Det handlar om att man ser barnet och barnets behov,  att man 
känner för barnet och att man försöker hitta vägar. Man kanske inte har rätt väg direkt men man 
försöker hitta vägar när andra kanske säger; ”Den vill jag inte befatta mig med.” 

Specialpedagog 2 deltog inte i träff 3.  

Träff 4: Specialpedagog 2 identifierar; ”Där har vi ju något! Det är uppföljningarna som 
inte kommit till stånd.”/.../ ”Det händer mycket som man ska ta itu med. Men det är just det 
långsiktiga, som man hela tiden håller vid liv, det är det som kanske fattas lite.”  

Reflektionsprotokoll efter träff 4: Specialpedagog 2 skriver; ”Det gäller att hålla kvar 
vid sådan som varit bra tidigare men även inspireras att tänka nytt.” Viktigt att; ”avsätta tid för 
samtal och samarbete” och ” det är viktigt att någon/några håller i och initierar det. /.../ ”Skolledare 
måste också ta sitt ansvar. De är, som vi sa, otroligt viktiga för att ta ut riktningen och även kunna 
implementera sin vision till oss.” 

Träff 5: Om organisationen; ”Sedan tycker jag också att det blir så tydligt att vi måste ha en 

organisation för det här, hur vi ska tänka och gå vidare kring det.”Om utvecklingsarbete; ”Jag 
vet inte, kan man få lite mer insyn i varandras verksamheter på något vis?” /.../ ” Att de kan få ta del 
av dina kunskaperlärare 2 samtidigt som du kommer med i samarbetet.” Avslutningsvis; ”Jag 
tolkar det som att det framkommit behov av att nätverksgruppen behöver träffas/återuppstå och att 
det finns flera olika behov för det, allt från samtal om konkret material eller att ge varandra råd till 
lite mer fördjupande samtal av handledningskaraktär. Jag menar att det är ju någon sådan form den 
här forskningscirkeln har varit.” 

Inkätdialog: Specialpedagog 2 beskriver sitt specialpedagogiska ledarskap i ter-
mer av; ”relation med lärare, elev och föräldrar” och ”samspel och samarbete med många olika 
grupper” samt att ”vara en kvalificerad samtalspartner för att reflektion ska komma till stånd”. 
Hon skriver om att ”undanröja hinder i skolmiljön”, ”hitta arbetssätt och arbetsformer.” 

Slutligen skriver hon om vad hon menar behövs framåt och hennes roll i det; ”Få 
till mötesplatser för lärarna att diskutera sig fram till en någorlunda liknande syn på lärande och 
arbetssätt”, ”arbeta med beprövade metoder, evidensbaserade och se till att arbetet med elever ut-
värderas kontinuerligt, ”initiera och leda pedagogiskt utvecklingsarbete i verksamheten.”  

Träff 6:”Jag hittade flera trådar, frågeställningar som man skulle kunna fortsätta arbeta vidare 
med.” och ”Vi måste titta på den nya forskningen och ta till oss nya rön.” 
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Rektor 1 

Träff 1: ”I min roll som chef är funderingarna kring inkludering/exkludering nära sammanbundna 
med om vi gör rätt utifrån elevens bästa och om den ekonomiska insatsen hamnar på rätt ställe för 
varje individ.”  

Träff 2: Om vilken kunskap pedagoger behöver besitta och säger han; ”Men det 
handlar ju inte om att man ska ha kunskap om allting, utan man ska ha förståelse, acceptans.”/.../ 
”Man måste ha acceptans för att människor, barn, ungdomar är olika.”  

Vid genomgången av ”frågor och påståenden” sedan förra gången reagerar rektor 
1 på påståendet; ” Vi kan inte ge alla elever de stöd de har rätt till.”; ”Det är jättelätt 
att gömma sig bakom. /.../ Det handlar om vad man gör med händer och tanke. ”Det där är jag al-
lergisk mot; -Om vi hade haft mer resurser då skulle vi ha… Vad är det för resurser? Det handlar om 
förhållningssätt!” 

På frågan hur kan man hjälpa lärare att utveckla sin professionalitet i jobbet säger 
rektor 1 att det är svårt; ”Risken är att vi lindar in det så mycket att om 75 % av vad den här 
läraren gör är till nackdel för eleven så kanske vi får ner det till 70 %. Det är ju åt skogen ändå! 
Allting!” Om metoden kollegehandledning som lyfts i samtalet;”-Ska vi bevaka 
varandra? Ska vi kritisera varandra? Jaha, då vill jag vara med den som jag känner jätteväl… Man 
är jätterädd för det här.” 

Om att förändra i organisationen; ”Men då handlar det ju om organisation, och då är det ju 
rektors ansvar. Att kunna se till att… nu är det en lite lugnare situation där, där borde man kunna 
hjälpa varandra där.… men det finns ju ingen sådan…, tradition att göra det.” 

Träff 3: Rektor 1 identifierar de olika synsätten i gruppen; ”Jag trodde att vi skulle ha 
mer samma uppfattning om det mesta... även om vi har det i grund och botten... så far det isär... och 
speciellt när man tittar i det här… (transkriptionerna), då blir det ännu tydligare, att vi fastnar i 
olika saker och det tycker jag är ganska tydligt. Fast om man tänker på en jättestor skala (måttar med 
armarna) så är vi här någonstans allihopa, men där (inom ett mindre område) har vi spridit ut oss 
lite i vad vi fokuserar på, om det är den sociala biten eller kunskapsbiten eller förmågor. Så det tycker 
jag är intressant att prata om.” 

Han beskriver sina egna erfarenheter från sin tid som speciallärare i liten grupp; 
”Man måste nå deras hjärtan först innan man får tillgång till huvudet. Och det måste få ta en viss 
process och så när man väl är där, då kan man börja jobba med deras intressen och olika studietek-
niker och allting.” 

Inkätdialog: Rektor 1 beskriver sitt specialpedagogiska ledarskap i mottot; ”Alla 
kan”/.../ ”Se vilka möjligheter eleven besitter? Var sitter knuten och kan vi ändra på något i orga-
nisationen för att nå framgång? Vilka nyckelpersoner skulle kunna knytas till den speciella eleven 
och hur skall det göras? I sitt ledarskap av lärare och rektorer handlar det enligt ho-
nom om ”Att hela tiden se till att värdegrunden och barnperspektivet hålls högt och att det inte 
glöms bort i vardagen” 

Sina upplevelser av den process som ägt rum inom forskningscirkelns ram be-
skriver han på följande sätt; ”Mina upplevelser är att vi alla lär i mötet med varandra och att 
mycket kunskap finns på liten yta och att vi måste bli ännu bättre på att plocka fram kunskapen. Vi 
kan bli bättre på att lita på att vi sitter på mycket klokskap och kunnande i organisationen. Att det är 
viktigt att vi fortsätter att satsa på att mötas i olika personalgrupper för att utbyta erfarenheter och 
kunskaper.” 
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Rektor 2 

Reflektionsprotokoll 1: ”Ett av mina främsta uppdrag är – utreda stödbehov. Sätta in ”rätt” 

stöd.” Om smågruppslärarna; ”Det positiva är att vi har våra kunnigaste och mest profess-

ionella lärare som arbetar i smågrupperna.” Om klasslärarna; ”Jag hör ju att det lätt blir att 
överlåta svårigheter i klassen till lilla gruppen. Att hitta ”nya” arbetssätt/arbetsformer kräver mera 
av läraren och tiden till detta är inte lätt att hitta.”/.../ ”I min roll upplever jag det frustrerande att 
inte fullt ut kunna ge det stöd som alla barn har rätt till. Resurserna räcker inte till fullt ut och 
prioriteringar är nödvändiga.” 

Träff 2: Vid träff två reflekterar Rektor 2 kring utmaningen att få lärare att ut-
veckla förhållningssätt; ”Jag tycker att det är oerhört svårt. Man kan prata om det här med 
förhållningssätt./.../” Sedan går det ”in här och ut där. Alltså, du kan ju egentligen inte ändra 
någon annan människa.” I slutet av träff två säger hon; ”Jag tror att alla som sitter och jobbar 
också skulle behöva reflektera mera tillsammans. Att man hjälper dem att tänka att ”Det här gör 
vi!”. Det är ju jättesvårt att hitta tiden så det är väl mera en fråga om att bestämma att det är vik-
tigt.” 

Träff 3: Rektor 2 reflekterar kring att vara tydlig mot föräldrar om barnen har 
svårigheter; ”Men jag tänker på det här med tydlighet, nu är det ju väldigt tydligt i nya läroplan 
som kommer att vi från början ska tala om var man står i förhållande till kunskapsmålen och då 
måste man ju förhålla sig till det.” 

Rektor 2 deltog ej i träff 4 och lämnade inte in något reflektionsprotokoll 4 

Träff 5: När specped 2 föreslår att man ska askultera i varandras verksamheter för 
att få mer insyn säger rektor 2; ”Problemet med det är väl att det finn inte tid, alltså idag är 

det så tight att utrymmet för att göra det är svårt att få till.” Mot slutet av träffen lyfter hon 
lyfter hon tankar om möjliga utvecklingsarbeten; ”Ja, men sedan är ju frågan.... När man 
tänker att nätverk kanske behövs när man känner sig lite ensam ibland, för det gör ni ju emellanåt 
och det går väl kanske att ordna. Men ska man också ordna det så att man får ett samtal med övriga 
kollegor? Jag tänker lite grand det här med pedagogiska caféer. /.../ och inte vet jag om man ska tänka 
frivilligt eller obligatoriskt. /.../ Vi skulle ju också kunna lägga det i det systematiska kvalitetsarbetet 
på så sätt att det är vissa saker man återkommer till året runt.” 

Inkätdialog: Efter femte träffen beskriver rektor 3 sitt specialpedagogiska ledar-
skap; ”Mitt specialpedagogiska ledarskap innebär att jag ser till att utredning görs när jag får 
kännedom om elevers svårigheter av olika slag.” /.../ ”Ibland behöver jag fatta nya be-
slut/omprioritera om det går utifrån våra möjligheter. Alla åtgärdsprogram som skrivs av lä-
rare/specialpedagog lämnas till mig, jag vet vad som pågår i klassen alt. i lilla gruppen.”  

Reflektion om forskningscirkeln; ”Det är svåra frågor och vi kan inte säkert veta att det vi 
gör får de effekter vi vill på lång sikt.”/.../”Det kommer att vara väldigt viktigt att försöka ta in alla 
aspekter innan beslut, men det är inte nytt. Möjligen är jag ännu mera medveten om det nu. 
Forskningscirkeln har lyft fram dessa frågor tydligt och kanske kan det hjälpa till vid beslut i 
framtiden. Det är nyttigt att reflektera och diskutera. Att lyssna på andra ger nya infallsvinklat, 
åtminstone ibland.” 

Träff 6: ”Vi måste ju organisera upp det här, det finns ju mycket frågeställningar i den här och… 
Alltså, vi kan ju aldrig svälja över alltihopa på en gång. Vi måste ju kanske ordna en egen reflekt-
ionsträff tillsammans för att tänka kring hur vi ska gå vidare och vilka frågor som det är viktigast att 
börja med då? Om vi nu kan gradera det på något sätt?  För annars tar vi ju inte tillvara det som det 
här skulle handla om.” 
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Rektor 3 

Reflektionsprotokoll 1:”Jag kommer att ta hjälp av berörda lärare när det gäller att organisera 
för alla elever som behöver hjälp och stöd. Hur kan vi tänka? Hur prioriterar vi tillsammans? 
Nytänk?” /.../ ”Hur välkomnar klasslärare dessa elever? Hur borde det vara?”/.../  Hur upplever 
eleverna det här? Vad är kvalitet för dem? Hur viktigt är det för dem med inkludering och exklu-
dering, Vad är viktigast när?” Regelverket; ”Hur blir det med nya skollagen och studiero? Föräldrar 
som trycker på för studiero för sina barn? Att skicka ut elever som är störande?” 

Träff 2:”Och synen på lärandet som finns där, i gruppen. Är det en avstjälpningsplats? Eller en 
plats där det sker ett lärande som är bra för eleven? Den här dialogen för vi ju inte på skolan. Vad 
använder vi” lilla gruppen” till?” 

Träff 3: ”Jag tänkte på det här med klasslärare/liten grupp-lärare; att det är ju en förhandling där 
någonstans, att man måste vara överens om att det är det här vi vill tillsammans. Att det inte är 
ensidigt beslutat utan att det måste vara en överenskommelse så att; -Så här ska vi ha det för att 
jobba med den eleven tillsammans, då gör vi så här, du och jag... Annars blir det lätt ett irritat-
ionsmoment.” 

Träff 4: ”Vad är det som fungerar? Vilka riskfaktorer finns? Man kan titta på det från två olika 

håll” Om lärares lärande och utveckling; ”Men, allt tar ju sådan tid… Det är min största 
frustration. Jag skulle vilja trycka på knappen och så skulle det vara gjort! Men det går ju inte att 
göra utan man måste förstå att alla människor hamnar ju i process och man hamnar i process på 
olika sätt och med olika förutsättningar.”/.../ ”Och det som är så jätteviktigt att få syn på, det är ju 
det ni fick syn på idag. Det är ju då först man kan lyfta det till ytan och se att; Vi tycker ju inte 
samma! Det är ju först då man kan jobba med det.” 

Reflektionsprotokoll efter träff 4: ”Det jag märker under min vikarietid (som rektor) är hur 
olika perspektiv vi har i olika yrkesgrupper.” /.../ Även om jag som rektor tar upp, vill att vi ska 
tänka helheter, vill skapa förståelse genom att skapa forum där vi lyssnar på varandra, så finns en 
sorts rädsla; att tappa det vi har, ett motstånd till förändring, en ovillighet att lyssnat i andras 
problem – för tänk om jag måste förändra något själv… /.../ Jag är otålig och ser lätt stora helheter 
vilket är jobbigt för mig som person när det tar sådan tid att påverka.” 

Träff 5: ”Jag tycker att vi som grupp fått en aha-upplevelse kring vad inkludering och exkludering 
innebär. Så jag tycker att vi gått till klarhet! Så känns det! Och jag förstår också att denna klarhet 
med synsättet på inkludering/exkludering inte självklart finns runt omkring oss” 

Inkätdialog: ”Mitt arbete som klasslärare kännetecknas av att jag i så stor utsträckning som 
möjligt försöker anpassa lektioner och lärande till den grupp jag har.” /.../ ”Som rektor ser jag andra 
saker, ser hur vi arbetar olika med inkludering, ser hur vi ogillar en förändring, både som lärare i 
”lilla gruppen” och som klasslärare. Har försökt detta halvår att prata om ”vinna-vinna”-konceptet, 
allt utifrån att vi ska ha elever i fokus. Att vi har ansvar allihop att prata och lyssna i arbetsytan 
mellan oss.” 

