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Enligt examensordningens mål för specialpedagogexamen (2008) uttrycks att specialpedago-
gen skall vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i specialpedagogiska frågor för 
föräldrar samt för kollegor och andra berörda yrkesutövare”. Det kvalificerade samtalet som 
begrepp och karaktär har inte närmare klargjorts. Därför väcks frågan vad en sådan samtalsle-
darroll innebär och hur samtalsprocessen i ett kvalificerat samtal ser ut. Det vill jag studera i 
följande frågeställningar; ”Vilken betydelse har samtalsledaren för samtalsprocessen?” och 
”Hur ser interaktionen ut mellan deltagare i handledda samtal?” Dataundersökningen har an-
tagit en interpretativ ansats och består av fyra inspelade yrkesgruppsamtal med 16 specialpe-
dagoger. Tre av yrkesgruppsamtalen har utgått från filmsekvenser specialpedagogerna själva 
spelat in och valt ut. Det fjärde samtalet har sitt ursprung från case. Resultatet visar att sam-
talsledaren har en viktig roll för det kvalificerade samtalet. Utifrån filmsekvenserna och case 
har hon med sina frågor och inlägg utmanat den enskilda men även gruppen som helhet. Frå-
gor och inlägg har kategoriserats som speglingar, cirkulära och linjära frågor. Resultatet vi-
sar att speglingarna har haft särskilt stor betydelse för att metareflektion ska komma till stånd 
hos såväl den enskilda yrkespersonen men även för yrkesgruppen. Speglingarna har analyse-
rats i några undergrupper, speglande frågor, speglande bilder, speglande motbilder och speg-
lande återkopplingar. Det har visat sig att filmsekvenserna och case i form av ”stimulated 
recall” är ”smörjmedel” för gruppsamtalet. Samtalsledaren och specialpedagogerna interage-
rar lättare med varandra när de visuellt har något gemensamt att utgå ifrån. Det kvalificerade 
samtalet ska inte uppfattas som en metod som löser alla problem, utan en strategi där syftet är 
att utmana, utveckla, och vidga perspektiv genom att deltagarna verbalt reflekterar med var-
andra. Samtalsledarens frågor och inlägg är därmed centrala och kan liknas vid förlossnings-
konst, majevtik där frågor kan bidra till att blicka tillbaka och beskriva en tidigare situation, 
anamnes.  
___________________________________________________________________________ 
Nyckelord: anamnes, kvalificerade samtal, reflektion, specialpedagogik, speglingar 
___________________________________________________________________________ 
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Förord 
Tänk att dagen när magisteruppsatsen börjar bli klar närmar sig. Nu återstår endast det sista 
som opponering, de sista korrigeringarna så här i slutet av detta år, 2010. När endast det sista 
kvarstår och jag ser tillbaka på denna intensiva men utvecklande tid vill jag rikta mitt varmas-
te tack till flera betydelsefulla personer. 
Jag vill tacka alla som bidragit till att jag fick möjlighet att fördjupa mig i det kvalificerade 
samtalet i denna magisteruppsats. Först och främst vill jag rikta mig till en ovärderlig person i 
denna studie, min handledare Kerstin Åman som varit delaktig i denna studie på flera olika 
sätt. Hon har låtit mig ta del av hennes redan insamlade material, givit sitt medgivande till att 
jag har fått studera henne som samtalsledare, varit min handledare och samtalspartner som 
utmanat, sporrat, och uppmuntrat mig. Våra samtal har varit värdefulla för mig! Därefter vill 
jag tacka specialpedagogerna som medverkat i studien, utan era samtal hade jag inte kunnat 
genomföra denna studie, tack! Sedan vill jag rikta mig till kollegor på Mälardalens högskola 
som uppmuntrat och stöttat mig genom delar av denna resa, där har du Maria Karlsson varit 
ett stort stöd i ord och handlingar. De viktigaste personerna i mitt liv, mina tre barn vill jag 
tacka för det tålamod och den förståelse ni har visat mig när jag suttit vid datorn och periodvis 
säkert varit en frånvarande mamma. Svante vill jag tacka, inte minst i form av ditt bidrag till 
det datatekniska stödet. Det här arbetet har gått från att först knoppas, därefter blomma, bära 
frukt och sedan mogna. Där är jag nu, jag håller på att skörda den mogna frukten! 
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INLEDNING 
Jag är intresserad av specialpedagogers samtal. Det är professionsgruppen som helhet och 

dess utveckling inom området som intresserar mig och därmed inte primärt specialpedago-
gens individuella utveckling, utan mer samtalet som fenomen. 

Att samtala har så länge jag kan minnas varit viktiga centrala delar i mitt liv, där männi-
skors berättelser har något att ge mig som person. Kunskapen finns många gånger mitt ibland 
oss bara vi ger oss tid till att samtala och reflektera med varandra. 

Under studierna till specialpedagog (vid Lärarhögskolan i Stockholm, 2005 – 2006) kom 
jag i kontakt med samtalet på ett mer professionellt sätt där en del i utbildningen handlade om 
att studera och praktiskt arbeta med att föra samtal med pedagoger i olika pedagogiska verk-
samheter. Följande står att läsa i utbildningsplanens program för specialpedagogexamen, an-
gående examensordningens mål (2008): ”… studenten skall kunna vara en kvalificerad sam-
talspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för föräldrar samt för kollegor och andra 
berörda yrkesutövare” (s. 3). Vidare finns följande formulering i uttolkningen av examens-
ordningen samt lokala mål: ”studenten ska också utveckla förmågan att sprida och diskutera 
specialpedagogisk kunskap samt leda kvalificerade samtal med föräldrar, elever, kollegor, 
chefer och myndighetspersoner”. 

