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Föreläsningen kommer att handla om

VAD?

• Vad vi ska 
samtala om

VARFÖR?

• Varför vi ska 
samtala.

HUR?

• Detta krävs av 
samtalet för att 
det ska leda till 
konceptuell 
förändring

• Praktiska 
metoder

NÄR?

• Skapa arenor 
för handledning 
och 
utvecklande 
samtal

VEM?

• Kompetens 
för att leda 
utvecklande 
samtal för 
skolutveckling



VAD?

Vad vi ska samtala om



Alla elever ska få den ledning och stimulans de behöver och 
skolan ska bedriva utbildning som motverkar 
funktionsnedsättningars konsekvenser. Detta genom att 
undervisningen görs tillgänglig och differentieras. 

Bild spsm



VARFÖR? 

Varför vi ska samtala



Handlingsteori

Övertygelser, 
värderingar, 

teorier
Handlingar Konsekvenser

7

Fritt ur: Robinson, V. (2019). Förbättring i en förändringstrött skola. 
Ett undersökande tillvägagångssätt. Lund: Studentlitteratur.

”De arbetssätt som är föremål för förändring är de yttre uttrycken för en 
tyst personlig teori om hur man uppnår sina mål.”



”Lärande innebär att det kommer till stånd en 
bestående förändring av vårt sätt att tänka. 
Det leder till att vi förändrar vår praktik och 
vårt förhållningssätt på ett varaktigt sätt.”

Katz, Dack (2017) 



Behandla information

Assimilation Ackommodation
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Övertygelser 
och 

värderingar
Handlingar Konsekvenser

Fritt ur: Robinson, V. (2019). Förbättring i en förändringstrött skola. 
Ett undersökande tillvägagångssätt. Lund: Studentlitteratur.



HUR?

Detta krävs av samtalet för att det ska leda till 
konceptuell förändring



Vad är sam-tal?

Samarbete

Samråd

Samverkan

Sambedömning

Samtycke

Det professionella 
samtalet har med 
delaktighet och 
ansvar att göra



Samtalstrappan

Diskussion

Lärande 
samtal

Erfarenhets-
utbyte

Vardagsprat

YTA

DJUP
Fritt från Elisabeth Nordström



Handledning

• Handledaren ska stötta och underlätta en 
lärandeprocess.

• Fokus på utveckling av individuella 
kompetenser och verksamhetens kvalitet.

• Deltagarnas samlade erfarenhet och kunskap 
är utgångspunkt.

• Kontinuerlig

• Kan utgå från teori eller från praktik, men 
bör knyta ihop de båda.



Coachning

• Fokus på att förändra den coachades 
tankesätt och beteende.

• Ska skapa ansvar, självtillit och medvetenhet 
hos den coachade.

• Den coachade ska hitta sina egna lösningar 
utifrån sina egna resurser.

• Coachen behöver inte vara expert på den 
coachades område.

• Vanligast med enskild coachning.



Konsultation 
- rådgivning

• Fokus på att konsulten ger råd, idéer och 
förslag utifrån sina erfarenheter och sin 
kunskap.

• Konsulten är expert eller specialist inom ett 
område.



”Att be om hjälp med startkablar är en sak. Det är en 
helt annan att bli beordrad. De flesta vill inte få andras 
kablar nedtryckta i halsen. Då blir det ofta felkopplat 
även när det är rätt, så att säga. Så till dig som håller i 
ett par startkablar just nu: ha detta i åtanke. 

Även om din input är välbehövlig och du har goda 
avsikter när du säger till någon att tänka om, så kan 
det lätt bli fel om du bara går fram och sätter dit dina 
kablar och säger: ”Du ska göra så här.” 

Alla behöver göra en omstart då och då, men alla 
önskar inte att få det skrivet på näsan. Omstarten 
behöver komma inifrån.” 