Träff 6: ”Vi är i process på skolan upptäcker jag, vi som har gått den här kursen. Vi pratar lite 
annorlunda och vi tänker lite annorlunda och vi tänker mera på det här vad inkludering egentligen 
innebär. T.o.m. så att vi uttrycker det, för oss och för andra. Så i och med att vi gör det, vi som har 
haft den här processen så kommer vi att sprida ”ringar på vattnet” också.” /.../ ”Det vi också gör 
mycket mer medvetet i år är att vi försöker ha det här regelbundna samarbetet mellan klasserna i år 
och det har liksom blivit automatiskt för alla oss som har elever i ”lilla gruppen”. /.../Tidigare har vi 
liksom jobbat på men vi har inte reflekterat över hur vi jobbar och för vem. 
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Rektor 4 

Rektor 4 lämnade ej in reflektionsprotokoll 1. 

Träff 2: Om utmaningen i att påverka lärares förhållningssätt; ”Om vi nu tänker att 
det är lärarnas utmaning att hjälpa eleverna få insikt om sig själva så är det min utmaning att 
försöka hjälpa lärarna att få insikt om sig själva.”/.../ För det första måste man ju lyfta upp det på 
agendan och samtala om det. Du kan ställa utmanande frågor i utvecklingssamtal, Hur tänker du 
kring det här?”/.../ ”Om jag nu ska in som rektor för att lyfta någonting som jag ser inte är bra, då 
måste jag ha ett syfte varför jag gör det. Och syftet ska ju ändå vara gott. Utifrån att jag vill elevens 
bästa och jag vill min personals bästa.” 

Rektor 4 deltog ej mer i forskningscirkeln. 

Rektor 5  

Reflektionsprotokoll 1: Rektor 5 reflekterade uteslutande kring begreppen inklu-
dering/exkludering som han menar är kärnan i det specialpedagogiska dilemmat; 
”Det kan vara svårt att anpassa verksamhet till dem som sticker ut, men jag tror att alla måste 
anpassa sig d någon ny med ”eget” beteende ansluter sig till gruppen. Gruppen förändras för 
varenda individ somansluter. Det är inte nödvändigtvis att det enbart är den anslutande som ska 
förändra sig. Det är svårt och jobbigt med inkludering och det sätter ofta organisationen på prov, 
tillika vårt förhållningssätt.”/.../ ”Jag måste hela tiden reflektera över dessa frågor för att vara trygg 
i min inställning. Ofta får man organisationen, föräldrar etc. emot sig då man hävdar inklude-
ringens vinster. Men vad tycker jag själv, innerst inne? Hur reagerar jag om ett behandlingshem för 
narkomaner skulle byggas invid mitt hus? Skulle jag oroa mig för villans värde eller skulle jag hävda 
de utstöttas inkludering i samhället? Vi måste alla reflektera över dessa frågor, ständigt, alltid.” 

Rektor 5 deltog ej mer i forskningscirkeln p.g.a. av att han bytte arbetsplats. 
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Analys  
Analysen redovisas i tre delar; 

• Kunskapsbyggandet i forskningscirkeln  
• Individanalys av deltagarnas professionella mönster 
• Analys av den kollektiva kunskapsprocessen 

Kunskapsbyggandet i forskningscirkeln  
Avsnittet ”Kunskapsbyggandet i forskningscirkeln” kan sägas vara forskningscirkel-
gruppens egna resultat och analys. Kunskapsbyggandet i forskningscirkeln blev 
tydligt för deltagarna under processens gång. I denna sammanställning har jag 
sammanfattat de reflektioner som framkommit och den gemensamma analys som 
deltagarna och jag tillsammans gjort och som delgavs dem vid den sjätte träffen. 
Materialet är i två delar; kunskapsinnehållet och kunskapsprocessen. Kunskaps-
innehållet försöker ringa in vilka huvudsakliga områden som berördes under 
cirkeln och hur dessa förändrades under cirkelns gång. Delar av kunskapspro-
cessen såg cirkeldeltagarna tillsammans under cirkelns genomförande vilket syn-
liggjordes framförallt vid inkätdialogen och de två sista träffarna, andra delar har 
framträtt för mig när jag kategoriserade materialet.  

Kunskapsinnehållet i forskningscirkeln 

De frågeställningar som lyftes initialt var huvudsakligen av karaktären; Hur ska 
fler elever kunna få specialpedagogiskt stöd? respektive Hur säkerställer man att 
elever med funktionsnedsättningar får det stöd de har rätt till? Allt eftersom 
forskningscirkeln fortgick övergick samtalen allt mer att beröra dilemmat att ha 
en skolorganisation som möter behov och rättigheter till extra stöd för de elever 
som behöver det. 

Redan vid första cirkelträffen lyfte gruppen upp behovet av strukturer och tid för 
samarbete och reflektion mellan klasslärare och speciallärare. Flertalet av delta-
garna hade en känsla av att vi inte tar oss tid till detta på samma sätt som tidigare 
och att det är en brist. Anledningarna som framkom var både att man ibland pri-
oriterade bort det för andra akutare saker, en avsaknad av struktur; vem ska ta 
initiativ till träffarna?, en stressupplevelse som gör att man väljer bort dem. 
Andra uppgifter har kommit för specialpedagogerna; fler ärenden, mer föräld-
rakontakter, andra typer av arbetsuppgifter etc. 
Ett tema som många, framförallt speciallärarna lyfte fram inledningsvis var frå-
geställningen ”Får rätt barn hjälp?”  Det framkom indikationer på att det kanske 
ibland är så att stöd ges till de elever som ”lider” av kombinationen ”svårig-
het+klasslärare som inte kan hantera situationen”. D.v.s. vissa lärare hanterar 
med framgång elever i behov av stöd inom klassens ram, andra gör det inte. En 
annan frågeställning som lyftes fram flera gånger, framförallt av speciallärare och 
specialpedagoger var frågan om vilken betydelse smågruppernas existens har för 
det ordinarie klassrumsarbetet och klasslärarens utveckling? Leder det till att de 
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utvecklas mindre i sin yrkesroll? Eller till att de inte tror sig ha förmåga att kunna 
undervisa elever i behov av särskilt stöd? 

Inkludering och exkludering var det tema som cirkelgruppen valde att fördjupa 
sig i. Efter en viss inledande förvirring kring definitionen av begreppen integre-
ring och inkludering tyckte flertalet deltagare att begreppen klarnat sedan de läst 
de vetenskapliga rapporterna. Under forskningscirkelns gång framkommer det 
från speciallärare och specialpedagoger ett behov av att skolledningen behöver 
vara mer aktiv i att utmana och driva uppföljning, utvärdering och utvecklingen 
av organisationen av det specialpedagogiska stödet. Flera av deltagarna hade vid 
läsningen av de vetenskapliga rapporterna särskilt noterat att framgångsfaktorer 
för att lyckas med inkludering hade att göra med rektors roll. Flera deltagare ut-
trycker att detta arbete måste tas om hand och få en fortsättning men också en oro 
för att det ska rinna ut i sanden uttrycks.  

Under träff två uppstår en samstämmighet i hela gruppen om att man måste de-
finiera och förklara sin verksamhet, kontinuerligt följa upp och arbeta med det 
som behövs för att utveckla den. Vid de sista träffarna finns en framåtsyftande 
kraft av egenmakt hos gruppen. Deltagarna upplevde att utvecklingsområden har 
synliggjorts och att idéer fötts när de läst igenom materialet. En fortsättning av 
utvecklingsarbetet lyftes fram inte bara som viktig, utan nödvändig.  

Flera deltagare uttryckte att forskningscirkeln har satt igång tankar och reflekt-
ioner hos dem. Deltagarna i forskningscirkeln uttalade att de tänker och reflekte-
rar, men även konkret arbetar med ett mer ”inkluderande tänk” i sitt vardagsar-
bete nu tack vare forskningscirkeln. Skeenden som deltagarna lyfter som har 
synliggjorts är bl. a. olika yrkesroller och syn utifrån det, medvetenheten att or-
ganisationen måste utvecklas vidare och att all personal måste göras delaktig. 
Man talar också mer om samarbete, att sudda ut gränser och att ha flexibla lös-
ningar som kan komma fler elever till godo. 

Kunskapsprocessen i forskningscirkeln  

Inledningsvis i forskningscirkeln var det första som skedde att gruppen identifi-
erade gemensamma frågor och behov. Vid andra träffen blev deltagarna varse att 
man som individer hade olika synsätt i en omfattning som de inte tidigare varit 
medvetna om. Denna upptäckt blev utmanande och satte igång tankeprocesser. 
Tankarna samlades och förgrenades i samtalen och fördjupades ytterligare genom 
läsandet av de transkribterade samtalen och skrivandet av reflektionsprotokoll.  

Reflektionsprotokollen framstår som viktiga för att få fatt i och få struktur på den 
egna reflektionen. Läsningen av transkriberad text uppfattar jag som central ge-
nom att deltagarna tydligare ”såg” varandras perspektiv. Läsandet av tran-
skriptionerna från samtalen gav deltagarna aha-upplevelser och, vad kan ut-
tryckas som ”tankeskutt”. Inte minst gällde detta när de reflekterade över vad de 
själva sagt. Deltagarna tycks, när de tar del av sina utsagor uppleva en viss för-
våning över hur olika de faktiskt tänker och man börjar fundera, både över vad 
man själv sa och vad andra sa. Det blev en upptäckt av att ”vi talar förbi 
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varandra”. De frågor som väcktes i och med det bidrog starkt till fördjupandet av 
samtalen.  

Identifierandet av de olika syn- och förhållningssätten återkom genom hela 
forskningscirkeln och ledde till utmanande dialoger. Dessa dialoger ledde 
stundtas till en känsla av förvirring, frustration och trötthet vilka i sin tur övergick 
i en ”förstärkning och bekräftelse av rådande förhållanden”.  

Speciellt kring definitionerna av inkludering och exkludering visade det sig att 
deltagarna både representerade flera olika perspektiv och tolkade begreppen 
olika. När detts skedde försökte gruppen hitta koncensus i ”hur det är”. Det ge-
mensamma blev ”de andras” syn på skolans organisation i smågrupper. Ett för-
svarläge problematiserades därefter och utvecklades till ett läge där olika per-
spektiv kom in i diskussionen. Rektor 3 säger; ”Faran som jag ser det är att vi tror att vi 

gör rätt.” Specialpedagog 2 säger; ”Vi måste se det som är bra men vi måste också se bristerna 

och utveckla dem”.  

Allt eftersom forskningscirkeln framskred fann flera av deltagarna en samstäm-
mighet i att de gick från att försvara till att förklara skolans arbetssätt. Gradvis 
arbetade vi oss fram till ett mer breddat och nyanserat förhållningssätt med en 
djupare förståelse av det områden som undersöktes genom de olika perspektiv vi 
förde in i forskningscirkeln och de olika erfarenheter vi delade med oss av till 
varandra.  Att få ta del av intervjuer med f.d. elever var ett sådant nytt perspektiv 
som bidrog till reflektion och som förde samtalet vidare. En fördjupning i form av 
läsning av forskningsrapporter kring begreppen inkludering, delaktighet och 
jämlikhet blev ett annat sätt för gruppen att hitta en gemensam kunskapsbas att 
komma vidare i samtalen utifrån.  

Kvalitetsdiskussionen upplevdes till en början som svår. Hur vet vi? Hur ser vi? 
Vad är mätbart? Känslan som växte fram i gruppen var en insikt att de samtal som 
fördes var viktiga, för att inte säga nödvändiga, för att säkerställa en bra kvalitet i 
vardagsarbetet. Jag tolkade det som att det för vissa av deltagarna var först när de 
började samtala som de upptäcker och identifierar behovet av samtal ur ett yr-
kesprofessionellt perspektiv. Mot slutet hade kvalitetsdiskussionen ändrat ka-
raktär till att handla mer om ”vad vi kan göra” än om ”hur det är”. 

Allt eftersom dialogerna fördjupades växte insikten fram om att samverkan, lä-
rarkompetens, professionalitetsutveckling, bemötande och förhållningssätt är 
viktiga faktorer för att förstå, skapa och upprätthålla inkluderande organisationer 
och arbetssätt. De olika roller som vi har i våra professioner och vikten av att 
kunna se varandras perspektiv utskristalliserades. Via reflektionen gjorde delta-
garna ”tankeskutt och insikter”. Faktorer som hindrar reflektion och samverkan 
identifierades också; i första skedet som brist på tid, men i den fördjupade dialo-
gen framförallt dels som brist på organisation och/eller struktur men också de 
hinder och låsningar som uppstår pga. attityder, ansvarsfördelning, stress, av-
undsjuka, frustrationer, osäkerhet och ”yrkeskoder” mellan personalgrupper. I 
detta breddade och fördjupade perspektiv såg vi också bakom den fasad vi upp-
rätthåller inför varandra. Insikten om detta ledde till frågorna; Hur får vi tid att 
reflektera? Har vi tid att inte reflektera? Vad leder detta till? Resonemangen 
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djupnade och flera gruppdeltagare identifierade den egna tankeprocessen. Vi 
gjorde alla insikter allteftersom, både jag som deltagande observatör, deltagarna 
som individer och gruppen som helhet.  

Vid de sista träffarna och i inkätdialogen tydliggjordes kunskapsprocessen. 
Gruppen satte ord på insikter man tycker sig uppnått i forskningscirkeln; lärar-
rollens komplexitet, hur olika vi ser på olikheter, behovet av samtal och samsyn, 
behov/nödvändighet av strukturerad reflektion och skolledningens ansvar att 
leda den processen, nödvändigheten av flexibilitet i organisationen och vikten av 
trygghet och tillit mellan kollegor som en förutsättning för att lyckas med inklu-
dering.  En känsla av egenmakt och tankar på utvecklingsmöjligheter och fram-
åtsyftande handlingar uppstår i gruppen. Ett mål utkristalliseras; att skapa för-
ståelse och insikt i varandras arbete samt spridning av specialpedagogisk kom-
petens i organisationen. Gruppen identifierar att en viktig faktor i organisationen 
då blir att skapa en förståelse för, och insikt i, varandras arbete och att utveckla en 
organisation där kompetens kan spridas i hela organisationen.  

Avslutningsvis uttryckte flertalet av gruppdeltagarna i den avslutande inkätdia-
logen att de genom forskningscirkeln blivit stärkta i sin profession men samtidigt 
fått en klarare bild av hur alla professioner bidrar till helheten. Vid den sjätte och 
sista träffen uttryckte flera deltagare att de både tänker och agerar lite annorlunda 
jämfört med före forskningscirkeln. De utryckte att kunskaper de förvärvat ge-
nom processen i forskningscirkeln lett förändrade handlingar i den praktiska 
vardagen.  
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Individanalys – professionellt mönster 

Lärare 1 

Lärare 1:s professionella mönster vandrade inledningsvis från reflektioner på 
samhällsnivå till individnivå. Om likvärdighet; ”med starka föräldrakrafter så får vissa 

barn förmånen men för de barn som inte har starka föräldrar är det inte lika självklart” Om hur 
värderingar styr; ”Har jag en värdering som att jag tycker att för att man ska passa in i sam-

hället, då ska man vara i klass eller umgås med kompisar?” Därefter på organisationsnivå; 
”Ett problem som jag anser finns är att om vissa elever ”plockas” bort ur den stora gruppen så 
brukar det oftast komma andra elever som behöver mera!” och arbetslagnivå; ” Där kan man 
som arbetslag gå in och hjälpa varandra. Man letar alltså inte fel hos eleven, man letar inte fel hos 
mig (som lärare), utan vad är det som gör att det fungerar?”  På individnivå; ”men det är klart, 
skulle någon komma in, vad skulle de se? De skulle se att jag inte har någon ordning på honom. De 
skulle säga; -”Gud vad värdelös hon är! Fattar hon inte att hon borde säga åt honom; -”Jobba med 
det här nu!”  