Detta uttrycktes redan under 1960- och 1970 talet då det talades om att det är eleven som 
”har svårigheter” och behöver stöd. I Integrationsutredningen från 1986 (DsU 1986:13) fram-
hölls en rådgivande och vägledande funktion. Utformningen av den nya specialpedagogisk 
yrkesroll diskuterades. Höstterminen 1990 gavs specialpedagogutbildningen om 40-60 poäng 
för första gången. En intention var att utbildningen skulle fokusera mer på handledning än 
undervisning. I den idag gällande examensordningen (2009) för specialpedagogisk examen 
anges att utbildningen ska ge de kunskaper och färdigheter som behövs för att aktivt kunna 
arbeta med barn, ungdomar och vuxna i behov av stöd, samt genomföra uppföljning och ut-
värdering och delta i ledningen av den lokala skolans utveckling för att kunna möta behoven 
hos alla barn. Därutöver skall specialpedagogen även enligt examensordningen bl.a. vara en 
”kvalificerad samtalspartner” och rådgivare i pedagogiska frågor för föräldrar samt för kolle-
gor och andra berörda yrkesutövare. 

Högskoleverket gjorde 2006 en utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska 
universitet och högskolor (Rapport 2006:10 R), med en granskning av sex utbildningsorter i 
Sverige. Det visade det sig att samtliga utbildningar hade lagt tonvikten vid specialpedago-
gens roll i första hand är rådgivande, handledande och utvecklande. Rapporten visar också att 
utbildningarnas teoretiska inslaget är svagt. Specialpedagogiken är tvärvetenskaplig vilket kan 
leda till att ”ämnets identitet och självständighet blir oklar” (s. 22). Vidare framhålls i rappor-
ten att kunskapen om praxis är lite vetenskapligt prövad, det leder till att ämnets substans blir 
ren ideologi och teori. Där många lärare i programmet är odisputerade och saknar egen forsk-
ningserfarenhet.  Ämnet har som tidigare uttryckts tvärvetenskaplig karaktär och det medför 
att det kan bli svårt att definiera specialpedagogik som ett ämne. Även yrkesrelevansen disku-
teras, där uttrycks det att en förutsättning är att specialpedagogerna fortbildar sig i samord-
ning, handledning, utredningar, fortbildning och skolutveckling vilket krävs för kompetensen 
i yrket. En allmän rekommendation som betonas är bl.a. ”att mer forskning kring specialpe-
dagogers roll och uppgifter” eftersöks (s.28). 

I Åmans (2006) studie framgår det att specialpedagoger inom barn och ungdomshabilite-
ringen är avvaktande till sin utbildning. ”Främst är det kunskap om samtal och handledning 
som anses betydelsefullt.” (Åman, s.219) 
Pedagogerna utrycker även att de saknar teoretiska underlag från utbildningen gällande forsk-
ning och didaktisk kunskap inom sitt verksamhetsfält. 
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Det är mot bakgrund av detta att specialpedagogen ska vara en kvalificerad samtalspartner 
denna studie har sin upprinnelse, i ett försök att skapa en djupare förståelse över vad som ka-
raktäriserar samtal som förs inom det specialpedagogiska området. 

BAKGRUND 
Föreliggande bakgrund inleds med att redovisa ett av specialpedagogens uppdrag, att vara 

en kvalificerad samtalspartner. Vidare kommer en redogörelse av några relevanta begrepp. 
Det första begreppet är handledning, ett begrepp som tidigare mer frekvent användes i sam-
talssammanhang. Det följdes av det relativt nya begreppet kvalificerade samtal, nära ansluten 
till det teoretiska begreppet deliberativa samtal som börjar bli mer och mer vedertaget. Däref-
ter följer ett avsnitt om det specialpedagogiska uppdraget som avslutas med att samtalsproces-
sen och samtalsledarrollen berörs. Slutligen presenteras några teoretiska perspektiv; dialog, 
reflektion och analys där samtalsledarens frågor och inlägg är av betydelse för det kvalificera-
de samtalsuppdraget. 

Specialpedagogiska uppdraget  

Under de senaste åren har flera forskare intresserat sig för specialpedagogers uppdrag att 
handleda och föra pedagogiska samtal ur lite olika infallsvinklar. Här kommer jag att redovisa 
flera forskare som intresserat sig för det specialpedagogikiska uppdraget att handleda och föra 
kvalificerade samtal, Bladini (2004), Sahlin (2004), Åman (2006) och von Ahlefeld Nisser 
(2008). 

Specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner 

Bladini (2004) har undersökt hur specialpedagoger talar om och genomför handledning 
med pedagoger i förskola och skola med fokus på hur samtalen leds. Hennes resultat visar att 
handledning kunde ses som verktyg för att åstadkomma förändring för barns situation men 
även som rum för pedagogers reflektion. Där pekar Bladini på att specialpedagogerna genom 
reflekterande samtal med pedagogerna kan vidga deras perspektiv genom att ställa perspek-
tivutvecklande frågor. ”Man gav problemet olika inramningar och prövade andra perspektiv. 
Handledningssamtalet föreföll att stimulera pedagogernas tänkande snarare än att lösa kon-
kreta problem” (s. 160). Det reflekterande samtalet syftar då till att åstadkomma en föränd-
ring gällande ett sätt att tänka om ett dilemma. Bladini anser att det inte går att utesluta det 
ena eller det andra i ett handledande samtal då specialpedagogerna även försökte att ge peda-
goger råd och stöd då de uttryckte att de hade kunskap om elever i svårigheter. Därmed blev 
handledning även ett ”verktyg” att åstadkomma förändring för barn. Det framkom att special-
pedagoger har svårt att beskriva sin funktion som handledare. De talar mer om samtalets ra-
mar för att få till en samtalsrelation. Några menar att det inte går att beskriva handledning, 
den måste upplevas. Här menar Bladini (2004) att dessa svårigheter att uttrycka sig och be-
skriva sina erfarenheter kan bero på avsaknaden av ett eget yrkesspråk.  
 