Ur Olof Röhlanders bok Omstart. Om konsten att bryta 
ihop och komma igen, 2018,  s. 55



Utvecklande samtal 
handlar om att stödja 
lärare i att tänka om 
och ta sig igenom en 
förändringsprocess



Den inre förändringen och den 
egna handlingsberedskapen i fokus



Förutsättningar 
för utvecklande 
samtal

• Nyfikenhet

• Ödmjukhet

• Tilltro till varandras förmåga

• Trygghet

• Mod att utmana

• Förmåga att lyssna på andra

• Koppla samtalet till framtida möjligheter



Styrda samtal • Samtalsledare

• Samtalsmall

• Kreativa metoder



Hur brukar du tänka 
när du vaknar?

Hoppas att allt går smidigt och lätt idag och att jag 
blir bekräftad i det jag gör!

Hoppas att någon ifrågasätter det jag gör eller det jag 
säger, tror på, tänker och vet idag!



Kognitiva hinder

• Vi undviker av naturen djupgående tänkande.

• Vi tänker inte igenom alla möjligheter och alternativ.

• Vi bekräftar våra hypoteser istället för att ifrågasätta 
dem.

• Vi fastnar i det som är iögonfallande eller extra 
minnesvärt.

(Katz & Dack, 2017)



Kognitiva hinder, forts

• Vi tillskriver saker vi känner igen ett större värde.

• Vi lider av illusorisk överlägsenhet

• Vi underlåter att göra någonting annorlunda i rädsla för 
att inte lyckas.

• Vi vill inte visa oss sårbara

(Katz & Dack, 2017)



För att minska glappet från teori till agerande i 
praktiken behöver vi göra allt vi kan för att 

motverka dessa kognitiva hinder.



Strategier för att bryta kognitiva hinder och 
möjliggöra utvecklande samtal

• Styra samtal genom samtalsledare eller samtalsmall

• Dra fram förutfattade antaganden i ljuset och visa på motsägande evidens och på olika 
perspektiv

• Se till att samtalen är förankrade i praktiken

• Se till att praktikproblem är frågor som människor är nyfikna på

• Se misstag som möjligheter till lärande

• Samtala om samtalet – metakognition

• Skapa en atmosfär av trygghet och professionalism



Sätta ramar för samtalet- styra samtal 

• Tid, plats, närvaro, utrustning 

• Deltagarens ansvar och roll

• Handledarens/samtalsledarens ansvar och roll

• Syftet med samtalet/samtalen

Att styra samtal innebär också att se till att fokus hålls, dvs att vi samtalar om och relaterar 
till tillgänglighet, varierad undervisning, delaktighet och styrdokument om vi vill att 
samtalen ska leda till att möjliggöra alla elevers lärande och utveckling



Protokoll: samtalsmall

Protokollsteg Anvisningar

Inledning • Mötesledaren går igenom hur samtalet ska genomföras och de olika stegen i 

samtalet.

• Mötesledaren beskriver att var och en kommer att få ordet i tur och ordning och 

då lyssnar de övriga utan att avbryta.

Beskrivning • Alla beskriver vad de har sett när de varit närvarande på rasten, utan omdömen 

och tolkningar.

Reflektion • Var och en reflekterar över vad hen hört.

• Gruppen reflekterar gemensamt.

Tolkning • Mötesledaren lyfter fram iakttagelser och reflektion som skiljer sig åt mellan 

gruppmedlemmarna.

Slutsats • Gruppen samtalar om olika behov av förändringar.

Sammanfattning och 

nästa steg

• Mötesledaren sammanfattar och gruppen bestämmer nästa steg i arbetet.

Reflektion kring 

processen

• Gruppen reflekterar kring hur samtalet fungerade. Alla delger personliga insikter. 



Konceptuell förändring: tanke- och samtalsmall

Beskriv vad du redan 

kan.

Vad har du hört idag? Stödjer eller utmanar 

det du hört idag det du 

skrev i förra kolumnen?

Vad har du lärt dig, och 

vad ska du göra utifrån 

din nya kunskap?



Reflektera kring 
förslaget. 
Fördelar/nackdelar
/möjligheter med 
förslaget.

Reflektera över 
innehållet i det 
samtal ni 
lyssnat till.

7 min 7 min 6 min

Runda där var och en beskriver:
- Vad tar du med dig från samtalen?