Vid träff 4 uttrycker hon ett multiprofessionellt mönster där hon knyter ihop 
samhällsperspektiv med skolans organisation;”Det jag tänker är alla lagar; Alla har rätt 
att få gå på sin hemskola, det är skolans skyldighet att se till att det fungerar och att det finns möj-
lighet för varje elev att gå. Jamen då måste vi ju ha olika alternativ inom alla skolformer.” I 
inkätdialogen efter träff fem uppvisade hon övervägande ett uniprofessionellt 
mönster; ”att ha stenkoll på vart alla elever är i alla ämnen.” och ”Jag är petig när det gäller de 
elever som redan går hos oss och anser att mitt ansvar först och främst ligger i att bevaka deras 
rättighet i en bra pedagogisk verksamhet.” Hon sammanfattar att hon tycker att forsk-
ningscirkeln stärkt henne i hennes yrkesroll; ”Vi har alla processat utifrån vart vi själva 
befunnit oss och utifrån yrkesroll. Detta tycker jag har stärkt mig enormt.”  

Vid den sjätte och sista träffen uppvisade hon övervägande multiprofessionellt 
mönster. Hon lyfte upp vikten av att; ”veta vad man gör, för vem man gör det och varför 

man gör det.” Om forskningscirkeln sa hon; ”Och så blev det lite tydligt med olika yrkesrol-

ler, som heller kanske inte har varit så tydligt, i hur man ser på olika saker”. Ianspråktagande av 
frirummet; ”Det är precis det jag och Specialpedagog 1 precis suttit och jobbat med. Funderat med 
”lilla gruppens” resurser utifrån var behövs de bäst? Är det i gruppen, eller är det att följa eleven 
ute i klassen.”  

Analysen visar att Lärare 1 under de första träffarna prövade de uni- respektive 
multiprofessionella perspektiven mot varandra vilket skapade en viss kon-
flikt/frustration för henne, å ena sidan de samhälleliga och organisationella per-
spektiven å andra sidan vad är bäst för barnet/eleven/individen här och nu? Mot 
slutet av forskningscirkeln är hon stärkt i sin uniprofessionella yrkesroll samtidigt 
som aktörsberedskapen ökat och hon också tar frirummet i anspråk. Min slutsats 
är att forskningscirkeln påverkat Lärare 1 att med större säkerhet kombinera det 
uni- och multiprofessionella perspektiven vilket också innebär en medvetenhet 
om att båda perspektiven kan samexistera och egentligen inte behöver stå i kon-
flikt med varandra. 
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Lärare 2  

Lärare 2:s mönster i reflektionsprotokoll 1 är multiprofessionellt, autonomin är 
kollektiv hon beskriver skolan som organisation och lyfter gruppens process och 
samarbete; ”Ofta när vi diskuterar inom skolan fastnar vi i klagan på resurser, lokaler och dylikt. 
Naturligtvis har de faktorerna betydelse av stora mått, men de är icke allenagörande. Det hjälper 
inte hur mycket pengar och lokaler vi får om vi inte är medvetna om eller utvecklar förhållningssätt 
och arbetssätt alls” 

Vid träff 3 identifierar Lärare 2 gruppens olika synsätt/perspektiv; ”Va! Tycker vi så 

här olika?” Därefter är mönstret inledningsvis uniprofessionellt medan det mot 
slutet blir multiprofessionellt.  

Inledningsvis under träff fem säger hon; ”Ett mönster som jag kan se är att jag blir väldigt 

medveten om min egen situation som ensamarbetande när jag läser det här nu.” Senare under 
träffen; ”Alltså, man känner ju mer och mer att vi har ett behov av varandra, eller hur?”/.../ ”Och 
även det här behovet att föra ut och att föra diskussionen om inkludering och...exkludering och vad 
det innebär.” Jag tolkar det som att hon reflekterar över sin egen arbetssituation ur 
ett multiprofessionellt perspektiv och att hon identifierar samverkan med kolle-
gor som ett frirum med utvecklingspotential. 

I inkätdialogen beskriver hon inledningsvis det uniprofessionella perspektivet; 
”att möta barnen utifrån deras behov.” fortsätter till det kollektiva multiprofessionella; 
”Har också fått klart för mig hur viktigt det är att hålla igång nätverksgruppen och andra träffar, på 
flera plan.” som placerar som lärarer som aktör i skolan som organisation; ”… har jag 
fått mer motivering till utveckling för våra grupper. 

Vid träff 6 uttrycker sig Lärare 2 i huvudsak multiprofessionellt, kring samarbete, 
organisation, flexibilitet. Hon poängterar att gruppens process syns i materialet 
och att hon personligen har fått ”tankeställare”; ”Alltså, vi står ju i precis i början på 
någonting som kan utvecklas hur långt som helst!” /.../ ”Och för mig börjar det poppa upp idéer på 
en gång. Jag vart ju jätte… Jag ville ju ha möte då, direkt när jag läste. Då var jag pratsugen!” Hon 
säger att gruppen är på god väg mot samsyn, men att den behöver ledas vidare i 
processen och också inkludera klasslärare. Hon har identifierat och börjat ta 
frirummet i anspråk; ”Jag jobbar jättemycket med det här med att ”sudda ut” gränserna och 
sådär. Att jag bjuder in andra barn i klassen och jag går in i klasserna och försöker få det väldigt 
flytande på det viset.” 

Analysen visar att lärare två inledningsvis hade ett övervägande multiprofess-
ionellt perspektiv och upptäkten att deltagarna ”tyckte så olika” överraskade 
henne. Processen påverkar lärare 2 genom att synliggöra och verbalisera både de 
uni- och multiprofessionella perspektiven. Slutsatsen är att detta ledde till att 
perspektiven blev mer integrerade i varandra och när detta skedde synliggjordes 
”frirummet” för utveckling. Vid den sista träffen visade mönstret att forsknings-
cirkeln påverkat henne både i det konkreta vardagsarbetet med eleverna, gäl-
lande samverkan med kollegorna och genom idéer kring hur man kan utveckla 
organisationen.   
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Lärare 3 

Lärare 3 arbetar i motsats till övriga deltagare vid en skolenhet som inte har spe-
cialpedagogiskt stöd organiserat i smågrupper. Hon uttrycker sig relativt spar-
samt så underlaget för analys är inte så stort men hon uttrycker sig oftast i termer 
av ”vi”( avser sitt arbetslag), som jag tolkar signalerar ett multiprofessionellt 
perspektiv.  

Vid träff två uppehåller sig hon vid organisationen; ”Alltså, det är ju inkludering hela 
tiden därför att det finns ju inget annat att välja på.”/.../ ”Man är i sin grupp och det är ändå nå-
gon/några som blir dennes kamrater. Det känns inte som att eleven blir ensam fast den har de här 
svårigheterna” /.../ ”Man pratar ganska mycket om det och gruppen vet ganska mycket om vad det 
är för någonting som är svårigheterna.”/.../ ”Det beror kanske på det här att man har varit tvungna 
att vara tillsammans och försöka förstå det här från första början för det har ju inte funnits något val 
på ett vis utan det är bara att vara i det här.” Hennes reflektioner rör sig både på ett in-
divid respektive grupperspektiv vilket jag tolkar som en kombination av uni- och 
multiprofessionella perspektiv.  

Vid träff tre säger hon; ”Nej, jag har inte sagt så mycket... Jag har börjat fundera... det här med 
smågrupper... det kanske är bra med speciallärare också, så att...” 

Vid träff fem säger lärare 3: ”Det som jag känner, det är att vi i vår skola, som inte ens har 
smågrupper, vi har nog inte ens reflekterat över hur det är att vara i grupp respektive att vara i lilla 
gruppen utan vi har känt att lilla gruppen, det har varit superbra. Men vi har ju förstått att det kan 
vara på olika sätt. Så det har vi tagit till oss.” 

När hon beskriver sitt specialpedagogiska ledarskap och sin pedagogiska 
grundsyn i inkätdialogen gör hon det i en kombination av uni- och multipro-
fessionella termer; ”Har fått mera insikt om vad "liten grupp" innebär och att det är ett viktigt 
verktyg som måste finnas för de elever som behöver mycket stöd. Jag kommer att ha samtalen med 
mig när vi inför nästa läsår ska planera vår specialundervisning.” 

Analysen visar att lärare 3 förhöll sig lite avvaktande i samtalen men att hon ju 
längre forskningscirkeln fortskred reflekterade allt mer kring de olika perspekti-
ven och dess konsekvenser för vardagsarbetet. Slutsatsen är att lärare 3 genom 
forskningscirkeln breddat perspektiven kring inkludering/exkludering och på så 
vis ökat sin kunskapsbas vilket stärkt henne i hennes professionella roll. En in-
tressant aspekt av Lärare 3:s reflektioner är att hon i något motto sett processen 
och frågan om inkludering/exkludering lite mer ”utifrån” och därför också är lite 
mer fri i sina slutsatser än övriga deltagare när hon vid sista träffen uttrycker; 
”Känns det som att det har kommit fram till någonting? Då kände jag det så att de här barnen som 
ska inkluderas, att det ska nog vara mer utav det. Att det har varit kanske mer åt andra hållet.” 
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Lärare 4 

I reflektionsprotokoll 1 har Lärare 4 ett organisationellt, till viss del multipro-
fessionellt mönster; ”Får verkligen rätt elev hjälp?” och ”Vem är det som bestämmer turord-

ningen/vilka som får hjälp?” samt ”kanske gör vi rätt men vi kan lika gärna ha prioriterat fel och 

varför gör vi det i så fall?” Vid den andra träffen är mönstret övervägande unipro-
fessionellt och en kåranda blir synlig mellan klasslärare och smågruppslärare; 
”Jamen, du har ju bara två elever, jag har ju tjugo.” Vid träff 3 och 4 uppvisar Lärare 4 ett 
övervägande uniprofessionellt mönster. Kårandan blir synlig igen men nu identifierar 
hon den också;”Hoppas ingen öppnar dörren och ser oss nu.” /.../ ”Men, det där är ju gentemot 
kollegor. Det är den känslan. Det har inte med eleverna att göra.”  

Mot slutet av träff 4 framträder ett mera multiprofessionellt perspektiv; ”Det är ju 
mycket med de här barnen, de är ju lite speciella barn och det finns mycket som man kanske behöver 
bearbeta… /.../ utbyta tankar… /.../Hur gör jag nu?...” och behov av feedback från dem 
som ”tar över” eleverna i nästa årskurs; ”Fortsätter de att utvecklas? Stannar de av? Har vi 
gjort fel? Har vi gjort rätt? Vi får liksom aldrig någon bekräftelse på det vi har gjort.”  

Vid träff fem är mönstret multiprofessionellt; ”Vad betyder inkludering för mig? Vad 
betyder inkludering för dig? För klasslärarna? För lärarna i smågrupperna? Har vi samma synsätt 
på det?”/.../ ”Och det tror jag är något vi måste jobba med för det är inte så lätt.”  

Lärare 4 är i inkätdialogen kombinerat uni- och multiprofessionell i sitt perspek-
tiv. Hon beskriver sitt specialpedagogiska ledarskap i termer som; ”inkännande, 
”respekt, lyssnande, dialog med föräldrar, klasslärare, rektor och andra, upprätta åtgärdsprogram 
och håller mig ”up-to-date” med nya rön.” Sin pedagogiska grundsyn kopplat till in-
kluderingsaspekten beskriver hon i termer som; ”att tillsammans med klassläraren jobba 

med det som gör att eleven känner en tillhörighet i klassen.” Om processen i forskningscir-
keln skriver hon; ”Jag inser att vi för att kunna hålla en hög nivå måste utbyta erfarenheter med 
andra och att kompetensen måste stärkas med utbildningsinsatser för att vi inte ska stanna upp i vår 
utveckling av arbetet runt/med våra bibass-elever.” 

Analysen visar att inledningsvis i det första reflektionsprotokollet var lärare 4:s 
professionella mönster till synes multiprofessionellt men när samtalen fördjupa-
des framträdde allt mer av ett uniprofessionellt perspektivet och kårandan blev 
synlig. Hon växlar därefter mellan perspektiven under träffarna. Mot slutet re-
flekterar hon återigen utifrån det multiprofessionella perspektivet men uttrycker 
samtidigt att hon blivit stärkt i sin, vad jag tolkar det som, uniprofessionella yr-
kesroll. Inledningsvis hade hon frågor kring organisationen, avslutningsvis hade 
hon idéer på vad som behöver göras för att inte stanna upp i utvecklingen av ar-
betet med och kring elever i behov av särskilt stöd. Slutsatsen är att kunskaps-
processen i forskningscirkeln styrkt Lärare 4 i hennes uniprofessionella yrkesroll 
såväl som att väga in den i ett multiprofessionellt perspektiv. När detta skedde 
ledde det till en identifiering av frirummet och satte igång tankar om utveckling. 
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Lärare 5 
Lärare 5:s mönster i reflektionsprotkoll 1 är tillsynes övervägande multiprofess-
ionellt där skolans organisation är i fokus. ”Får rätt elever rätt stöd? Exklude-
ring/inkludering – svår balansgång, Brist på tid att samarbeta med klasslärarna. Hur skulle 
undervisningen se ut om inte smågrupperna fanns?”   

Under träff två beskriver Lärare 5 sitt arbete och sin lärarvardag ur ett unipro-
fessionellt perspektiv men identifierar samtidigt vikten av kommunikation och 
samverkan mellan olika yrkesgrupper vilket jag tolkar som en öppning mot ett 
multiprofessionellt perspektiv. ”Då kommer man in på samlingen på morgonen och så är 
schemat ändrat. Då kan den dagen vara förstörd för det barnet, eleven. /.../ Klasslärarna har inte 
riktigt förstått hur viktigt det är med de här bitarna. Och vi är väl inte riktigt tydliga med att säga 
det heller. För det är ju en kommunikation som krävs. Så är det ju.” 

Vid träff fyra uttryckte sig Lärare 5 övervägande i ett uniprofessionellt mönster. 
En kåranda blev synlig; Och så kan man få den här känslan från klassläraren att; ”Inne i 
klassen har jag ett h-vete för det är tio som skriker på hjälp och… här sitter du med en i lugn och ro.” 
I reflektionsprotokollet efter träff 4 har hon identifierat kårandan och de be-
gränsningar den utgör och nu är hennes professionella mönster är multiprofess-
ionellt; ”Vi måste skapa en förståelse för och insikt i varandras arbete, klasslärare, smågruppslä-
rare, specialpedagoger och skolledare. Det är viktigt att alla vi som arbetar i skolan har en gemensam 
helhetssyn, vi ska komplettera varandra så att vi kan möta alla elever och inte motarbeta varandra!”  