Sahlin (2004) presenterar hur handledarna i studien generellt ser på sitt arbetssätt eller sin 
”metod” i den specialpedagogiska handledningssituationen. Hon har kategoriserat sitt resultat 
i ett antal teman som hon definierar som ”dialogiskt här-och nu-tema” där respondenterna 
menar att en medvetenhet om att vara närvarande i nuet och lyssna mer på gruppen än att ge 
råd hjälper till att handledarens engagemang och koncentration upprätthålls i samtalssituatio-
nen. Nästa kategori är det ”relationellt tema” som handlar om medvetenheten om den andre 
där handledaren bör uppmuntra pedagogerna att fokusera på och lära känna barnet. De menar 
också att handledaren kan medverka till att stärka pedagogen som person genom att bekräfta 
henne/honom och att bejaka pedagogernas och gruppens önskemål på frågor som för tillfället 
är ”brännande”. I det ”didaktiskt tekniska temat” talar Sahlin om att handledarna menade att 
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det är viktigt att det finns en öppenhet för att handleda på olika sätt, där olika aspekter nämn-
des som att vissa vill rita för att göra bilder ”synliga” eller medvetandegöra de handledda ge-
nom att använda sig av teorier och ibland även ge råd även om de deklarerat att det inte ingår i 
denna funktion. I det ”reflekterande - självfostrande temat” ryms aspekten att visst ska man 
följa en modell vid handledning men där vara sig själv och självklart reflektera över sig själv i 
sin roll som hela tiden kan utvecklas. I ”förändringstemat” talar Sahlin om kompetensutveck-
ling respektive lärande där hon menar att det har olika slags legitimitet i det specialpedago-
giska uppdraget. I studien talades det om att handledarna ville få lärarna att kritiskt granska 
och se sitt läraruppdrag. Handledarna kunde uppfatta en förändring i hur språket förändrades 
hos de handledda under tiden i processen. Där en respondent uttryckte att hon såg att de hand-
ledda tog över hennes vokabulär och till och med hennes åsikter och värderingar. Men de me-
nade att detta var utvecklande för gruppen. Till slut är kategorin ”ledningstema” . Här talar 
Sahlin (2005) om att hon har ”funnit variationer mellan å ena sidan ett mer individuellt in-
lyssnande, bekräftande och hjälpande perspektiv och å andra sidan ett mer markerat grupp-
konstituerat perspektiv” (s.179). Där det har visat sig i analysen att en handledare ställer 
många ”hur” frågor där syftet är att utgå från barnet. Sedan uttrycks det att ledaren håller i 
ramarna men gruppen ansvarar för innehållet, där nämns vikten av att sekretess råder. 

I studien talar Sahlin (2005) om kunskapsbegreppet i handledningsprocessen där flera spe-
ciallärare och specialpedagoger uttrycker att de inte vill framstå som experter när de handle-
der. De framhåller att ”det kan vara omoraliskt att framhäva sig själv som expert även om 
man är oerhört kunnig” (s. 225) vilket kan leda till att om omtanken om de handledda tende-
rar att bli ett professionellt omhändertagande och en kollegial avlastning där inlärningen 
minskar eller rent av uteblir. 

 
Åman (2006) gjorde en liknande reflektion i sin studie. Det framkom att det i samtalet 

omedvetet var viktigt att även ” hålla en låg profil” (s. 262) och bjuda in till medreflektion, 
att gemensamt bygga förståelse med införande i kortare sekvenser där kollektivet vidareför 
och förstärker. Hon ser inget ifrågasättande eller konfrontation i de gruppsamtal hon har stu-
derat, det inbjuder mer till reflektion än till diskussion. Det kan bero på att pedagogerna är 
ovana och kan ha vissa svårigheter att formulera sin specialkompetens menar Åman. Hon 
lyfter även samtalet som betydelsefullt för yrkesverksamma, där hennes studie bl.a. syftar till 
att studera hur specialpedagoger själva uppfattar och formulerar sin kompetens i samtal inom 
det specifika specialpedagogiska arbetet. Där beskriver hon att det är när pedagogerna gemen-
samt får reflektera över sin handling i fokusgruppsamtal som de begreppsliggör sin kompe-
tens, där språket är själva arbetsredskapet i det konsultativa uppdraget. Hon talar sedan vidare 
om innebörden av vad kompetens är och lägger då pedagogernas samtal på en metaspråklig 
nivå. ”Vad som framträder är svårigheter att precisera snarare än att formulera komplex och 
tyst kunskap” (s. 260). Det är i ”samtal med andra” som kompetens utvecklas. Det har fram-
kommit i både Åman (2006) och Sahlins (2005) studie att deltagare har nämnt att en grund för 
kompetensutveckling bl.a. är handledning där man får tillfälle att samtala med andra om det 
som berör yrket, där samtalen många gånger är på en ”vänlig” nivå. 

 
Det ”vänliga” strategiska handlandet talar von Ahlefeld Nisser (2009) om där hon i sin 

forskning analyserade flera samtal som synliggjorde någon form av strategi men att det är den 
”vänliga” varianten som gav uttryck för ett förståelseorienterat och deliberativt förhållnings-
sätt. Hon såg vidare att ingen deliberativ argumentation fördes då inget ”uppriktigt resone-
mang har synliggjorts” (s. 152). En specialpedagog reflekterar och funderar över om hon 
hade för bråttom att ge personalen färdiga lösningar och om hennes förtroende för personalen 
var dåligt från början. von Ahlefeld Nisser (2009) diskuterar vidare om det är ett hinder för 
det deliberativa samtalet att komma med färdiga lösningar. Där kan hennes egna samtal över 
samtalet ha bidragit till den kritiska granskningen som hon själv gjorde menar forskaren. 
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Andra uttalanden var att samtalen som förs av specialpedagogerna bör ha ett syfte. Att kalla t 
ex föräldrar till ett möte utan att ha formulerat ett syfte ansågs som oprofessionellt, likaså 
skulle yrkesutövarna ha för-samtal före samtalen där föräldrar skulle delta. När sedan berörda 
parter samtalade fanns en föreställning om att för att det skulle vara ett bra samtal í förskola 
och skola så skulle det råda harmoni i samtalsförloppet. Hon menar vidare att om ett samtal 
ska kallas deliberativt ”krävs en professionell (special) pedagogisk yrkesroll som ges möjlig-
het att fokusera kunskapande procedurer som utgår från ett medvetet kommunikativt och pe-
dagogiskt handlande” (s. 228). Där hon uttrycker att den kompetens det handlar om är att 
förstå att verkligheten kan förstås och uttryckas på olika sätt. Beroende på hur vi är som per-
soner med alla våra egna erfarenheter tolkar vi och förstår i vår egen process (min tolkning). 