Tala –Lyssna- Reflektera: Samtalsmall



Lösningsfokuserat samtal: samtalsmall

Beskrivning

Fördjupning

Lösning

Önskat läge

Resursinventering

Handlingsplan

Berätta mer om …. Om 
jag sammanfattar så 

hör jag att…, stämmer 
det? Mirakelfråga. Vad 
vore annorlunda om 
bekymret inte fanns?

Skalfrågor. Vad fungerar redan bra? Vad kan man bygga 
vidare på? Vid vilka tillfällen har det fungerat bättre? Hur har 

ni lyckats lösa liknande bekymmer förut? Vilka positiva 
erfarenheter har gruppen av liknande bekymmer? Vilka 

resurser kan man använda sig av? Vem kan vara till hjälp? Vad 
kan göras annorlunda?

Antag att bekymret 
inte längre finns. Vad 
har du då gjort? Vad 

har någon annan 
gjort? Vad var ditt 

första steg? Vem tog 
du till hjälp? Vilka råd 

skulle du ge till någon i 
liknande situation?



Faser och frågor: samtalsmall

Beskrivning

• Klargörande/nyfikna 
frågor

Fördjupning

• Perspektivvidgande, 
fördjupande och 
utvidgande frågor 

Förändring/

Lösning

• Förändringsfrågor

• Lösningsfrågor



Klargörande/nyfikna frågor

•Var, när, vilka, hur?

•Är det alla som...?

•Hur många...?

•Hur vet du att...?

•Vad har du provat?

•Berätta mer om....

•Berätta mer om reaktionen!

•Kan du beskriva hur du ...?

•Hur gjorde du...?

•Vad gjorde X då?

•Vad hände innan?

•Vad innebär detta för dig?

•Vad är dåligt/bra med ...?

•Hur kommer det sig att...?

•Vad vet du om...?

•Vad tror du att det betyder att?

•Har du funderat över om...

•När har det fungerat bra/bättre?

•Vad är du nöjd med?

•Vad gör det svårt?

•Jag hör att du säger att...stämmer 
det?

•Hur kommer det sig att?

•När händer det?

•Var händer det?

•Vem är där?

•Hur har du lyckats lösa...?

•Vid vilka...?

•Berätta om ert samarbete kring ...

Perspektivvidgande,  

fördjupande och 

utmanande frågor

•Vad är en bra lektion/situation för 
dig?

•Vad förväntar du dig av...?

•Vad känner du...?

•Hur tror du att X upplever det?

•Om du låtsas vara X, vad 
känner/vill du då?

•Vad hindrar dig från att...?

•För vem är det här ett problem?

•Vad skulle hända om du inte gjorde 
något?

•Hur hanterar du din besvikelse?

•Hur vet du att...?

•Hur tänker du kring...?

•Hur kommer det sig att du valt 
att...?

•Vad är ditt ansvarsområde?

•Vad behöver du kunna för att...?

•Vilka teorier/kunskaper/värderingar 
ligger till grund för hur du...? 

•Vad är viktigt för dig i din 
undervisning?

•Vad gör en bra lärare?

•För vem är ... viktigt?

•På vilket sätt ger du stöd åt andra?

Förändringsfrågor

•Hur skulle du märka att bekymret 
är borta?

•Vad skulle kunna vara till hjälp?

•Vem kan stötta dig?

•Vad krävs för att du ska ....

•Om du vaknar en morgon och 

bekymret är borta: vad är 

annorlunda för dig/eleven/ 
klassen/rektor?

•Hur känns det när bekymret är 
borta?

•Vad kan du göra?

•Vad skulle hända om du...?

•Antag att...?

•Vem kommer först att märka...?

•Vad har hänt när bekymret är 
borta?

•Vad behöver du göra för att...?

•Om vi pratar igen en månad, vad 

vill du då berätta om som gått 
bättre?

•Antag att veckan är slut och du är 
helt nöjd, vad har då hänt?

•Hur ska du göra för att undvika ..?

•Vad kan vara ett första steg?