I inkätdialogen knyter Lärare 5 ihop sitt specialpedagogiska ledarskap som en 
kombination av både uni- respektive multiprofessionellamönster. ”att anpassa sig 
efter de behov som finns.”/.../”samarbete, förståelse, kunskap, flexibilitet” /.../ ”Jag tror inte att 
problematiken har bara med eleven att göra utan att hela undervisningssituationen spelar in.” Det 
hon tar med sig från forskningscirkeln är att hon känner sig ”trygg och stärkt” i lä-
rarrollen och en större insikt om vikten av samarbete mellan henne och klasslä-
rarna; ”just i inkluderingsfrågan, så att det ska bli så bra som möjligt för elever.” 

Analysen visar att inledningsvis gav Lärare 5 i huvudsak uttryck för ett till synes 
multiprofessionellt perspektiv så till vida hon lyfte fram skolans organisation 
kring det specialpedagogiska stödet. Under träff två till fyra var hennes perspek-
tiv i huvudsak uniprofessionellt men därefter förändrades mönstret till att bli mer 
multiprofessionellt. I inkätdialogen knyter hon ihop perspektiven. Slutsatsen är 
att forskningscirkeln påverkat lärare 3 att vidga perspektiven och därefter sam-
manfoga dem vilket styrkt henne i hennes yrkesroll. 
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Specialpedagog 1 

Inledningsvis var specialpedagog 1:s professionella mönster till synes multipro-
fessionellt men inte så tydligt. Hon reflekterar kring organisationen; ”Vi måste lägga 

tid och kraft på att få tillstånd en samsyn runt de elever som är i störst behov av stöd.” Vid träff 
två säger hon; ”Om man inte har smågrupperna, vad är det som krävs då? Vad är optimalt? Vad 
behövs för att man ska kunna utveckla alla de här förmågorna?”  

Vid träff tre knyter hon ihop det uni och multiprofessionella perspektiven; ”Men 
tänker du att det är skolan som institution då, som kan ta på sig att vara så här rak?” /.../ ”Kan 
skolan vara hur tydlig som helst gentemot föräldern utan att skolan – i form av rätt person – är hur 
tydlig som helst?” /.../ ”Jag överför det i det här med det relationella perspektivet.” /.../ ”Min tes är 
att vi kan inte det, vi når inte föräldern, om vi inte har ett förhållande i botten av något slag.”  

Vid träff fyra är det professionella mönstret mer uniprofessionellt, såsom jag tol-
kar att den kan vara just i rollen som specialpedagog, dvs möten med föräldrar 
och handledning av enskilda lärare; ”Vi stöter på det här allihopa, hur det hos vissa hand-
ledare kan fungera; ”Jamen, jag tar allihopa!” och sedan har vi då; ”Bort! Han stör! Hon stör!” 
Alltså, jag vet inte om man någonsin kommer åt det? 

Vid träff 4 är det professionella mönstret först mer uniprofessionellt för att senare 
i samtalet bli mer multiprofessionellt. I reflektionsprotokollet därefter knyter hon 
ihop perspektiven, identifierar frirummet och utökar sin autonomi; ”I denna cirkel 
tycker jag att det blir så klart att rektorsroll/pedagogroll skiljer sig åt. Vi ser olika på många frågor. 
Vi har stått och stampat i våra samtal, men denna gång hände något. Vi satte t.ex. ord på vad in-
kludering egentligen innebär. Vi satte t.ex. ord på hur vi vill att framtiden ska/bör se ut.” /.../ ”Det 
jag allra mest fäste mig vid är de faktorer som är viktiga för att inkluderande processer ska uppstå. 
Jag tänker för att komma vidare i skolutvecklingsfrågan så kan vi arbeta betydligt mer genomgri-
pande med dessa faktorer, göra nulägesbeskrivningar för att sedan arbeta vidare med visioner.” /.../ 
”Det ju också helt klart att vi ska tillbaka till nätverksträffar igen. Det kan absolut vara en uppgift 
för specialpedagogerna att organisera dessa träffar, både med och utan skolledning.”  

I inkätdialogen förekommer en integrering av perspektiven; ”Hur får vi viljan till in-
kludering att bli rådande? Jag tror återigen att om pedagoger får känna sig delaktiga är vi en bra bit 
på väg.” Avslutningsvis beskriver hon hur forskningscirkeln påverkat hennes spe-
cialpedagogiska ledarskap; ”Jag hoppas och tror att jag vågar vara mer utmanande när det 
gäller exempelvis betyg och bedömning och funktionshinder.” /.../ ”Så svaret på frågan är JA, den 
har påverkat mig och jag ska bli modigare!!!!!” Vid träff sex säger hon; ”Aha: et, det är ju det 
här med att vi hamnar i att det finns ett embryo för att fortsätta processa i skolutveckling och att 
jobba vidare med framgångsfaktorer.” 

Analysen visar att inledningsvis var Specialpedagog 1:s professionella mönster 
till synes multiprofessionellt men inte så tydligt. Ju längre forskningscirkeln på-
gick desto tydligare blev hennes professionella mönster, både det uni- och mul-
tiprofessionella. Hon vandrar i tankarna mellan perspektiven och landar i en 
slutsats där lärare genom delaktighet blir, vad jag tolkar det som, aktörer inom 
det tillgängliga frirummet. Slutsatsen är att forskningscirkeln påverkat Special-
pedagog 1 att se och koppla ihop de uni och multiprofessionella perspektiven och 
att detta stärkt hennes professionella identitet.  

  



65 

 

Specialpedagog 2 
Specialpedagog 2 formulerar inledningsvis i huvudsak i frågor som uppmärk-
sammar lärare som ensamarbetande i ett här och nu-perspektiv;”Hur kan jag ordna 
min undervisning så att alla blir inkluderade? Går det att i stor grupp ge varje elev den miljö och de 
verktyg de behöver för att utvecklas optimalt.” Jag tolkar det professionella mönstret som i 
huvudsak uniprofessionellt sett ur en specialpedagogs perspektiv. 

Inledningsvis vid träff 2 är mönstret detsamma; ”Men hur långt kommer man med 
lärmiljön, i ett klassrum, med en lärare och 25-30 elever?” /.../ ”Eller hur mycket ska vi tänka oss att 
en enskild handledare ska klara? Ha kunskap om?”/.../ ”Det bästa av förhållningssätt kan ju faktiskt 
finnas, men det kan vara en omöjlig situation i ett klassrum ändå.” Senare under träff två 
förändras mönstret i multiprofessionell riktning;”Hur kan vi hitta ett sätt att jobba vidare 
i kunskapsbyggande med lärarna och ledarskapet i klassrummet. Det känns jätteintressant!”  

Vid träff 4 får Specialpedagog 2 en aha-upplevelse och i detta synliggörs frirum-
met; ”Där har vi ju något! Det är uppföljningarna som inte kommit till stånd.”/.../ ”Det händer 
mycket som man ska ta itu med. Men det är just det långsiktiga, som man hela tiden håller vid liv, 
det är det som kanske fattas lite.” I reflektionsprotokoll 4 tolkar jag det som att speci-
alpedagog 2”får ihop” de uni- respektive multiprofessionella perspektiven; ”Det 
gäller att hålla kvar vid sådant som varit bra tidigare men även inspireras att tänka nytt.” Viktigt 
att avsätta tid för samtal och samarbete och det är viktigt att någon/några håller i och initierar det.” 
Frirummet för skolutveckling framträder. 

Vid träff 5 fortsätter Specialpedagog 2 sätta ord på utvecklingstankar, samarbete, 
lärarna och skolledarna som kollektiv och aktörer; ”Sedan tycker jag också att det blir så 
tydligt att vi måste ha en organisation för det här, hur vi ska tänka och gå vidare kring det.”/.../ ”Jag 
vet inte, kan man få lite mer insyn i varandras verksamheter på något vis?” 

I inkätdialogen beskriver Specialpedagog 2 sitt specialpedagogiska ledarskap i 
multiprofessionella termer; ”samspel och samarbete med många olika grupper” samt att ”vara 

en kvalificerad samtalspartner för att reflektion ska komma till stånd”. Slutligen skriver hon 
om vad hon menar behövs framåt och hennes roll i det; ”få till mötesplatser för lärarna 
att diskutera sig fram till en någorlunda liknande syn på lärande och arbetssätt” /.../ ”arbeta med 
beprövade metoder, evidensbaserade och se till att arbetet med elever utvärderas kontinuerligt” /.../ 
”initiera och leda pedagogiskt utvecklingsarbete i verksamheten.”  

Analysen visar att specialpedagog 2 inledningsvis i huvudsak företrädde ett 
uniprofessionellt perspektiv. Inledningsvis formulerade Specialpedagog 2 frågor 
medan hon i slutet av forskningscirkeln formulerade sig i tankar kring hur orga-
nisationen kan utvecklas. Slutsatsen är att arbetet i forskningscirkeln ledde till en 
breddning och fördjupning av såväl det uni- som multiprofessionella perspekti-
ven och att när detta skedde synliggjordes frirummet för utvecklingsarbete vilket 
innebar att gränserna för hennes autonomi vidgades.  
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Rektor 1 

Rektor 1:s mönster var inledningsvis uniprofessionellt med ett fokus på resur-
serna och ”elevens bästa” – individen; ”I min roll som chef är funderingarna kring inklu-
dering/exkludering nära sammanbundna med om vi gör rätt utifrån elevens bästa och om den 
ekonomiska insatsen hamnar på rätt ställe för varje individ.”  

Vid träff två uppvisar Rektor 1 ett mycket otydligt, professionellt mönster. Regler 
eller ekonomi utgör inte begränsningarna utan snarare lärare och lärares förhåll-
ningssätt; ”Det där är jag allergisk mot; -Om vi hade haft mer resurser då skulle vi ha… Vad är det 
för resurser? Det handlar om förhållningssätt!” /.../ Inte heller kunskap utgör begränsningar; ”Men 
det handlar ju inte om att man ska ha kunskap om allting, utan man ska ha förståelse, accep-
tans.”/.../ ”Man måste ha acceptans för att människor, barn, ungdomar är olika.” På frågan hur 
kan man hjälpa lärare att utveckla sin professionalitet i jobbet säger rektor 1; ”att 
det är svårt och att det handlar om att ha mod att våga säga till”; ”Risken är att vi lindar in det så 
mycket att om 75 % av vad den här läraren gör är till nackdel för eleven så kanske vi får ner det till 
70 %. Det är ju åt skogen ändå! Allting!” Om metoden kollegehandledning som berörts i 
samtalet menar han att lärarna säger;”-Ska vi bevaka varandra? Ska vi kritisera varandra? 

Jaha, då vill jag vara med den som jag känner jätteväl… Man är jätterädd för det här.” Om att 
förändra i organisationen; ”Men då handlar det ju om organisation, och då är det ju rektors 
ansvar. Att kunna se till att… nu är det en lite lugnare situation där, där borde man kunna hjälpa 
varandra där.… men det finns ju ingen sådan…, tradition att göra det.” 

Vid träff tre uppvisar Rektor 3 varierande professionella mönster; å ena sidan 
identifierar han gruppdeltagarnas olika perspektiv; å andra sidan läraren som 
ensamarbetande (uni) men med fokus på socialal relationer (multi); ”Man måste nå 
deras hjärtan först innan man får tillgång till huvudet. Och det måste få ta en viss process och så när 
man väl är där, då kan man börja jobba med deras intressen och olika studietekniker och allting.” 

Inkätdialog: Rektor 1 uttrycker en uttrycker ett något mer multiprofessionellt 
mönster men fluktuerar mellan lärar- och skolledarperspektivet;”Se vilka möjligheter 
eleven besitter? Var sitter knuten och kan vi ändra på något i organisationen för att nå framgång? 
Vilka nyckelpersoner skulle kunna knytas till den speciella eleven och hur skall det göras? I sitt 
ledarskap av lärare och rektorer handlar det enligt honom om ”Att hela tiden se till att 
värdegrunden och barnperspektivet hålls högt och att det inte glöms bort i vardagen” 

Analysen visar att Rektor 1:s professionella mönster inledningsvis var unipro-
fessionellt men med ett fokus resurserna och elevens bästa - individen. Vid den 
andra träffen uppvisade han ett otydligt professionellt mönster medan han vid 
den tredje träffen pendlade mellan uni- och multiproffessionella mönster och 
även mellan lärar och skolledarperspektivet. Trots att Rektor 1 inte deltog i flera 
träffar så visade han i inkätdialogen ett något mer skolutvecklingsinriktat möns-
ter. Någon identifiering av frirummet eller ökad autonomi kunde dock ej skönjas i 
materialet. Slutsatsen är att Rektor 1:s professionella mönster påverkades i liten 
omfattning av arbetet i forskningscirkeln. Något som sannolikt kan förklaras av 
att processen stannade upp då han endast deltog i de tre första träffarna.  
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Rektor 2 

Rektor 3:s mönster i reflektionsprotokoll 1 är utpräglat uniprofessionellt. Kun-
skapsbasen är administrativt inriktad; ”Ett av mina främsta uppdrag är – utreda stödbehov. 

Sätta in ”rätt” stöd.” Undervisningen överlämnas åt lärarna; ”Att hitta ”nya” arbets-

sätt/arbetsformer kräver mera av läraren och tiden till detta är inte lätt att hitta.” Resurserna 
utgör begränsningarna; ”Resurserna räcker inte till fullt ut och prioriteringar är nödvändiga.”  

Mönstret under träff 2 är inledningsvis fortsatt uniprofessionellt. I slutet av träf-
fen går det att skönja en vidgning mot ett mer multiprofessionellt mönster och 
identifiering av ett frirum; ”Jag tror att alla som sitter och jobbar också skulle behöva reflektera 
mera tillsammans. Att man hjälper dem att tänka att; Det här gör vi! Det är ju jättesvårt att hitta 
tiden så det är väl mera en fråga om att bestämma att det är viktigt.” 

Vid träff 3 är det mönstret fortsatt uniprofessionellt. Regelsystemet utgör be-
gränsningen. Vid träff fem är mönstret initialt övervägande uniprofessonellt. Ti-
den och resurserna utgör begränsningar. När specped 2 föreslår att man ska 
askultera i varandras verksamheter för att få mer insyn säger rektor 2; ”Problemet 
med det är väl att det finn inte tid, alltså idag är det så tight att utrymmet för att göra det är svårt att 
få till.” Mot slutet av träff fem blir mönstret mer multiprofessionellt och en öpp-
ning mot ett frirum och tankar på skolutveckling uppstår; ”När man tänker att nätverk 
kanske behövs när man känner sig lite ensam ibland, för det gör ni ju emellanåt, och det går väl 
kanske att ordna. Men ska man också ordna det så att man får ett samtal med övriga kollegor? Jag 
tänker lite grand det här med pedagogiska caféer?” /.../ ”Och inte vet jag om man ska tänka frivilligt 
eller obligatoriskt?” /.../ Vi skulle ju också kunna lägga det i det systematiska kvalitetsarbetet på så 
sätt att det är vissa saker man återkommer till året runt?”  