 
Sammanfattningsvis visar den redovisade forskningen att samtal med andra berörda yrkes-

personer är framgångsrikt för den egna yrkesprofessionen med förutsättningen att en samtals-
ledare ställer perspektivutvecklande frågor. Samtalsledarrollen har betydelse, där forskning 
tyder på att det i rollen som samtalsledare är viktigt att lyssna mer på gruppen än att själv ge 
råd. Det kan vara omoraliskt att i rollen som samtalsledare framhäva sig själv, även om man 
är kunnig inom yrkesområdet. Det innebär att flera specialpedagoger i sin samtalsledarroll vill 
hålla en låg profil där samtalen ska genomsyras av ett ”vänligt strategiska handlande”. 

Begreppet handledning 

I specialpedagogers examensmål 1990 fram till 2007 anges det att en intention var att ut-
bildningen skulle fokusera mer på handledning än undervisning. Handledning är en term som 
är utbredd och var ”ett urvattnat begrepp” (Gjems, 1996, s. 7). När begreppet användes inne-
bar det samtal, där konsultation och rådgivning syftade till förändring och därmed en utveck-
ling. I det pedagogiska arbetet har pedagogisk handledning inte varit ett redskap för att ut-
veckla kompetens i så många år. Vanligen var det tidigare psykologer som gav handlednings- 
stöd och kunskapsutveckling för pedagoger i arbetet med barn i särskilt stödbehov. Frågan är 
om det inte egentligen handlade mer om rådgivning/konsultation. Det specialpedagogiska 
uppdraget kom därmed att peka ut ett nytt verksamhetsområde för lärare där bl.a. Handahl 
Lauvås (1993) talade om hur handledning kan uppfattas som en viktig källa till kunskapsbild-
ning och en väg för pedagogens egen professionsutveckling. 

Normell (2002) talar om att handledning ger utrymme för reflektion, lärande. Där berättel-
sens och bekräftelsens betydelse är central både för den som verbalt får delge ett dilemma 
men även för den som får ta del av samtalet. ”Berättelsens befriande och läkande kraft för 
människan är enorm” (s. 84). Vidare beskriver hon att handledning innebär kompetensut-
veckling för ett arbetslag eller för enskilda pedagoger. Hon menar att en bra föreläsning kan 
ge en kick för stunden och kanske bra tips som pedagogen har användning för, men att samta-
la om det pedagogen upplever som viktigt och få andras synpunkter på det ger en fördjupad 
kunskap som en föreläsning inte kan ge. Den som handleder i olika pedagogiska verksamheter 
ska enligt Gjems (1996) tillhöra samma professionsgrupp för att kunna ge de yrkesverksamma 
pedagogerna den utveckling som är önskvärd. Där hon definierar handledning som ett delta-
garstyrt samtal utan maktspråk som sträcker sig över ett i förväg bestämt schema för en ter-
min eller ett halvår i taget. Genomgången visar att då begreppet handledning används är me-
ningen i allmänhet en serie samtal som pågår över en längre tid. 

Begreppet kvalificerade samtal  

Kvalificerade samtal är ett relativt nytt begrepp som infördes i utbildningsplanens program för 
specialpedagogexamen. Begreppet har tolkats utifrån aktuell forskning och litteratur. Åman 
(2008) har definierat begreppet kvalificerade samtal enligt följande: ”Ett kvalificerat samtal 
innebär att man, med beaktande av parternas värderingar och handlingsmönster, genom frå-
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gor hjälper samtalspartnern att kartlägga en situation och därmed öppna för vägar att gå 
vidare”.  

Inom professionsgruppen för specialpedagoger håller det kvalificerade samtalet sakta på att 
introduceras och i samband med detta begrepp talas det om reflektion och om det reflekterade 
samtalet, (återkommer till dessa begrepp senare i studien). Enligt Fritzell (2008) kännetecknas 
ett kvalificerat samtal av tre grundprinciper: Det ska vara öppet, fritt och kritiskt. Fritzell 
(2009) menar att ett samtal kan vara öppet i två avseenden. Dels kan det vara öppet för andra 
människor som har tillgång till samtalet, antingen direkt eller indirekt menar han, där deras 
intressen tas till vara av någon närvarande. Här begränsas samtalet inte till en specifik grupp. 
Det andra avseendet menar Fritzell att samtalet kan ses som öppet med innebörden att alla 
deltagare i samtalet ska ges möjlighet att bidra med sin mening där olika ståndpunkter, per-
spektiv och sätt att resonera är fria, samtalet ska alltså föras i en deliberativ anda. När ett sam-
tal förs i denna anda har motparten skyldigheten att lyssna och bemöta menar Fritzell. I och 
med att samtalet ska föras i en öppenhet får deltagaren räkna med att risken finns att själv bli 
granskad och ifrågasatt. Det negativa i ett öppet samtal menar Fritzell kan vara att parterna 
inte omedelbart förstår varandra och vad alla vill ha sagt. Det kan inte tas för givet att det be-
höver finnas en viss norm, ett facit eller en formell ordning i samtalet. Därmed krävs det att 
ett kvalificerat samtal är i ständigt behov av granskning på en metanivå. 

Von Ahlefeld Nisser (2009) och olika författare i antologin ”Att tolka pedagogikens språk” 
(2008) diskuterar begreppen utifrån en pedagogisk praktik där de gemensamt har tolkat sina 
ställningstaganden. När det kvalificerade samtalet innehåll diskuteras nämns ibland det deli-
berativa samtalet där Habermas kommunikations- och diskursteori ofta får en framträdande 
roll. von Ahlefeld Nisser (2009) utgår i sin avhandlingsstudie från Habermas teori där hon 
talar om det ”kommunikativa handlandet”. Med det menar hon att Habermas talar om den 
ideala talsituationen som utgör själva grundidén i ett ”deliberativt samtal”, där svaren inte är 
givna på förhand, det ska finnas utrymme för olika synsätt så att berörda parter inte låser sig 
vid en färdig problemställning och deltagarna ska därmed fritt kunna medverka till samtalets 
innehåll.  