•Vad hindrar dig från att...?

•Vad av det vi pratat om går att 

genomföra?

Lösningsfrågor

•Vad vill du åstadkomma?

•Vad blir ditt första steg mot målet?

•Hur vet du att du nått målet/ löst 
bekymret?

•På en skala där 10 betyder att det 

är precis som du vill och 0 är 

motsatsen, var är du idag? Vad 

kan du göra för att hamna ett steg 
upp på skalan?

•Hur ska du fira dina små och 
stora segrar? 

•När ska du fira?

•Vilka delmål/steg ser du på vägen 
mot målet?

•När ska du börja?

•Vem kan du dela din framgång 
med?

•Vem kan motivera och stödja dig?

•Vad gör att du känner dig 
motiverad att ta tag i förändringen?

•Vad ska du göra om det blir svårt?

•Hur kan din/dina kollegor vara ett 
stöd för dig att lyckas?

•Hur och när ska du utvärdera hur 

det går?

Samtalsfrågor



Få fram 
motsägande 
evidens eller 
olika 
perspektiv

• Vid textläsning använda en färg för att 
markera det man håller med om, en annan 
för det man inte håller med om. Man måste 
använda båda.

• Brainstorma först enskilt och sedan i grupp.

• Kritiska vänner- hålla med och inte hålla med



Se till att aktiviteter och insatser är 
förankrade i praktikproblem

Vilka kunskaper och 
färdigheter behöver våra 

elever för att uppnå viktiga 
mål?

Vilka kunskaper och 
färdigheter behöver vi som 

professionella för att 
tillgodose våra elevers behov?

Fördjupa de professionella 
kunskaperna och finslipa den 

professionella förmågan.

Låta eleverna uppleva lärande 
på ett nytt sätt

Hur har vårt nya agerande 
påverkat de resultat som vi 

anser är viktiga för våra 
elever?

Fritt efter Timperley



Bilder eller fiktiva berättelser:koppla ihop praktik och teori, 
skapa trygghet

Fiktiv berättelse
Lisa har under tiden jan 2017- dec 
2019 haft hög frånvaro, med 
perioder av total frånvaro.

Lisa föredrar att arbeta på egen 
hand, gärna med skrivande. Då är 
hon som mest produktiv. Då hon ska 
samarbeta med andra kan det leda 
till att skolarbetet blir lidande pga. 
att eleverna umgås istället. Det är 
svårt för Lisa att stå emot det.

(---)



Fysisk aktivitet: koppla ihop praktik och teori, 
bygg på lekfullhet och kreativitet

Elev LärareFunkar bra FörälderSvårt Önskat läge



Stärk 
metakognitionen 
genom att 
deltagarna får 
prata om

• hur de lär sig

• hur de gör för att förändra sin praktik

• klimatet i gruppen

• samtalen



Utvärdera samtalet

Diskussion

Lärande 
samtal

Erfarenhets-
utbyte

Vardagsprat

YTA

DJUP
Fritt från Elisabeth Nordström



Behandla misstag tillsammans i grupp. 
Fokusera på möjligheter till lärande.

Utvärdera
Byt fokus från resultat till 
vad ni lärde av 
arbetet/försöket. 

Sätt ord på vad ni lärt er 
när det inte gått som ni 
hoppats.

Hur ska ni använda det ni 
lärde av misstagen när ni 
planerar ert fortsatta 
utvecklingsarbete.



NÄR?

Skapa arenor för handledning och utvecklande samtal



Hur kan vi 
förstå att det 
är så svårt att 
få till 
utvecklande 
samtal?

• Kartläggning av hinder

• Handlingsplan

• Praktisk handling

• Utvärdering



Kartläggning av 
hinder

• Tid

• Utvecklande samtal tar tid och det är redan så många 
möten. Det går inte att klämma in mer. Det är 
tidskrävande.

• Mandat

• ”Jag har sagt att jag vill ha eller behöver hålla i 
utvecklande samtal, men rektor ger mig inte 
möjligheten.”