I inkätdialogen uppvisar Rektor 3 inledningsvis ett övervägande uniprofessionellt 
perspektiv; ”Mitt specialpedagogiska ledarskap innebär att jag ser till att utredning görs när jag 
får kännedom om elevers svårigheter av olika slag.” /.../ ”Alla åtgärdsprogram som skrivs av lä-
rare/specialpedagog lämnas till mig, jag vet vad som pågår i klassen alt. i lilla gruppen.” Mot 
slutet vidgas dock mönstret mot att vara mer multiprofessionellt när hon skriver 
om hur forskningscirkeln påverkat henne; ”Det kommer att vara väldigt viktigt att försöka 
ta in alla aspekter innan beslut, men det är inte nytt. Möjligen är jag ännu mera medveten om det 
nu. /.../ Det är nyttigt att reflektera och diskutera. Att lyssna på andra ger nya infallsvinklar, åt-
minstone ibland.”  

Efter att vid träff sex ha läst sammanställningen av forskningscirkelns material 
säger hon; ”Vi måste ju organisera upp det här, det finns ju mycket frågeställningar i den här 
och… Alltså, vi kan ju aldrig svälja över alltihopa på en gång.”  /.../ ”Vi måste ju kanske ordna en 
egen reflektionsträff tillsammans för att tänka kring hur vi ska gå vidare och vilka frågor som det är 
viktigast att börja med då?”  

Analysen visar att Rektor 2:s professionella mönster är inledningsvis utpräglat 
uniprofessionellt och var så inledningsvis vid varje träff. Under träffarnas vidgas 
dock perspektivet mot ett breddat, mer multiprofessionellt perspektiv och viss 
identifiering av frirummet. Slutsatsen är att hennes professionella mönster på-
verkats i multiprofessionell riktning genom forskningscirkelns aktiviteter vilket 
också synliggörs i det sista citatet. 
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Rektor 3 

Rektor 3:s professionella mönster är inledningsvis multiprofessionellt. Hon be-
tonar samarbete; ”Hur kan vi tänka? Hur prioriterar vi tillsammans?”, bemötande och 
skolans sociala uppdrag. Mönstret är fortsatt multiprofessionellt vid träff 2 med 
betoning på samarbete, dialog och kommunikation. Vid träff tre identifierar hon 
kårandan; ”Jag tänkte på det här med klasslärare/liten grupp-lärare; att det är ju en förhandling 
där någonstans, att man måste vara överens om att; Det är det här vi vill tillsammans.” /.../ ”An-
nars blir det lätt ett irritationsmoment.” 

Vid träff 4 är mönstret fortsatt multiprofessionellt, hon lyfter olika perspektiv och 
vikten av att jobba skolutvecklingsinriktat med dem. I reflektionsprotokollet efter 
träff 4 knyter hon ihop perspektiven och sätter ord på vad det innebär för henne i 
yrkesrollen; ”Det jag märker under min vikarietid (som rektor) är hur olika perspektiv vi har i 
olika yrkesgrupper.” /.../ Även om jag som rektor tar upp, vill att vi ska tänka helheter, vill skapa 
förståelse genom att skapa forum där vi lyssnar på varandra, så finns en sorts rädsla; att tappa det vi 
har, ett motstånd till förändring, en ovillighet att lyssnat i andras problem – för tänk om jag måste 
förändra något själv… /.../ Jag är otålig och ser lätt stora helheter vilket är jobbigt för mig som 
person när det tar sådan tid att påverka.” 

Vid träff fem är det professionella mönstret ytterligare utvidgat multiprofession-
ellt; ”Jag tycker att vi som grupp fått en aha-upplevelse kring vad inkludering och exkludering 
innebär. Så jag tycker att vi gått till klarhet! Så känns det! Och jag förstår också att denna klarhet 
med synsättet på inkludering/exkludering inte självklart finns runt omkring oss” I inkätdialo-
gen sammanfattar rektor 3; ”Har försökt detta halvår att prata om ”vinna-vinna”-konceptet, 
allt utifrån att vi ska ha elever i fokus. Att vi har ansvar alltihop att prata och lyssna i arbetsytan 
mellan oss.” 

Vid träff sex beskriver Rektor 3, ur ett multiprofessionellt perspektiv hur kun-
skaperna som deltagarna erhållit i forskningscirkeln lett till förändrade hand-
lingar även i den avgränsat professionella vardagen. ”Vi är i process på skolan upptäcker 
jag, vi som har gått den här kursen. Vi pratar lite annorlunda och vi tänker lite annorlunda och vi 
tänker mera på det här vad inkludering egentligen innebär. T.o.m. så att vi uttrycker det, för oss och 
för andra. Så i och med att vi gör det, vi som har haft den här processen så kommer vi att sprida 
”ringar på vattnet” också.” /.../ ”Det vi också gör mycket mer medvetet i år är att vi försöker ha det 
här regelbundna samarbetet mellan klasserna och det har liksom blivit automatiskt för alla oss som 
har elever i ”lilla gruppen”. /.../ Tidigare har vi liksom jobbat på men vi har inte reflekterat över hur 
vi jobbar och för vem.”  

Analysen visar att Rektor 3 företräder ett utpräglat multiprofessionellt perspektiv 
redan vid inledningen av forskningscirkeln och fortsätter att göra så genom hela 
cirkeln. Hon identifierar och sätter ord på perspektiven. Slutsatsen är att rektor 3 
genom att verbalisera sina multiprofessionella reflektioner under cirkelarbetets 
gång blir gradvis allt säkrare i sin professionella roll. Hon har identifierat 
frirummet redan tidigt i cirkeln men uttrycker efter cirkeln att kunskapen hon 
vunnit i forskningscirkeln också har blivit till praktisk handling i vardagen. 
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Rektor 4 

Rektor 2 deltog endast i träff två. Hon uppvisade där ett multiprofessionellt 
mönster som präglas av dialog i att försöka utveckla; ”Om vi nu tänker att det är lä-
rarnas utmaning att hjälpa eleverna få insikt om sig själva så är det min utmaning att försöka hjälpa 
lärarna att få insikt om sig själva.”/.../ För det första måste man ju lyfta upp det på agendan och 
samtala om det. Du kan ställa utmanande frågor i utvecklingssamtal, Hur tänker du kring det 
här?”/.../ ”Om jag nu ska in som rektor för att lyfta någonting som jag ser inte är bra, då måste jag 
ha ett syfte varför jag gör det. Och syftet ska ju ändå vara gott. Utifrån att jag vill elevens bästa och 
jag vill min personals bästa.” 

På grund av det begränsade deltagandet i forskningscirkeln går det inte att dra 
någon slutsats om forskningscirkeln påverkat hennes professionella mönster över 
tid. 

Rektor 5 

Rektor 5 har ett synsätt som präglas av att han försöker hitta de olika perspekti-
ven på saker och ting. Hans professionella perspektiv är tydligt multiprofession-
ellt; ”Det kan vara svårt att anpassa verksamhet till dem som sticker ut, men jag tror att alla måste 
anpassa sig då någon ny med ”eget” beteende ansluter sig till gruppen. Gruppen förändras för 
varenda individ som ansluter. Det är inte nödvändigtvis att det enbart är den anslutande som ska 
förändra sig. Det är svårt och jobbigt med inkludering och det sätter ofta organisationen på prov, 
tillika vårt förhållningssätt.”/.../ ”Jag måste hela tiden reflektera över dessa frågor för att vara trygg 
i min inställning. Ofta får man organisationen, föräldrar etc. emot sig då man hävdar inklude-
ringens vinster. Men vad tycker jag själv, innerst inne? Hur reagerar jag om ett behandlingshem för 
narkomaner skulle byggas invid mitt hus? Skulle jag oroa mig för villans värde eller skulle jag hävda 
de utstöttas inkludering i samhället? Vi måste alla reflektera över dessa frågor, ständigt, alltid.” 

På grund av det begränsade deltagandet i forskningscirkeln går det inte att dra 
någon slutsats om forskningscirkeln påverkat hans professionella mönster över 
tid. 

Den kollektiva kunskapsprocessen i forskningscir-
keln 
Kunskapsprocessen i forskningscirkeln skedde på olika plan. Varje deltagares 
tolkning av de samtal som fördes gjordes mot bakgrund av personens kun-
skapsbas och erfarenheter. Under cirkeln utvecklades ett problematiserande för-
hållningssätt och genom återkopplingar till tidigare diskussioner hölls frågor 
aktuella och fördjupades under cirkeln.   

Tankar och kunskap som deltagarna delade med sig av, blev så småningom 
gruppens gemensamma material. De problemområden gruppen identifierat i 
början kunde mot slutet av forskningscirkeln skönjas i ett annat perspektiv. Del-
tagarna såg mönster, komplexiteter och sammanhang som gick utanför deras re-
spektive arbetsområde och detta bidrog till kunskapsutveckling kring de frågor 
som diskuterades i allmänhet och kring inkluderings- och exkluderingsbegrep-
pen i synnerhet.  
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Deltagarna upplevde att reflektion och utbyte av erfarenheter leder till en bred-
dad och fördjupad förståelse och att detta i sin tur synliggör frirum och öppnar 
dörrar för utveckling. När detta skedde uppstod en förlösande stämning i grup-
pen, en känsla av styrka, inspiration och egenmakt. Energinivån och viljan att 
fortsätta utvecklingsarbetet och att inkludera hela skolan och all personal blev 
stor.  

Flertalet av deltagarna uttalade i slutet av arbetsprocessen att de tänker och re-
flekterar, men även konkret arbetar utifrån ett mer inkluderande tankesätt i sitt 
vardagsarbete tack vare forskningscirkeln.  

Forskningscirkeln i professionsteoretisk belysning  
Att betrakta skolor som professionella organisationer innebär enligt Berg (2003, 
2011) att uppmärksamheten riktas mot skolans yrkesverksamma. En skolorgani-
sation präglad av uniprofessionalism kännetecknas enligt Berg (2003) av att den 
innehåller ett antal yrkesgrupper som fullgör sina yrkesroller mer eller mindre 
oberoende av varandra. Detta innebär att professionens autonomi och kåranda 
uppmärksammar yrkesinterna angelägenheter, och att kunskapsbasen är inriktad 
mot professionens specialistroll.  

I forskningscirkeln kunde kunde inledningsvis en huvudfrågeställning urskiljas; 
”Hur säkerställs att elever med funktionsnedsättningar får det stöd de har rätt till?” När sam-
talet fördjupades framträdde skilda synsätt, d.v.s. divergerande uppfattningar 
kring de ämnen som diskuterades. Kring frågeställningarna ovan t.ex. framgick 
att det för en del av deltagarna uppfattades som en resursfråga medan det för 
andra sågs som en fråga om förhållningssätt. Ytterligare synsätt som mera kan 
hänföras till en kombination av båda framträdde också. Samma mönster av di-
vergerande synsätt kunde urskiljas även i andra frågeställningar som diskutera-
des. 

I dialogen blev deltagarna varse sina olika skilda synsätt. Inledningsvis väckte 
detta en frustration hos flera av dem. När de olika synsätten framträdde så ledde 
det till att vars och ens kunskapsbas utmanades vilket väckte ett motstånd. När 
detta skedde så förstärktes kunskapsbasen initialt när man argumenterade för sin 
sak.  Denna förstärkning tycktes i vissa fall kvarstå genom hela forskningscirkeln 
medan den i andra fall ”luckrades upp” när de divergerande uppfattningarna 
bearbetades och problematiserades i dialogen. Mot slutet av forskningscirkeln, i 
inkätdialogen och i träff 6 har kunskapsbasen för flertalet av deltagarna både 
vidgats och fördjupats.  

Kunskapsbasen 

Kunskapsbasen i ett uniprofessionellt lärarskap kännetecknas Berg (2003) av ett 
fokus på ämnen och ämnesmetodik medan den i ett multiprofessionellt lärarskap 
kännetecknas av ett perspektiv som innefattar skolan som historiskt framvuxen 
institution, skolor som organisationer, utveckling- och utvärderingsarbete och 
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ämnen. Kunskapsbasen i ett uniprofessionellt skolledarskap är administrativt in-
riktat medan den i ett multiprofessionellt skolledarskap är omvärldsinriktad. 

Utvecklingen av kunskapsbasen i forskningscirkeln kan illustreras som att lägga 
två pussel parallellt, ett individuellt och ett gemensamt. Nya pusselbitar finner 
deltagarna i samtalen, i de aktioner som genomförs och i sin egen reflektions-
process. De ”prövar”olika pusselbitar i sitt individuella pussel vilket kan skönjas i 
svängningarna mellan perspektiven i de individuella analyserna. När de till-
sammans, i dialogen lägger sitt gemensamma pussel hittar var och en också nya 
bitar att lägga till i sitt individuella pussel. När bit efter bit adderas till det ge-
mensamma pusslet, kunskapsbasen, växer detta. Områden där detta sker är: 

• Medvetenheten om olika yrkesroller 

• Medvetenheten om olika synsätt 

• Medvetenheten om att detta behöver man prata med varandra om. 

• Medvetenheten om, att för att skapa en inkluderande skola, måste hela 
organisationen involveras och all personal måste göras delaktig i proces-
sen. 

• Medvetenheten om att processen behöver ledas av någon/några. 

Slutsatsen är att deltagarna har, inte bara tillsammans, utan också var för sig er-
övrat en bredare och djupare kunskapsbas att utgå från i den praktiska yrkesrol-
len. Denna kunskapsbas, svarar i högre utsträckning än före forskningscirkelns 
genomförande, mot skolan som en multiprofessionell organisation.  

Autonomin 

Autonomin i ett uniprofessionellt lärarskap är enligt Berg (2003) individuell och 
uppmärksammar lärare som ensamarbetande medan den i ett multiprofessionellt 
lärarskap är kollektiv och uppmärksammar lärare som aktörer i skolor som or-
ganisationer och ytterst i skolan som institution. Autonomin i ett uniprofessionellt 
skolledarskap håller sig inom ramen för regelsystemet och den administrativa 
apparaten medan den i ett multiprofessionellt skolledarskap verkar inom ramen 
för de gränser som begränsar storleken på det tillgängliga frirummet.  

I inledningen av forskningscirkeln när problemområden vaskades fram blev den 
upplevda autonomins begränsningar synliga. De begränsningarna var bl.a. re-
surser, uppfattningen att smågrupper inte är bra och/eller rätt, lärares förhåll-
ningssätt till elevers svårigheter, utmaningar/förhållningssätt i samarbetet med 
klasslärare och föräldrar samt en efterfrågan av ledning/styrning av organisat-
ionen.  