Fritzell (2009) menar att ett ”bildande samtal är ett fritt samtal” (s.12) I detta avseende 
menar han bestämt att samtalet behöver hålla sig till vissa utgångspunkter. Det ska vara fritt 
från dogmatism, fördomar, chauvinism och bigotterier, det ska inte heller präglas av lögner, 
hot, externa belöningar eller ideologiskt övertalning. Samtalets innehåll ska präglas av kloka 
övertygelser och välgrundade ståndpunkter där hon efter viss inspiration av Kant menar att 
”ska människan våga vara vis måste hon enligt Kant ta sig ur sin bekvämlighet, uppvisa mod 
och våga ta ett självständigt ansvar för sina handlingar” (s. 12). 

Enligt von Ahlefeldt Nisser är samtalet kritiskt då det utmanar olika ställningstaganden, 
inte minst de egna utgångspunkterna. För Fritzell (2009) innebär ett kritiskt förhållningssätt 
att; ”söka och bearbeta de inbördes relationerna mellan fri argumentation och sociokulturell 
makt” (s.15) Han syftar till att samtalets kontext påverkas av dess sociokulturella villkor och 
hur det kommer till uttryck i det enskilda fallet. Här måste vi enligt honom vara medvetna om, 
att det som är ett problem i en viss miljö inte behöver vara så i en annan miljö. Då gäller det 
att väga in och beakta samtliga berörda parters erfarenheter där Habermas menar att alla ska 
vara delaktiga i och förstå innebörden av det som samtalen handlar om. Här handlar det inte 
om enskilt reflekterande eller ömsesidiga utbyten av erfarenheter och åsikter utan om att alla 
berörda parter i samtalet har ett gemensamt intresse kring en specifik fråga, ett problem eller 
ett fenomen som utgår från en pedagogisk praktik. Carlsson och Linnér (2008) diskuterar hu-
ruvida det kvalificerade samtalet kan leda till kunskapsutveckling i relation till en sakfråga: 

 
”Processen och samtalet innebär i sig att olika möjligheter uppstår, beroende på hur de ge-
staltas. Lärandet sker alltså även i förhållande till själva samtalet som sådant och handlar i 
många stycken om vilket bemötande och förhållningssätt deltagarna har gentemot varandra. 
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Vilken grad av öppenhet finns? Vilken möjlighet finns till att växla perspektiv och se den and-
re? Hur fritt och kritiskt är det möjligt att tänka? (a.a. s.143) 

 
Carlsson och Linnér menar att när samtalsklimatet är öppet är det lättare att olika perspek-

tiv beaktas, vissa samtal får ingen ”näring” och det leder till att en förändring uteblir. Det kan 
även finnas ett bekräftelsebehov på att göra ”rätt” där dilemma som beskrevs i samma text är 
att det fanns en tendens att bekräfta och förstärka det som är lika. I dessa samtal kommer det 
inte fram olika ”sanningar” och det blir svårare att gå på djupet kring eventuella skillnader i 
erfarenheter.  

Fritzén (2008) vid Växjö universitet talar om det kvalificerade samtalet på följande sätt där 
hon hävdar att: ”Samtal av deliberativ karaktär i första hand är till för att överskrida etable-
rade motsättningar i den pedagogiska praktiken som de mellan teori och praktik, policy och 
praktik, Allmändidaktik och ämnesdidaktik” (s. 153). Detta grundas på Habermas (1987) 
kommunikations- och diskursteori där han menar att innehållet ska ”vila på fakta” dvs. det 
som kan avvisas eller bekräftas i termer av sant eller falskt, samtidigt vilar det kvalificerade 
samtalet i en utbildningskontext på att det ska vara öppet, fritt och kritiskt, där alla argument 
granskas kritiskt. Fritzén betonar att det kvalificerade samtalet enligt henne inte ska uppfattas 
som en metod som löser alla problem, utan som ett förhållningssätt i syfte att utmana statiska 
strukturer och bidra till fördjupat lärande. Här kan redan etablerade föreställningar ifrågasät-
tas, utmanas och utvecklas. Samtal kan enligt Fritzell (2009) vara mer eller mindre kvalifice-
rade, de kan alltså vara mer eller mindre öppna, fria och kritiska.  

 
Sammanfattningsvis handlar begreppen handledning, kvalificerade samtal och deliberativa 

samtal om att det är en skillnad i användningen av begreppen. Som tidigare påvisats är tiden 
en skillnad då handledning sträcker sig över ett i förväg bestämt schema för en längre tid. 
Kvalificerade samtal/deliberativa samtal förs ett eller ett fåtal gånger med berörda parter där 
samtalet utgår från att vara ”öppet, fritt och kritiskt” med syfte att bl.a. överskrida etablerade 
motsättningar i en pedagogiks yrkespraktik. 

 
Samtalsprocessen 
Samtalet är en process där egna erfarenheter ställs och prövas mot andras erfarenheter. I en 