• Ointresse 

• ”Ingen är intresserad av att ha utvecklande samtal”,  
”Ingen är intresserad av att jag ska samtalsleda”

• Brist på förståelse

• ”Lärarna vet inte vad det är och vad de kan förvänta sig. 
De vill att jag ska säga vad de ska göra istället. De vill ha 
råd.” ”Rektor vet inte vad utvecklande samtal är.”

• Rädsla

• ”Jag vågar inte samtalsleda – känner mig ringrostig” 
”Lärarna är rädda för utvecklande samtal – för att lämna 
ut sig”



Handlingsplan

Tid

• Samtala på den 
tid som redan 
finns.

• Använd den tid då 
samtal redan äger 
rum.

• Ta vara på 
spontana samtal 
och ha ett 
utvecklande 
förhållningssättför
hållningssätt.

Mandat

• Bestäm själv att 
utvecklande 
samtal ska 
användas.

• Be att få leda 
befintliga möten 
och gör dem till 
utvecklande 
samtal.

• Ta egna initiativ 
till samtal. 

Ointresse

• Prata om samtal 
som varit 
utvecklande – lyft 
det positiva med 
samtalen.

• Fråga hur 
samtalen har 
upplevts och fråga 
om deltagarna vill 
ha fler liknande 
samtal.

• Få deltagarna att 
önska 
utvecklande 
samtal.

Rädsla

• Träna i smyg.

Brist på förståelse

• Visa vad 
utvecklande 
samtal är genom 
att samtala.

• Förändra 
samtalens 
karaktär till 
utvecklande.

• Skapa värde för 
pedagogerna 
genom att låta 
dem uppleva 
effekten av 
utvecklande 
samtal.



Praktisk 
handling

• Reflekterande team i möten mellan pedagoger och 
elevhälsa.

• Reflekterande team vid läsecirkel kring pedagogisk 
litteratur.

• Utvecklande samtal vid samtal i samband med 
pedagogisk kartläggning.

• Utvecklande samtal vid planerade och oplanerade 
samtal med kollegor kring pedagogiska dilemman.

• Observationer och utvecklande samtal med 
pedagoger efteråt.



De praktiska 
handlingarna 
ledde till att

• rutinerna kring elevhälsans möten med pedagogerna 
gjordes om.

• specarna upplevde att pedagogena kände sig 
uppskattade och att de tog ett större ansvar för 
lösningar.

• pedagogerna uttryckte att samtalsklimatet blev mer 
jämlikt och att respekten för varandras kunskap 
ökade.

• pedagogerna beskrev att de kände sig mindre 
stressade när de tvingades lyssna och själva fick tala 
till punkt.

• pedagoger bad rektor om fler möjligheter till 
handledning.



Handlingsberedskap 
för medarbetare att 
själva hitta lösningar  

Skapa en samtalskultur
Öva utvecklande samtal i många situationer. Öva 
på att lämna över samtalsledarskapet. 

Öva på och gör till rutin att tänka metakognitivt.

Ge stödstrukturer för de samtal som finns i 
organisationen eller som brukar uppstå.



Skapa ny tid 
för samtal

• Se över befintliga möten – kan 
möten bli effektivare eller strykas?

• Planera in tid för utvecklande 
samtal när förändringar eller 
utvecklingsarbete ska ske. 
Utvecklande samtal är en 
förutsättning för att ny forskning 
och nya metoder ska kunna 
implemmenteras. 



Vem?
Detta krävs av samtalsledaren



Samtalsledare bör ha …. i de bästa av världar

• Utbildning i att leda reflekterande samtal

• Pedagogisk kunskap och erfarenhet

• Specialpedagogisk kompetens

• Kunskap om utvecklingsarbetes förutsättningar och planering

• Ha kunskap om elevers olika förutsättningar och behov

• Ha systemteoretisk kunskap för att kunna leda samtal som rör sig 
mellan organisation, grupp och individ

• Kunna granska, bedöma och förmedla forskningsresultat samt koppla 
detta till den egna skolans praktik.



Enligt examensförodningen för specialpedagoger 
(SFS 2011:688) har specialpedagogen:

Dubbel förankring i kunskap om utvecklingsarbete och kunskap i
pedagogik.

”Fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i
pedagogiska frågor för kollegor” (s. 12). 

Kunskap om aktuell forskning och kan koppla denna till utvecklingsarbete. 



Specialpedagogen som stöd för skolledare 
och samtalsledare
• Utbilda samtalsledare i grunderna för reflekterande samtal

• Handledning till samtalsledare

• Roll som utvecklingsledare

• Ta fram samtalsmallar



Specialpedagogens 
roll i skolutveckling 
påverkas av

• Designen på utvecklingsarbetet

• Synen på professionellt lärande

• Typen av organisation

• Specialpedagogens plats och mandat i 
organisationen

• Perspektivet på skolutveckling

• Möjligheter och hinder på organisations, grupp 
och individnivå

• Rektors kunskap om specialpedagogens 
kompetens och synen på specialpedagogik



Sammanfattning

VAD?

• Perspektiv på 
skolsvårigheter

• Tillgänglig lärmiljö

• Differentiering 
och variation

• Stödinsatser på 
olika nivåer

VARFÖR?

• Skapa möjlighet 
till konceptuell 
förändring och 
därmed varaktig 
förändring av 
praktiken där 
handlingsteori och 
handling följs åt.

HUR?

• Styrda samtal

• Samtalsmallar och 
samtalsstöd

• Överbryggning av 
kognitiva hinder 

• Kultur och 
samtalsklimat

NÄR?

• Använd mötestid 
som redan finns

• Planera in tid för 
utvecklande 
samtal som en 
viktig del vid 
planering av 
utvecklingsarbete.

VEM?

• Specialpedagogen 
eller annan person 
med djup och 
bred pedagogisk 
grund samt med 
samtalsutbildning.



“Professionellt lärande för (...) tankarna till en inre process, 
där individer skapar professionell kunskap genom att 
interagera med (...) information på ett sätt som utmanar 
tidigare föreställningar och skapar nya innebörder. Att utmana 
befintliga antaganden och skapa nya innebörder är viktigt, 
eftersom man för att lösa djupt rotade pedagogiska problem 
måste förändra undervisningen på djupet snarare än att bara 
tillföra nya element.” Timperley, H., (2013). Det professionella lärandets 

inneboende kraft. Lund: Studentlitteratur.



Kontaktuppgifter

Malin Larsson

malinlarsson1972@gmail.com

mailto:malinlarsson1972@gmail.com


referenser

• Byréus, K. Kreativa metoder för grupputveckling och handledning. 2012. Liber

• Dack, L.A. & Katz, S. Professionsutveckling och kollegialt lärande. Framgångsstrategier och utvecklande motstånd. 2017. Natur och kultur.

• Larsson, M. & Lindin, M. Specialpedagogens roll i skolutveckling. En kvalitativ intervjustudier med rektorer, förstelärare och 
specialpedagoger. 2016. Stockholms Universitet. 

• Lindqvist, M. Kollegialt lärande. Att handleda i skolans värld. 2019. Studentlitteratur.

• Norström, E. samtalstrappa: https://tpackrevinge.wordpress.com/2017/02/21/nordstrom-larande-samtal/ 2020-04-08

• Robinson, V. Förbättring i en förändringstrött skola. Ett undersökande tillvägagångssätt. 2019. Studentlitteratur. 

• Röhlander, O. Omstart. Konsten att bryta ihop och komma igen. 2019. Månpocket.

• SFS 2011:688. Förordning om ändring i förordningen (2011:186) om ändring i förordningen (2010:542) om ändring i förordningen 
(2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100). Examensförordning för specialpedagogexamen.  Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. 

• Von Ahlefeld Nisser, D. (2009). Vad kommunikation vill säga – en iscensättande studie om specialpedagogers yrkesroll och kunskapande 
samtal (Doktorsavhandling, Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen).

• Timperley, H. Det professionella lärandets inneboende kraft. 2013. Studentlitteratur.

https://tpackrevinge.wordpress.com/2017/02/21/nordstrom-larande-samtal/