För att återknyta till det tidigare beskrivna pusslet så händer något när deltagarna 
gemensamt lagt fler pusselbitar och en större del av motivet framträder. Det blir 
lättare för dem att identifiera vilka pusselbitar som fattas för att bilden ska kunna 
bli komplett. Frirummet (autonomin) för egna självständiga handlingar identi-
fieras. Hur autonomin påverkas skiljer sig något åt mellan yrkesgrupperna vilket 
jag sammanfattar nedan. 
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Lärare: Lärarna ser initialt sin autonomi i att organisera vardagsarbetet kring 
eleverna och begränsningen i att ta ansvar för att bedriva gemensamt utveckl-
ingsarbete. En gemensam tendens hos dem är att samtalen lett till en vidgning i 
riktning mot ett mer multiprofessionellt perspektiv men samtidigt också stärkt 
deras uniprofessionella mönster. När detta sker har frirummet identifierats och 
autonomin har ökat. Flera av dem berättar vid den sjätte träffen att kunskaperna 
de erhållit via forskningscirkelns aktiviteter lett till förändrade handlingsmönster 
i vardagsarbetet; t.ex. att de avsätter mer tid för samtal tillsammans med klasslä-
rarna och att de håller en högre grad av flexibilitet i organisationen. Parallellt har 
lärarna också vidgat sitt perspektiv i multiprofessionell riktning och där identifi-
erat frirummet för utvecklingsarbete. Denna identifiering av frirummet har försatt 
dem i en aktionsberedskap för ett fortsatt kollektivt utvecklingsarbete och de ef-
terfrågar hos skolledarna styrning och ledning av detta. 

Specialpedagoger: Specialpedagogernas ser i början frirummets begränsningar i 
”Hur mycket ska en ensam lärare klara av?” respektive ”Hur skapar man en optimal miljö och 

passning i ett klassrum med en lärare”. När det gemensamma pusslet läggs och den 
erövrade gemensamma kunskapsbasen framträder identifierar specialpedago-
gerna ett större frirum och möjligheter till en ökad autonimi. Detta uttryck i en 
vilja att organisera strukturer och mötesplatser för lärande och leda utvecklings-
processer bland lärarna; ”med eller utan skolledare”.  

Rektorer: Rektorerna beskriver inledningsvis frirummets begränsningar utifrån 
olika perspektiv beroende på vilket professinellt mönster de uppvisar. Rektor 1 
utifrån förståelse och acceptans hos personalen för att barn är olika. Rektor 2 ut-
trycker att resurserna utgör begränsningen. Rektor 3 beskriver begränsningarna 
som en kombination av resurser, förhållningssätt och styrdokument.  

Trots olika utgångsperspektiv så har både rektor 2 och 3, identifierat ett större 
frirum vid slutet av forskningscirkeln och sålunda identifierat förutsättningar för 
en utökad autonomi, men var och en utifrån ”sin”nivå. För rektor 2 har processen 
inneburit en identifiering av behovet att fortsätta utvecklingsprocessen och skapa 
mötesplatser för lärande medan det för Rektor 3, som vid sista träffen hade åter-
gått till lärartjänst, inneburit förändrade handlingsmönster i lärarvardagen. Rek-
tor 1 deltog endast i tre träffar och i inkätdialogen. Hans professionella mönster 
var inledningsvis uniprofessionellt, men mer utifrån ett lärar- än ett skolledar-
perspektiv. Ingen identifiering av frirummet eller något ianspråkstagande av 
detsamma uttrycktes i hans professionella mönster. Rektor 4 och 5 deltog i för li-
ten omfattning för att någon analys ska kunna göras. 

Slutsatsen är att autonomin för de deltagare som deltog kontinuerligt i forsk-
ningscirkeln utvecklades i multiprofessionell riktning vilket innebär att organi-
sationens personalgrupper inte bara värnar om sina respektive yrkesinterna an-
gelägenheter, utan också att man känner ansvar och engagemang dels för orga-
nisationens vardagsarbete i vid mening, dels för de institutionella premisser som 
organisationen är uppbyggd kring. 
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Kårandan 

Kårandan i ett uniprofessionellt lärarskap kännetecknas enligt Berg (2003) av 
konservatism, individualism och nuorientering, medan den i ett multiprofess-
ionellt lärarskap kännetecknas av flexibilitet, samarbete och framförhållning. 
Kårandan i ett uniprofessionellt skolledarskap kännetecknas enligt Berg av 
”kontroll över administrationen och undervisningen åt lärarna” medan den i ett 
multiprofessionellt skolledarskap är inriktad på att nyttja det tillgängliga 
frirummet på elevernas och pedagogikens villkor. 

Tecken på såväl tillhörighet som avståndstagande blev synligt både mellan yr-
keskategorierna i cirkelgruppen och även inom hela gruppen gentemot andra 
grupper, t.ex. klasslärare, utvecklingsavdelningen, och föräldrar. När samtalet 
fördjupades framkom att det till viss del bottnade i de föreställningar och tankar 
man har om varandra och de krav och förväntningar som man lägger på sig själv. 
Insikten uppstod att detta behöver man samtala mer med varandra om. 

Mönstret som framträder är att uniprofessionella yrkesnormer och kulturer syn-
liggörs och identifieras när man talar om dem. När detta sker i en förtroendefull 
dialog uppstår ett närmande eller t.o.m. en integrering mellan det jag tolkar som 
det personliga perspektivet och yrkesrollen. Denna integration möjliggjorde för-
ståelse och inbjöd till samarbete och samverkan mellan personalgrupper vilket 
ledde till en utveckling av kårandan i multiprofessionell riktning. Speciellt lärarna 
uttrycker att de avsätter mer tid för samtal tillsammans med klasslärarna och att 
de håller en högre grad av flexibilitet i organisationen vilket svarar mot ett mer 
multiprofessionellt mönster av kåranda/yrkesnormer. 

Sammanfattning 

Analysen visar att såväl deltagarna som individer, som gruppen som helhet, har 
utvecklat professionella mönster i multiprofessionell riktning. Arbetsprocessen 
har möjliggjort en ökad flexibilitet och förståelse samt lett till ökat samarbete och 
ökad samverkan mellan personalgrupper. Autonomin ökade för flertalet av del-
tagarna på så vis att de inte bara värnar om sina respektive yrkesinterna angelä-
genheter, utan också känner ansvar och engagemang för organisationens var-
dagsarbete i vid mening. Deltagarna har erövrat en bredare och djupare kun-
skapsbas att utgå från i den praktiska yrkesvardagen. Denna kunskapsbas utgår i 
högre utsträckning än före forskningscirkelns genomförande, från skolan som 
organisation och arena för utvärderings och utvecklingsarbete – alltså känne-
tecken för tidigare nämnda multiprofessionella organisation. 
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Diskussion 
Syftet med denna studie är att som behandlats att redovisa och kritiskt granska 
innehållet i de aktiviteter som ägde rum inom ramen en forskningscirkel med 
fokus på elever i behov av särskilt stöd. I detta avsnitt återupprepas inte det som 
beskrivits i resultat och analys utan denna avslutande diskussion berör de sam-
manfattande slutsatser som jag menar att studien visar.  

Forskningscirkeln som strategi för multiprofessionell skolutveckling 

Denna studie visar att forskningscirkeln som verktyg utvecklar såväl deltagarnas 
som gruppens professionella mönster i multiprofessionell riktning. Deltagarna 
utgår, efter forskningscirkeln, från en bredare och djupare kunskapsbas i den 
praktiska yrkesvardagen. Deras professionella identiteter har stärkts samtidigt 
som arbetsprocessen öppnat upp för samverkan mellan personalgrupper. 
Frirummet för utveckling har synliggjorts och utvecklingsvilja väckts hos delta-
garna. Autonomin har ökat för flera av deltagarna.  

Vid den första träffen identifierades ett antal problemområden och cirkelgruppen 
beslutade att det fortsatta arbetet skulle fokusera på begreppen inkludering och 
exkludering. Trots avgränsningen kunde jag vid bearbetningen av materialet 
konstatera att samtalen berört betydligt större område än dessa specialpedago-
giska honnörsord. Slutsatsen av detta är att resultatet/påverkan av vardagsarbetet 
sannolikt varit bredare och djupare än det valda temat för forskningscirkelns 
egentligen utgjorde.  

Flertalet av deltagarna uttrycker i den avslutande inkätdialogen med egna ord att 
processen i forskningscirkeln stärkt dem, professionellt så tillvida att de känner 
att de står stadigare i att kunna välja, bedöma och förklara sitt arbetssätt och sina 
metoder, men också i att ha uppnått ett vidgat perspektiv på sin yrkesvardag.  

Deltagarna lyfter fram möjligheten till gemensam reflektion, inte bara som önsk-
värd utan som nödvändig, för att säkerställa kvalitet och utveckling i verksam-
heteten. Detta överensstämmer med det Hattie (2009) påvisat; att ett problem 
inom skolans område har att göra med den relativa frånvaron av samarbete, 
framförallt inom lärarkåren. Kollegialt lärande lyfts utifrån detta fram som en 
nyckelfaktor i framgångsrika skolsystem.  

Arbetet i forskningscirkeln visar på ett behov av ledning och strukturer i form av 
mötesplatser för fördjupande samtal mellan lärare och andra yrkesgrupper i 
skolan. Specialpedagogerna och lärarna efterfrågade återkommande ledning och 
styrning från skolledarna medan skolledarna uttryckte detta som svårt. Endast 
två av rektorerna fullföljde hela forskningscirkeln vilket gjorde att underlaget är 
otillräckligt för att dra någon slutsats av varför det upplevs svårt. Rektor 3 kan 
dock vara något på spåren när hon säger;  

”Det jag märker under min vikarietid (som rektor) är hur olika perspektiv vi har i olika yrkes-
grupper.” /.../ Även om jag som rektor tar upp, vill att vi ska tänka helheter, vill skapa förståelse 
genom att skapa forum där vi lyssnar på varandra, så finns en sorts rädsla; att tappa det vi har, ett 
motstånd till förändring, en ovillighet att lyssnat i andras problem – för tänk om jag måste förändra 
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något själv… /.../ Jag är otålig och ser lätt stora helheter vilket är jobbigt för mig som person när det 
tar sådan tid att påverka.” 

En slutsats som kan dras är dock att eftersom arbetet i forskningscirkeln utveck-
lade organisationen i multiprofessionell riktning är metoden ett verksamt verktyg 
både för systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling samt även för att arbeta 
med utveckling av skolkulturer. Skolledarna skulle kunna vara de som leder detta 
arbete men jag kan även se att specialpedagogerna skulle kunna erövra en större 
autonomi inom detta område genom t.ex. att leda forskningscirklar i personal-
grupper bestående av olika yrkeskategorier. 

Hur fungerade den valda metoden för studiens syfte? 

Syftet med den studie som här redovisats var att beskriva och kritiskt granska 
innehållet i de aktiviteter som ägde rum inom ramen för en forskningscirkel med 
fokus på på elever i behov avsärskilt stöd. 

Ursprungligen kallade jag, efter råd från Karin Rönnerman, studien för ”initial-
stadiet av en forskningscirkel”, men då denna text skrivs så har jag valt att kalla 
den genomgående för forskningscirkel. Detta gör jag eftersom jag dels bedömar 
att den uppfyller de tidigare angivna kriterierna enligt Holmstrand och Härnsten 
(2003) och dels för att resultatet visar att den också (låt vara nätt och jämt och 
kanske också tolkningsbart) uppfyller tidigare angivna kriterier för en aktions-
forskningssprial enligt Mc Niff och Whitehead. Jag har alltså utifrån detta valt att 
kalla den forskningscirkeln men ställer mig samtidigt ödmjuk till att att bli ifrå-
gasatt på den punkten. 

Studien bekräftar att forskningscirkeln kan fungera som ett konkret, operativt och 
i skolans vardagsarbete integrerat sätt att genomföra såväl systematiskt kvali-
tetsarbete, kompetensutveckling och skolutveckling. Metoden fungerar dessutom 
utomordentligt väl för att frambringa empiriskt underlag för praxisnära delta-
garorienterad forskning och för att synliggöra och bearbeta yrkesgruppers erfa-
renheter.  

Forskningscirkeln som metod kan fungera som en verksam och funktionell metod 
för att i samklang med ovanstående arbeta med skolutveckling på gruppnivå och 
organisationsnivå. Ett sådant arbete skulle sannolikt samtidigt som det leder en 
ökad aktörsberedskap hos de yrkesverksamma. I den form som den här genom-
förts med deltagare från flera olika yrkeskategorier så kan den också bidra till att 
utveckla skolorganisationen i multiprofessionell riktning. 

Alla deltagare utom Rektor 4 och 5 (som endast deltog i en träff) påverkades i 
något avseende av arbetet i forskningscirkeln och en slutsats är att den omfattning 
i vilken deltagarna deltog i arbetet också påverkade resultatet. De som deltog och 
engagerade sig i större omfattning uppvisade mer påverkan och utveckling i sitt 
professionella mönster. Forskningscirkeln som verktyg för systematiskt kvali-
tetsarbete, kompetensutveckling och utvecklingsarbete i skolpraktiken bör därför 
ha hög prioritet för deltagarna för att kunna generera så god effekt som möjligt. 
En risk med sporadiskt deltagande torde vara att deltagarna ”går i otakt” och har 
svårare att identifiera sina gemensamma frirum. 
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Deltagarna uttalar att det faktum att de är fullt sysselsatta av vardagens praktiska 
arbetsuppgifter gör det vanskligt att avsätta tid för reflektion. Även när reflektion 
blir av kan det vara svårt att både komma ner på djupet och att nå nivåer av me-
tareflektion. Och även om nivåer av metareflektion uppnås ramlar vardagen till-
baka över deltagarna när man lämnar samtalet. Därför krävs det både avsatt tid, 
tydlig struktur och långsiktighet för att nå framgång med systematiskt kvalitets-
arbete och skolutveckling. För detta syfte lämpar sig forskningscirkeln som me-
tod.  

Det dröjde fram till fjärde träffen innan gruppen började komma på djupet i 
samtalen och aktionsberedskapen blommade ut. I slutet på den fjärde träffen var 
aktionsberedskapen stor men då var det endast analysträffen kvar. Detta var ett 
faktum som jag som undersökare var medveten om och hade informerat gruppen 
om så att de skulle vara beredda på att fortsätta utvecklingsarbetet i skolans regi. 
När den initiala delen av forskningscirkeln var genomförd var det dock ingen 
som kom att leda processen vidare. Detta trots att deltagarna mot slutet var 
mycket tydliga med att en fortsättning måste ske för att ta till vara den process 
som påbörjats och det arbete som gjorts så här långt i processen.  

Utvecklingen i och resultatet av forskningscirkeln menar jag är i samklang med 
de faktorer Helen Timperley (2011) i en metastudie identifierat som viktiga för att 
en fortbildning av lärare ska påverka elevernas resultat: 

• Fortbildningen varar en längre tid 

• Medverkan av extern expertis ger bättre resultat 

• Fortbildningen har stöd av skolledning och det finns tillgång till expertis 
och tid för att processa ny information 

• Betydelsen av att lärarna blir engagerade i läroprocessen så att deras in-
lärning blir djup 

• Lärarna blir utmanade i sina tidigare föreställningar om undervisning 

• Lärarna får möjligheter att diskutera. 

Den teoretiska referensramen 

Som framgick inledningsvis så kan specialpedagogiken ses som ett problemom-
råde i det här arbetet även om det i analysen inte är den gängse specialpedago-
giska begreppsapparaten som använts. Analysen vilar istället som framgått på en 
uni-/multiprofessionell referensram. Slutsatsen är att den referensramen passar 
mycket väl till det problemområde; inkludering/exkludering som forsknings-
gruppen valde. Ett multiprofessionellt perspektiv på inkluderingsfrågan är enligt 
studien av stor betydelse för att kunna lyckas med inkludering.  