väl utvecklad dialog betonas flera aspekter i förmågan att interagera med någon annan. Lati-
nets communicare betyder, dela, förena, meddela, ja att rent språkligt ”att göra gemensamt”. 
Kommunicera är därmed verbala kopplingar mellan minst två människor i ett samtal. För att 
göra något gemensamt är det elementära att kunna lyssna på andra både ur samtalsledarper-
spektiv och grupperspektiv. Kännetecken på en god lyssnare är att man låter den andre tala till 
punkt, att man inte flyttar fokus från den som talar till sig själv, att man frågar efter detaljer 
och sammanhang, att man står ut med tystnad och inte börjar prata bara föra att fylla ut en 
paus i samtalet (Normell, 2002). Att interagera med någon annan innebär även att: 
”bygga vidare på det andra säger med inriktning på att tillsammans utveckla fördjupad för-
ståelse” (myndigheten för skolutveckling, 2008, s. 34). Förutom att utveckla förmågan att 
aktivt lyssna, respektera andras synsätt för att utveckla en gemensam förståelse, talar Juul och 
Jensen (2002) om att ”olika språk” används i kommunikationen med andra. De definierar des-
sa språk som ”personliga språket” som vi omedvetet inkarnerar i relationer med andra. För-
fattarna beskriver dessa språk på följande sätt: Det är det ”sociala språket” som vi tillämpar i 
mindre personligt förpliktigande sociala sammanhang, t ex. när vi möter bekanta utanför bio-
grafen, kollegor i matsalen osv. Det är ofta präglat av generaliseringar, fraser och klichéer. I 
”det akademiska språket”, analysera vi sakliga problemställningar, ställa hypoteser och redo-
göra för teorier. Detta språk eftersträvar objektivitet. ”Fackspråket”, är en nödvändig del av 
yrkets identitet inåt såväl som utåt och skapar en viss säkerhet för att ord och begrepp har 
samma betydelse för bägge parter. Detta språk har bara ett värde som ett slags stamspråk i en 
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införstådd krets. Även detta fackspråk eftersträvar objektivitet. ”Det pedagogiska språket” 
karaktäriseras i sin form genom att vara värderande, påpekande och vägledande ”med en total 
spännvidd från det nyktert sakliga över det manipulerande till det förmanande och självgoda 
(Juul o Jensen, 2002. s.208). 

I interaktionen med andra talar de vidare om dialogkompetens som de menar innebär att 
bygga vidare på det andra säger och tillsammans utveckla en fördjupad förståelse. Detta är en 
förutsättning i interaktion där gemensamma reflektioner kan omprövas till nya insikter. En 
förutsättning är då att den egna kunskapen inte används till ”slagträ” och blir till ett hinder för 
andras reflektion. Det föranleder till att tala om samtalsledarens roll i samtalsprocessen. 

Samtalsledarens roll  

Bladini (2004), Sahlin (2004), Åman (2006) Von Ahlefeld Nisser (2009) har belyst speci-
alpedagogers centrala roll i samtalsprocessen. Får blivande specialpedagoger tillräcklig kom-
petens för detta uppdrag i sin utbildning, och vad är kompetens? Kompetensbegreppet är ofta 
knutet till en profession, som formell behörighet genom legitimation eller auktorisation, där 
handledaren behöver vara en person med stor kompetens inom det område som handledning-
en gäller (Handal Lauvås 2007). I korrelationen att leda samtal består kompetensen av kun-
skap, erfarenhet och träning (Hägg & Kuoppa, 2007) där en av samtalsledarens uppgifter är 
att ge samtalet struktur och skapa ett förtroendefullt klimat där samtalsdeltagarna kan känna 
trygghet (Hägg & Kuoppa, 2007). Ett sätt att skapa denna trygghet är att initialt presentera 
samtalets rådande ramar. Det kan röra sig om samtalets innehåll, samtalets längd och tidsra-
mar. Även platsen där samtalen kommer att föras är viktig att bestämma. Dessa ramar ska 
även innefatta en diskussion om etik. Här kan olika tillämpningsmetoder gälla beroende på 
vem   man samtalar med och hur många som ingår i samtalsprocessen. Ibland kan det räcka 
att hänvisa till gällande etiska regler, medan ett annat samtalstillfälle kräver att man utformar 
ett kontrakt som gäller under samtalsperioden. Sahlin (2004) talar om att handledaren har ett 
etiskt ansvar för den andre parten i handledningssituationen. ”Omtanken om de handledda 
tvingar handledaren till en reflektion kring ansvaret i mötet med de handledda” (s. 214). 

Sahlin diskuterar vidare begreppet omtanke där hon hämtar inspiration från filosofen Bau-
man (1995). Han menar att varje möte är en moralisk händelse, ”jag är för den andre oavsett 
om han/hon är för mig” (s. 212).  Där det finns en respekt för den andres autonomi, vars in-
nebörd Sahlin tolkar som att inte pressa den andre att ”vara-för-mig” eller på något annat sätt 
inkräkta på den motparten. Bauman menar att detta är detsamma som omtanke mot den andre 
i mötet. Tidigare diskuterades samtalets ramar, Sahlin tolkar Bauman med orden att ”omtan-
ken bildar en pedagogisk ram och bas för den komplexa handledningssituationen, inte om-
sorg (s. 213). Omtanke kan även vara menar Sahlin (2005) att avstå från att vara normativ och 
föreskrivande för att uttrycka respekten för den andres integritet.  

 
I en social relation har människor oundvikligen olika status och makt, där de förhåller sig 

på olika sätt (Fritzell, 2009). Foucault (i Börjesson, 2009) är en av många som talat om makt-
begreppet. Utifrån min förståelse av honom är makt något som är nödvändigt och förekommer 
inom varje socialt sammanhang. Makten är inte en fråga om förtryck och begränsningar me-
nar Faucault utan det är en produktiv kraft. Detta kan vara kopplat menar han till personers 
varierande kunskap och kompetens, likaså personliga erfarenheter, upplevelser och intressen 
påverkar reflekterande ställningstaganden.  

 
Sammanfattningsvis är det samtalet en process där egna erfarenheter ställs och prövas mot 

andras erfarenheter för att på så vis utveckla fördjupad förståelse. I utbildningsplanen för spe-
cialpedagogexamen uttrycks det att specialpedagogen ska vara en kvalificerad samtalspartner.  
Flera forskare har därmed belyst specialpedagogers centrala roll i samtalsprocessen. Forsk-
ning och litteratur är alla överens om att en kvalificerad samtalsledare behöver ha kompetens 



   
 

 8

inom området. Kompetensen består bl.a. i att ha kunskap, erfarenhet och träning i att föra kva-
lificerade samtal.  

 
Teoretiska perspektiv på samtalsprocessen 
I teoriavsnittet redogörs en del forskning och litteratur inom samtalet som praktik, där re-

flektionen och dess betydelse i samtalssammanhang liksom samtalsanalys där metareflektion 
är ett av begreppen som nämns som en viktig del i det kvalificerade samtalet att kopplas till 
samtalsanalysen. Dessa begrepp kommer här närmare att definieras. Avslutningsvis under 
rubriken kommer samtalsledarens olika frågetekniker som tycks ha betydelse för att reflektion 
på metanivå lättare ska komma till stånd att uppmärksammas. 

Reflektion 

Det finns en hel del skrivet om begreppet reflektion, men vad betyder begreppet? Myndig-
heten för skolutveckling, (2008) ger följande definition; 

 
”… som en målinriktad tankeverksamhet, genomförd med någon form av systematik som 

inte är tillfällig utan pågår under en viss tid. Dess syfte är att skapa struktur, att distansera 
sig från gamla tankemönster och utveckla nya”( s. 23). 

 
Reflektion är ett gammalt begrepp som i ett historiskt sammanhang ofta förknippas med 

Sokrates. Sokrates betraktades som en provocerande pedagog, genom att han utmanade det 
invanda och etablerade då han uppmanade till ett kreativt och kritiskt tänkande, dvs. ett mer 
reflekterade tänkande. Han menade att hans metod var majevistisk (grekiskan maieutike) dvs. 
en förlossningskonst där människan skulle förlösa den kunskap eller den förmåga som redan 
finns inom dem och genom olika frågor blicka tillbaka och beskriva en tidigare situation an-
amnes, utan att människan själv var medveten om att nya idéer frambringades, (Kroksmark, 
2003, Öqvist, 2008, Åman, 2010).  

 
Ett visst mått av provocerande kan alltså vara gynnsamt just i reflektionssyfte. Eller som 

P.G. Clark uttrycker det ”conflict is a key ingredient in both the process of reflection and the 
cycle of experiential learning, and (ii) while it is essential to learn about other professions` 
backgrounds and perspectives in IPE, it is equally important to gain insight into one’s own 
self, profession, and abilities for teamwork” (2009, s. 214). 

Alexandersson (I pedagogiska magasinet, 1/07, s. 31) uttrycker: ”Det handlar om att syn-
liggöra, att se igenom, att genomskåda det man ofta tar för givet.” Författaren menar att ge-
nom att reflektera över egna erfarenheter bildas ”ett kunskapsförråd” som innehåller ett var-
dagsvetande, som fördjupar den egna kunskapen. Reflektionen behöver inte vara sökandet 
efter sanningen utan är en process, i vilken man rör sig fram och tillbaka mellan olika förklar-
ingar som därmed kritiskt kan prövas. Där blir reflektionen det centrala i ett intellektuellt 
samtal. ”I ett sådant samtal möts och nöts olika perspektiv” (s. 33). Foucault talar om den 
platonska/sokratiska filosofin vilket innebär att den är öppenhjärtig men ”en brysk sådan; ett 
risktagande, sanningen som yttras är ofta okonventionell och inte sällan obehaglig” (Larsson, 
SvD, 15 oktober 2009). Emsheimer (2005) menar att ”praktisk reflektion” skiljer sig från det 
vardagliga tänkandet eller grubblandet genom att den är målinriktad där syftet är att distansera 
sig från gamla tankemönster och därmed söka nya lösningar på ett handlande där det i proces-
sen krävs en systematisk strävan att finna olika infallsvinklar. Dewey (2008) beskriver också 
reflektionen som ett tänkande som på ett systematiskt sätt sätter samman delar till en helhet 
mot ett mål som inbegriper handlande. I reflektionsprocessen hanteras och analyseras upp-
komna oförutsägbara problem som den professionella behöver analysera. Schön (1983) har 
studerat hur läraren tänker när han arbetar. Det kan vara ett problem läraren ställs inför som 
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då måste vara en reflekterande praktiker för att kunna hantera och lösa det uppstådda proble-
met på ett rimligt sätt. Det går inte alltid att förlita sig på gamla lösningar på ett dilemma utan 
lära sig att finna på något nytt just i den ”här situationen”. Schön talar om det professionella 
reflekterandet, som han delar in i två delar, ”reflection-in-action” och ”reflection-on-action”. 
Den första sker under själva handlingen den andra före och efter handlingen. Att reflektera 
”in-action” innebär att ha en förmåga att samtidigt tänka och handla, dvs. experimentera i 
tankarna och söka förutse olika konsekvenser/utfall vid olika lösningsalternativ. Man behöver 
ett väl utvecklat ”knowing” (konstfärdighet) men även ett väl utvecklat reflekterande tänkan-
de (konstnärlighet) i form av ”tyst kunskap” Schön ser reflektion och improvisation som nära 
sammankopplande, och för att kunna improvisera behövs det oerhört mycket kunskap, det 
Schön kallar ”knowing-in-action”. Schön beskriver sin egen undervisning i mötet med studen-
ter genom att de får sitta och diskutera med varandra och påverka varandras sätt att se och 
tänka . Det liknar Sokrates sätt att arbeta med sina elever. Schön har även en annan ide med 
det reflekterade tänkandet. Det är att i reflektionen kan man få en annan synvinkel och kanske 
tom ändra sitt sätt att tänka i en fråga, återigen är det ett exempel på det han kallar ”reflektion-
in-action” 

 
Sammanfattningsvis innebär reflektion att det är en målinriktad tankeverksamhet i syfte att 

skapa struktur och utveckla nya tankemönster genom att förlösa det som finns inom var och 
en genom en återblick, anamnes på en tidigare händelse. Därmed fördjupas den egna kunska-
pen, inte nödvändigtvis för att söka den rätta sanningen utan mer som en egen process för att 
finna olika infallsvinklar på en specifik situation. Schön talar om det professionella reflekte-
randet som delas in i två delar, ”reflection-in-action” och ”reflection-on-action”, dvs. den ena 
sker under själva handlingen och den andra efter en handling. 