Vad det gäller den använda begreppsapparaten för analysen; uni- och multipro-
fessionalism så är den ett trubbigt instrument. T.ex. blev specialpedagogerna nå-
got av ett specialfall. Deras yrkesbeskrivning är tydligt multiprofessionell med 
arbete på individ, grupp- och organisationsnivå. För att kunna analysera dem mer 
rättvist skulle de behöva en egen begreppsapparat som tar hänsyn kombinationen 
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av ledar- och läraruppgifter i vardagen. Utvecklingen av en sådan begreppsap-
parat skulle kunna bidra till att analysera och i förlängningen utveckla special-
pedagogers professionella yrkesroll och inflytande i skolan. 

Ett annat område där begreppsapparatens trubbighet blev synlig var i några fall 
där det var svårt att identifera vare sig uni- eller multiprofessionella mönster hos 
individer. 

Några avslutande ord  

Avslutningsvis någon om undersökarens påverkan på undersökningen, validite-
ten i denna studie, och vad som hände sedan med skolans utvecklingsarbete. 

Undersökarens påverkan på undersökningen 

Forskningscirkeln har som framgått vilat på en deltagarorienterad ansats där 
även jag som undersökare deltagit i processen som deltagare och observatör.  

Detta innebär att jag har påverkat utvecklingen och resultatet i högre grad än i 
traditionella undersökningar. Min påverkan av innehåll och utvecklingsprocess i 
forskningscirkeln har skett utifrån flera premisser som beskrivs i det följande. 

Jag har som undersökare, i och för sig i samråd med deltagare från alla tre yr-
keskategorierna valt metod och lagt upp huvuddelen av designen av studien och 
därmed valet av den deltagarorienterade ansatsen. Eftersom det varit jag som 
föreslagit fördjupningslitteratur och även genomfört elevintervjuerna som grup-
pen formulerat frågor till och vars intervjumaterial sedan återfördes till gruppen 
att reflektera över, får jag givetvis en mer påverkande roll än den gängse delta-
garen. Dessa moment hade kunnat ske i en större delaktighet. T.ex. skulle jag 
kunnat presentera ett urval av litteratur att välja bland och deltagarna kunde 
själva ha genomfört elevintervjuerna. Ursprungligen var min tanke att så skulle 
ske men jag upplevde att gruppdeltagarna var lite stressade och tidspressade och 
erbjöd mig därför att göra det.  

Genom att jag själv deltagit i processen och bibringat mina erfarenheter in i arbe-
tet i forskningscirkeln har jag bidragit med fler olika perspektiv som påverkat 
innehåll och utveckling i forskningscirkeln. I vissa fall har detta öppnat dörren 
mot nya perspektiv och i vissa fall utmanat gruppens synsätt. En utmaning som 
jag inte kan utesluta i vissa skeden väckte en känsla av motstånd. Sammanfatt-
ningsvis konstaterar jag att jag påverkat processen både åt det håll som är min 
referensram men även i motsatt riktning, d.v.s. att deltagarna genom att möta 
motstånd har blivit ännu mer stärkta i sin egen uppfattning.  

Ytterligare ett sätt som jag påverkat processen på är att genom att till cirkeln 
återföra en del av de reflektioner jag gjorde vid genomlyssningar och transkript-
ioner. Det är naturligt att urvalet av det material som vaskats fram har valts av 
mig utifrån det faktum att jag, med mina erfarenheter fann det speciellt intressant. 
Detta bidrog sannolikt till att jag i viss mån satte agendan för våra samtal, även 
om jag också uppmuntrade deltagarna att göra detsamma och att jag, när samta-
len väl var igång, bemödade mig om att låta gruppen ha sin egen process.  
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Som nämnts tidigare har jag tidigare varit en del av den organisation och arbets-
grupp som jag nu studerade. Att verka som undersökare bland sina egna kollegor 
är en utmaning i sig. När cirkeln genomfördes arbetade jag dock inte längre i or-
ganisationen och efter det att forskningscirkeln slutförts och materialet kategori-
serades så har ca 3 år förflutit då jag inte har arbetat på den aktuella arbetsplatsen, 
innan den slutliga analysen gjordes. På så sätt har materialet ”fått ligga till sig” 
och jag har studerat och analyserat det med större distans än när det var ”färskt”. 
Detta känner jag, i just detta fall, har varit en styrka för resultatet. 

Validitet i denna studie 

Den demokratiska validiteten anser jag säkerställd då deltagare ur forsknings-
cirkelgruppen varit delaktiga i genom hela processen, från planering av forsk-
ningscirkeln, under genomförandet av densamma, i rollen som kritiska vänner 
samt vid sammanställning och en första analys av det empiriska materialet och 
som kritiska vänner vid framtagandet av rapportens slutskede. De synpunkter 
som deltagarna har kommit med har arbetats in i rapporten. 

Resultatvaliditeten anser jag uppnåtts i och med att aktionerna att intervjua f.d. 
elever, samt att läsa forskningsrapporter genomfördes. Min bedömning är dock 
att än större resultatvaliditet skulle ha uppnåtts om forskningscirkeln pågått un-
der en längre tid. 

Den katalytiska validiteten anser jag uppfylld i och med att flera av deltagarna i 
det empiriska materialet uttrycker att de tack vara de kunskaper de fått i forsk-
ningscirkeln både tänker, pratar och handlar annorlunda än tidigare.  

Processvaliditeten anser jag säkerställs via utomstående medbedömare, i form av 
opponent och examinator. 

Dialogisk validitet har uppnåtts genom att jag har under processen haft hand-
ledning av Professor Gunnar Berg samt dialog med Doktor Fia Andersson, samt 
Professor Karin Rönnerman.   

Intressanta områden för vidare forskning.  

Forskningscirkeln är ett kraftfullt verktyg i att skapa en brygga mellan teori och 
praktik. Deltagandet stärker deltagarnas professionella identiteter samtidigt som 
processen skapar egenmakt och utvecklingsvilja. Processen synliggör och öppnar 
upp för ett ianspråktagande av frirummet.  Därigenom finns en naturlig koppling 
till skolutveckling och jag kan se ett möjligt forskningsområde i en jämförande 
studie av forskningscirkeln jämfört med kulturanalysen som metod för för skol-
utveckling. 

Ett annat område att ytterligare utveckla är en jämförande studie mellan å ena 
sidan professionsperspektivet och å andra sidan de specialpedagogiska perspek-
tiven. Jag tycker mig i materialet se att det finns beröringspunkter och en tes är att 
pröva eventuella samband mellan professionsteoretiska perpektiv och special-
pedagogiska perspektiv.  

Ett tredje område värt att studera är specialpedagogers yrkesroll och yrkesutöv-
ning utifrån ett professionsperspektiv där yrkesgruppens autonomi är ett viktigt 
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begrepp. Studien väckte min nyfikenhet på vilken autonomi specialpedagoger 
äger i den praktiska yrkesvardagen och vilken autonomi de skulle kunna ha 
potential att erövra. Jag tycker mig i studien se att det finns ett ej ianspråkstaget 
frirum och möjligheter till större autonomi för yrkesgruppen.  

Ett fjärde möjligt forskningsområde är kring ledarskapet i skolan. Det framkom-
mer i studien en efterfrågan från speciallärarna och specialpedagogerna om ett 
ledarskap som tydligare tar ansvar för skolans utvecklingsprocesser samtidigt 
som de i forskningscirkeln deltagande rektorerna beskriver detta som svårt. 

Hur gick det sedan med skolans utvecklingsarbete 

När utomstående har läst denna uppsats så har jag upprepade gånger fått frågan; 
Vad hände sedan? Hur gick det med skolans fortsatta utvecklingsarbete? Därför 
väljer jag här att kortfattat beskriva detta utan att på något sätt göra anspråk på 
någon vetenskaplighet.  

Sista träffen i forskningscirkeln var i september 2011. Just då befann sig skolan 
mitt i implementeringsarbetet av Lgr 11 och trots att flera av deltagarna vid sista 
träffen uttryckte att allt hänger ihop och kan göras parallellt så blev det ingen 
organiserad fortsättning av forskningscirkeln. Av rektorerna så var det endast 
Rektor 2 och Rektor 3 som deltog vid den sista träffen. Rektor 2 gick i pension 
några månader därefter och rektor 3 valde att återgå till lärartjänst. Rektor 1 bytte 
också arbete kort därefter. 

Trots att både identifiering av frirum och en ökad aktörsberedskap kunde skönjas 
hos såväl lärare som specialpedagoger så var det ingen av dem som tog initiativ 
till att en fortsatt strukturerad proces,  men forskningscirkeln påverkade ändå 
lärarnas arbete precis som flera av deltagarna beskrev vid den sista träffen. 
Kanske påverkade den också utvecklingen på sikt. På den ena skolan omorgani-
serade man kort efter forskningscirkeln specialundervisningen och valde att ta 
bort organisationen med ”liten grupp” i de yngre åldrarna och på den andra 
skolan uppgav Lärare 2 att hon numera när det är möjligt arbetar mer intergrerat 
tillsammans med klasslärarna. På denna enhet har också resursen för det sär-
skilda stödet minskat vilket gör att organisationen av den ”lilla gruppen” inte 
längre går att likställa med det som en gång var.  

Tre av deltagarna läste denna text i slutskedet av denna uppsats färdigställande 
och alla tre beskrev att de blev berörda av texten. Två av dem uttryckte att de nu, 
tre år senare, skulle vilja ha en uppföljande träff med forskningsgruppen. En 
personlig reflektion jag gör utifrån detta är att forskningscirkeln berörde på dju-
pet även om vi i både design och genomförande var tvungna att göra en del 
kompromisser och trots att en formaliserad fortsättning uteblev.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Samtyckesmedgivande 
 

Bästa kollega, 

Jag genomför under vt 2011 en aktionsforskning med syfte att beskriva och analysera 
initialstadiet av såväl process som innehåll i en gemensam kunskapsutveckling i en 
lärgrupp inom ämnesområdet kvalitetsutvärdering av specialundervisning/särskilt stöd. 

Jag kommer att följa Vetenskapsrådet (2010) fyra allmänna huvudkrav på forskning; 

• Informationskravet där ”forskaren skall informera de av forskningen berörda om 
den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

• Samtyckeskravet där ”deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 
över sin medverkan”. 

• Konfidentialitetskravet där ”uppgifter om alla i en undersökning ingående per-
soner skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall för-
varas på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem”. 

• Nyttjandekravet, som handlar om att ”uppgifter insamlade om enskilda personer 
får endast användas för forskningsändamål”. 

 
 
Jag ber om ditt medgivande att delta i forskningen och att använda det material som 
produceras i forskningscirkeln i min forskning. 
 
Detta brev undertecknas i två exemplar, ett för forskaren och ett för deltagaren. 
 
 
Tack på förhand! / Christina Grewell 
 
 
Jag ger härmed mitt medgivande att delta i forskningen utförd under vt 2011 av Christina 
Grewell och att hon får använda det material som produceras i forskningscirkeln i sin 
forskning. 
 
 
 
Datum:_________________ 
 
 
 
Namn:______________________________________________________ 
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Bilaga 2 Inspirationsblad reflektionsprotokoll 
Den mest centrala förutsättningen för att åstadkomma en förändring av vår förståelse är 
att finna former för reflektion. Genom reflektion bearbetas de egna erfarenheterna. 
Återblickar och tankar kring erfarenheterna bidrar till en utveckling av befintlig kom-
petens. Reflektionsprotokollen skall ses som ett stöd i lärandet - genom reflektion, 
analys och kritiskt tänkande.  
 
Syfte    

• Förklara för dig själv 
• Klargöra vaga tankar 
• Utveckla idé 
• Utforska/testa 
• Få idéer 
• Tänka med pennan/datorn 

 
Utmärkande drag 

• Du skriver för din egen skull 
• Stimulera kreativt tänkande 
• Processen, att skriva, är det viktigaste 

 
Mottagare 

• Du själv 
• Forskare 

 
Språk 

• Personligt 

 
Form 
Det finns ingen given form eller krav på utseende av ditt reflektionsprotokoll. Använd ditt 
personliga språk. Skriv gärna var dina tankar kommer ifrån, om du vet det, dvs. referera till lit-
teratur eller annat. Omfattning cirka 1 sida. Som en hjälp i ditt skrivande kan du ställa dig dessa 
reflekterande frågor: 
 
Reflektion 

• Är det något i dagens samtal som utmanar ditt tänkande? Vad? Hur? 
• Känner du några farhågor? Vilka? Finner du några glädjeämnen? Vilka? 
• Är det något som bekräftar ditt sätt att tänka/dina idéer/dina värderingar? 
• Tror du att din verklighet/uppfattning i/av arbets-/vardagslivet kommer att påverkas på 

något sätt? 

Metareflektion 

• Hur, varför väcktes reflektionen? Varför reagerade du på det sättet? 

Återkoppling 

• Vad är relevant/har du tillämpning för, i ditt uppdrag?  
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Bilaga 3 Inspirationsblad pedagogiska samtal 

Det goda pedagogiska samtalet: reflekterande, problematiserande och argumente-
rande15 

Det goda pedagogiska samtalet vilar på att maktförhållandena bland samtalarna endast 
grundas på styrkan i de framförda argumenten, oavsett om den som uttalar sig upp-
fattas som auktoritet eller inte. Inledningsvis är småpratet en nödvändig om än inte 
tillräcklig förutsättning för det goda pedagogiska samtalet.  Samtalet karaktäriseras av 
ett utbyte och prövning av argument. Poängen är inte att ha kunskaper i förväg utan att 
nå den genom samtalet som argument och eftertanke. Det goda pedagogiska samtalet 
är ett samtal som inte bara grundas på att samtalarna utbyter erfarenheter, utan också 
att de anför skäl för sina ståndpunkter. Samtalet grundas på att samtalarna är öppna för 
att rucka på sina ställningstaganden om de möts av en argumentering som är så över-
tygande att den kullkastar de framförda ståndpunkterna. Den som gör ett påstående 
har kravet på sig att ge ett skäl för sitt påstående. Deltagarna ska pröva skälen för på-
ståendet intill dess att påståendet endera avfärdas eller accepteras. Som minimidefinit-
ion av argument kan gälla; ”att man åtminstone kan ange hur man kommit fram till sin 
uppfattning”. Påståenden som ”jag tror…” är bannlysta, såvida de inte kompletteras 
med varför jag tror på ett visst sätt. 

Lärande samtal: förtydligande och fördjupande frågor16 

• Hur tänkte du då? 

• Hur kände du då? 

• Det där du sa…....., lät intressant. Kan du berätta mera? 

• När du berättade om….. hur menade du då? 

• Vad spännande det där om …..lät. Hur gjorde du då? 

• Jag hängde inte med när du berättade om…. Kan du ta det igen? 

• Du sa att när du gjorde som så….. blev resultatet att….. Hur tror du att det hade blivit om du 

gjort så här…..? 

• Om någon annan dragit helt andra slutsatser än du, hur ser du på det? 

Syfte:  
Bidra till den egna förståelsen 
Minska antalet missförstånd 
Hjälpen den man samtalar med om att bli medveten om sina tankar och känslor 
 
Samtalsprocessen vid erfarenhetslärande: 

Vilka tankar eller känslor har du utifrån det du beskrivit? 
Vilka ytterligare reflektioner kan man göra utifrån dessa erfarenheter? 
Kan man tänka sig några andra slutsatser utifrån dessa reflektioner? 
Vilka reflektioner har du haft innan du dragit dessa slutsatser? 
Fortsättning: Vad finns det för forskning som stöder respektive motsäger dessa slutsatser? 

  

                                                           

15 Berg (2011), Wallin (1997) 

16 Scherp (2005) 
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Bilaga 4 Utmanare vid samtalen vid träff två 
Sammanställning från minnesanteckningar från träff 1 och från deltagarnas reflekt-
ionsprotokoll efter första träffen utifrån det valda temat exkludering och inkludering. 
Sorterade i frågor respektive påståenden. Dessa användes som ”utmanare” i samtalen 
vid träff 2a och 2b. På sida ett redovisas frågor och på sida två redovisas påståenden. 

Frågor 

Vilken betydelse har smågruppernas existens för det ordinarie klassrumsarbetet? Hur skulle undervis-
ningen i klass se ut om inte smågrupperna fanns? Skulle den se annorlunda ut? 

Frågan är om man med den organisation vi har ser till att klasslärare aldrig behöver utveckla sitt sätt att 
jobba? 

Vilka konsekvenser får det att vi har smågrupper på övriga lärares sätt att tänka ”problemen” och vad 
som är ”lösningen”?? 

Hur ser övriga lärare på stödundervisning? 

Hur upplever eleverna stödundervisningen? Vad är kvalité för dem? Hur viktigt är det för dem med 
inkludering och exkludering? Vad är viktigast när? 

Hur känner sig/mår eleverna i detta? Hur kommuniceras detta med dem? 

Känner eleverna tillhörighet i sin klass eller i den lilla gruppen? 

Vilket är det alternativet till exkludering? Hur skulle det se ut i praktiken? 

Hur kan jag ordna min undervisning så att alla inkluderas? 

Vilket är syftet är med att låta elever gå i smågrupper. 

Hur vet vi när exkludering ger mer positiva än negativa effekter? 

Hur upplever föräldrarna stödundervisningen? 

Gör vi rätt utifrån elevens bästa? 

Hamnar den ekonomiska insatsen på rätt ställe för varje individ? 

Sammanställning från träff 1 och reflektionsprotkoll 1:  
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Forts. Bilaga 4 Utmanare vid samtalen vid träff två 

Påståenden 

Inklusion och exklusion behöver vi prata om i hela verksamheten. 

Vi måste lägga tid och kraft på att få tillstånd en samsyn runt de elever som är i störst behov av stöd. Det 
är viktigt att formalisera tillfällen till samtal, till lärande. 

I grunden är inkludering/exkludering en värderingsfråga.  

Många  intelligenta eleverna finns i smågrupper – intelligenta men med svårigheter att inrätta sig i le-
det… 

Det är svårt att få till en fungerande miljö i klassrummet vilket leder det till att de är en lätt väg att skicka 
elever till smågrupper. 

Om vissa elever plockas bort ur den stora gruppen tenderar det att ”dyka upp” nya elever som behöver 
extra stöd.  

Eleven får en bättre möjlighet att lära känna sig själva och utvecklas i liten grupp. 

Det är svårt och jobbigt med inkludering; sätter ofta organisationen och vårt förhållningssätt på prov. 

Högre lärartäthet i klasserna skulle kräva mer resurser än vad vi har idag. 

Vi har barn som utifrån sin problematik inte kan vistas i klassen och få något arbete gjort. 

Det eleverna vinner på kort sikt i form av lärande/välmående förlorar de socialt på lång sikt. 

Grunden till exkludering är ett förakt för svaghet. 

Vi kan inte ge alla elever det stöd de har rätt till. 

Faran, som jag ser det är att vi tror att vi gör rätt. 

Enligt skolverket ska vi använda uttrycket integrering istället för inkludering. 

Att vid vissa tillfällen välja liten grupp och i vissa individfall eller tillfällen välja klass måste hela tiden 
följas upp.  
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Bilaga 5 Inkätdialoger/Intervjuer med f.d. elever 
De f.d. eleverna som deltog var var mellan 18-20 år och gav sitt samtycke att delta i 
studien. 

Elev 1 

Hur tänker du att det stöd som du fått i liten grupp på Xx-skolan har påverkat dig? 

Det hjälpte mig komma ikapp mina klasskompisar i arbetet, hade mycket behov av hjälp i svenska, matte 
och engelskan. Jag fick hjälp att lära mig det jag inte kunde så jag kunde vara mer i min klass istället för i 
”lilla gruppen”. 

Hade väl en speciell relation med kompisarna i klassen och vännerna i ”lilla gruppen” 

Min självkänsla är lika dålig idag som då.  

Har du känt dig lika delaktig som andra elever i skolan under din tid i liten grupp? 

Bra fråga men den kan jag faktisk inte svara på.  

Har du känt dig jämnlikt behandlad i skolan under din tid i liten grupp? Av lärare?  Av 
elever? 

Jag fick lika mycket hjälp om jag behövde av alla lärarna. Blev väl retad under tiden då och då, men sen 
när jag var mer i klassen så avtog det. 

Vad hade kunnat göras annorlunda/bättre? 

Då tyckte jag inte att skolan hade någon bra anti-mobbnings plan. 

Elev 2 

Beskriv dina upplevelser av att ha fått stöd i liten grupp på Xx-skolan? 

Jag tycker att det har varit bra. Det är jättebra att man kan få extra stöd när man har det svårt. Men jag 
själv kan tycka, nu i efterhand att jag har fått för lätta uppgifter.Jag önskar att jag hade ställt högre krav 
på mig själv. Det är alltid lätt att vara efterklok. 

Känner du att du har gått miste om någonting för att du gått i liten grupp?  

Jag tror att jag kanske skulle ha gått med den lägre årskursen eftersom jag är född i november och har väl 
alltid känt att jag är lite efter många andra, som då har varit födda i jan-aug.  

Kan du beskriva hur du tror att din tid i liten grupp har påverkat ditt självförtroende 
och din självkänsla?  

Jag alltid tagit åt mig saker väldigt lätt från utomstående personer, då har grupptryck varit en svag länk 
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Forts. Bilaga 5 Inkätdialoger/Intervjuer med f.d. elever 

 

Elev 3 

Beskriv dina upplevelser av att ha fått stöd i liten grupp på Xx-skolan? 

Det har känts positivt, man har fått göra saker i sin egen takt och kommit ikapp när man låg efter. Man 
har fått tid att göra saker som man haft svårt för i sin egen takt och på ett roligare sätt. Man har fått 
använda datorer och inte bara suttit och skrivit i en bok. Jag fick skriva direkt i arbetsböckerna och inte i 
skrivböcker bredvid.  Socialt är det lättare att lära känna folk i en mindre grupp, men jag är väl inte någon 
bra person att prata med om det för jag är ganska osocial.  

Tror du att du hade varit mer social om du gått i vanlig klass hela tiden? 

Nej det tror jag inte. 

Kan du beskriva hur du tror att din tid i liten grupp har påverkat ditt självförtroende 
och din självkänsla?  

Det har jag faktiskt ingen aning om. Det är svårt att svara på. 

Känner du att du har gått miste om någonting för att du gått i liten grupp?  

Nej, det tror jag inte, inte vad jag kommer ihåg i alla fall. 

Tror du att det är större risk att man blir mobbad om man går i liten grupp? 

Jo, det finns en risk, speciellt när man är yngre.  

Var du mobbad?  

Nej, det var jag inte i någon större utsträckning, man var ju retad ibland men det kan ju bli så. 

Om du skulle önska någon förbättring, vad skulle det vara? 

Det vet jag inte, det var så länge sedan så jag minns inte. 

Vad är viktigast för dig för att du ska lära dig saker på ett bra sätt. 

Att det är ett underhållande media/lärare/text/film och någon som berättar på ett bra sätt. Då behåller jag 
min uppmärksamhet mycket bättre. 
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Forts. Bilaga 5 Inkätdialoger/Intervjuer med f.d. elever 

 

Elev 4 

Beskriv dina upplevelser av att ha fått stöd i liten grupp på Xx-skolan? 

Det var bättre än att sitta i klassen. Det var under de värsta åren jag hade. Det var mycket runtomkring, 
med mobbningen. Jag var mobbad på skolan. Jag blev lite skyddad när jag var i ”lilla gruppen”, slapp 
vara ute i korridorerna. Jag hade svårt att koncentrera mig, minsta störning tittade jag upp och tappade 
koncentrationen och tråden med uppgiften. Det blev bättre när jag fick vara i lilla gruppen för det var inte 
lika mycket störningsmoment. 

Har du varit ledsen över att gå i lilla gruppen eller av att du inte var i klassen. 

Jag brydde mig inte så mycket, jag var redan då ganska skolless. 

Tror du att du hade varit mer social om du gått i vanlig klass hela tiden? Nej 

Kan du beskriva hur du tror att din tid i liten grupp har påverkat ditt självförtroende 
och din självkänsla?  

Har nog inte påverkat någonting, jag känner mig lika osäker nu som då. 

Känner du att du har gått miste om någonting för att du gått i liten grupp?  Nej 

Tror du att det är större risk att man blir mobbad om man går i liten grupp? 

Det är svårt att svara på, det beror lite på runtomkring och hur man är själv som person. Hur man visar 
det på för sätt och så. Vissa är så tillbakadragna blir utplockade och mobbade. De som är framåt blir inte 
lika mycket mobbade. 

Var du mobbad?  

Ja, under åk 3 var jag retad. Ja, under åk 6-9 var jag mobbad på så vis att ingen hörde av sig, ingen ringde 
och frågade om jag ville följa med ut. Under gymnasietiden blev det bättre, jag gick på gymnasiesärskolan 
och där hörde jag inte hemma egentligen. Sedan gick jag på en skogshögskola i en annan kommun och där 
blev det bättre med kompisar. Då hade jag någon jag umgicks med. 

Om du skulle önska någon förbättring, vad skulle det vara? 

Bra fråga! Mer personal i korridorerna. Det var mobbarna som satt i anti-mobbningsgruppen så den var 
ju ganska lönlös att ha. Vilken idiot som helst kan gå genom livet och vara trampa på andra. Rektorn sa 
mest ”ja, ja, ja” men det blev ingen förbättring. 

Vad är viktigast för dig för att du ska lära dig saker på ett bra sätt. 

Det krävs att man är tydlig. Tydlighet i hur man förklarar. Också att jag ska tycka att det är roligt, men 
allt är ju inte roligt heller. Så tydlighet i förklaringar är viktigast. 
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Bilaga 6  
Information till deltagarna om cirkelarbetets premi sser 
Jag informerade om att studien kommer att följa Vetenskapsrådets (2010) fyra allmänna 
huvudkrav på forskning; Informationskravet där ”forskaren skall informera de av forsk-
ningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte”. Samtyckeskravet där ”del-
tagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan”. Konfiden-
tialitetskravet där ”uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 
att obehöriga inte kan ta del av dem”. Nyttjandekravet, som handlar om att ”uppgifter 
insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål”.  

Deltagarna fick vid första träffen information om aktionsforskning som ansats och 
forskningscirkeln som metod. Att det handlar om att tillvarata den kompetens som 
finns i praktiken, men också att utmana den och att metoden innebär att syfte och pro-
blemställningar är initiala och att de kan utvecklas/smalnas av utifrån gruppens in-
tresse och behov. Jag informerade om aktionsforskningsprocessen och vad en aktion är 
och att gruppen skulle tänka, reflektera, få idéer, prova ngt nytt, utvärdera etc. i en 
cyklisk process enligt Mc Niff och Whitehead (2006). Jag beskrev vidare verktygen i 
aktionsforskningsprocessen och att kunskaperna enligt Rönnerman (2004) uppnås ge-
nom distans till praktiken, självreflektion, dialog och forskning.  Jag berättade med 
vilka olika metoder det empiriska materialet skulle komma att samlas in.  

Jag berättade att gruppen vid femte träffen skulle få ta del och delta i analysen av det 
insamlade materialet och att jag därefter skulle fortsätta analysen och skriva uppsatsen. 
Deltagarna fick veta att den uppsats som resultatet av studien i första hand är avsedd 
för skolledningen i skolområdet, deltagarna och skolområdets personal, samt univer-
sitet och forskarsamhälle men att den också eventuellt skulle kunna tänkas utmynna 
ytterligare spridning, till exempel i en vetenskaplig artikel.  

Jag presenterade våra olika roller i forskningscirkeln enligt följande;  

Undersökare/Deltagande observatör/kritisk vän: Leda och delta i träffarna och samtalen, 
problematisera och belysa frågorna, föreslå presumtiva kunskapskällor, dokumentera 
träffar och distribuera material, undersöka, systematisera och analysera de gemen-
samma frågorna. 

Deltagarna: Bidra med tankar och reflektioner i diskussioner, utmana/problematisera 
frågorna som diskuteras, läsa och reflektera kring överenskommet materi-
al/frågeställningar, skriva några reflektionsprotokoll, genomföra en inkätdialog med 
mig som frågeställare. Deltagarna fick ett inspirationsblad17 kring hur man kan skriva 
ett reflektionsprotokoll. 

Jag betonade att varken jag eller övriga deltagare har den sanna eller rätta kunskapen, 
utan att allas kunskaper och erfarenheter ska tas tillvara. Jag var tydlig med att pro-
cessen blir vad vi tillsammans gör den till och att alla gruppen bär ansvar för att bidra 
till och utmana vårt tänkande.  
  
                                                           

17 Bilaga 2, Inspirationsblad reflektionsprotokoll 
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Bilaga 7 Inkätfrågor till deltagarna 
 

Som aktivitet för reflektion och insamlande av empiriskt material i forskningscirkeln 
genomfördes en inkätdialog med deltagarna och med mig som utfrågare efter träff fem.  

Grundfrågorna var samma för alla deltagarna medan följdfrågorna varierade något 
beroende på respondentens svar samtliga frågor berörde fördjupningar inom grund-
frågorna. Grundfrågorna redovisas enligt följande; 

• Hur vill du beskriva ditt specialpedagogiska ledarskap? 

• Försök beskriva vilken vision/pedagogisk grundsyn du utgår ifrån kopplat till 
inkluderingsaspekter i ditt arbete.  

• Beskriv dina upplevelser av den process som ägt rum inom forskningscirkelns 
ram. 

• Kan du ge något/några konkreta exempel på hur forskningscirkeln påverkat dig 
i ditt tänkande? 

• Kan du ge något/några exempel på om forskningscirkeln påverkat ditt special-
pedagogiska ledarskap inför framtiden? Ngt du kommer att göra annorlunda? 
På vilket sätt? Varför? 

 