Analysmodeller 

Det finns olika innebörder av definitionen analys i ett samtal. En innebörd av begreppet är 
när två eller flera parter möts och ibland omedvetet intar en personlighet i samtalet. Berne 
talar om transaktionsanalys (Hougaard, 2007) som utgår från att vi i samspelet med andra 
människor omedvetet låter olika personligheter dominera. Berne hävdar att varje människa 
har en tredelad personlighet som han kallar föräldrajaget, vuxenjaget och barnjaget. Föräldra-
jaget är den del av vår personlighet som vi ”ärvt” från våra föräldrar, det kan vara den kritiske 
föräldern som kontrollerar eller styr, ofta på ett fördomsfullt sätt eller så är det den vårdande 
föräldern som framträder. Vuxenjaget kan liknas vid vårt mogna sunda förnuft, som agerar 
självständigt och ansvarstagande. Barnjaget skapades under barndomen och aktiveras när vi t 
ex blir sårade eller kränkta av andra människor. I samspel/samtal med andra människor fram-
träder dessa sidor i vår tredelade personlighet oundvikligt. Berne menar att det optimala i 
samtalet är att man talar på ”samma frekvens” eller på samma nivå. När vi låter vuxenjaget 
dominera beter vi oss rationellt med en tydlig verklighetsuppfattning.  

En annan del av samtalsanalys är av CA-typ, som avser olika typer av tystnad i ett samtal 
Norrby (2004). Där refererar författaren till Nofsinger (1991) som talar om samtalsuppehåll, 
reaktionspaus och paus.  I samtalsuppehållet menar författaren att det är en tystnad när ingen i 
samtalet vill ha turen. Det resulterar till att samtalet avslutas eller dör ut. I reaktionspausen 
uppstår en tystnad efter att en talare har tystnat och innan nästa (självnominerad) talare börjar 
prata. En paus är en tystnad som inträffat under en pågående tur. Dessa pauser är med andra 
ord väsentliga för hur vi uppfattar interaktionen i samtalet och hur det fortlöper. Norrby talar 
om att vi orienterar oss efter varandra i samtal. Här kan det variera vilka pausförväntningar vi 
har på varandra. Den person som har de kortaste pauserna kan få tala mest i ett samtal. 
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Metakommunikation  
Metakommunikation är ett begrepp som kan förstås som att deltagare analyserar en utsaga 

i det kvalificerade samtalet. Åman (2006) talar om, ”Ett samtal om samtalet, dvs. utsagor som 
fokuserar pågående eller tidigare kommunikation i avsikt att uppmärksamma sig själv och 
andra på det som pågår i samtalet” (s. 92). På en metanivå blir samtalet mer abstrakt och 
övergripande, ”en dimension högre” eller ”något som säger något om något”. Pertoft och 
Larsen (1991) menar att i ett gruppsamtal kan metabudskapet från handledaren vara att det är 
gruppen med sin samlade kompetens som kan mer än samtalsledaren i just det samtalssam-
manhanget. I samtalsprocessen behöver samtalsledaren därmed inte vara den mest kunniga 
och erfarna personen inom kunskapsområdet. Intentionen är att samtalsledaren med hjälp av 
sina frågor ska få gruppdeltagarna att medvetandegöra, ompröva och utveckla yrkeskunskaper 
och uppfattningar med syftet att en yrkesutveckling ska ske. Sker detta lyfts därmed det re-
flekterande samtalet då till en metanivå.  

 
Praxistriangel 
Lauvås och Handahl (1993) talar om vikten att pedagoger får tillfälle att medvetandegöra 

och formlera sin praktiska pedagogisk teori som en förutsättning för förändring och utveck-
ling. Detta illustrerar de med en ”Praxistriangel” som visar en tankemodell för yrkesmässig 
handledning som rymmer tre nivåer i form av en triangel (Løvlie, 1974) Han talar om att det 
är omöjligt att ”… drive praxis utan teori, når teori definieres som de tanker vi har om hen-
dinger og handlingar” (s. 26). Det har fått Handal och Lauvås (1983) att mynta ordet ”prax-
isteori”. Författaren definierar praxisteori som ”en persons private, sammenvevde, men stadig 
foranderlige system av kunnskap, erfaring og verdier som til enhver tid har betydning for 
personalens undervisningspraxis” (s. 13) . 

Det Handal och Lauvås (1993) kallar P 1-nivån är själva handlingen. Denna nivå beskrivs 
som de konkreta handlingarnas nivå. Den handlar om vad vi subjektivt uppfattar som rätt och 
riktigt och hur vi praktiskt arbetar i vår yrkespraktik.  

På handlingarnas nivå talar vi om vad vi subjektivt uppfattar som rätt och riktigt, vad som 
är vackert eller fult. Det är med andra ord inga generella bedömningar eller värderingar vi gör 
utan vi utgår helt från oss själva. Løvlie (1974) talar om att på P1 - nivå kan det vara ett peda-
gogiskt problem som pedagogen själv har upplevt i sitt arbete som ska knytas an till den pe-
dagogiska praxisen, men när vi knyter det till denna nivå höjer vi problemet till nivå 2. 

 
På P 2 nivån förs mer generella diskussioner. Här blir kunskapsutvecklingen som handling 

viktig för att höja reflektionsnivån om sin egen och andras praktiska yrkeserfarenheter och 
koppla nya erfarenheter till den både utifrån erfarenheter och teoretiska insikter. Løvlie (1974) 
talar i detta fall om metateori, som han definierar som den teori som kommer efter den peda-
gogiska teorin. Här har handledningen en viktig funktion menar Løvlie (1974) nämligen att 
den kan hjälpa individen med att bli medveten om sin praktiska yrkesteori genom att analyse-
ra och kritiskt granska sin yrkessituation, ” Når man spör meta-teoretsikst, da spör man om 
hva som ligger bak en annen teori” (s. 33). Det menar han är en förutsättning för förändring 
och utveckling. 

 
Det han menar kan iakttas av exempelvis handledaren, där handlingen inte är tillfällig utan  

där många faktorer påverkar och bestämmer mönstret i handlingen. Här kan ”handledning bli 
viktig för att höja refletkinsnivån om sin egen praktiska yrkesteori och koppla nya erfarenhe-
ter – och teori – till den” (s. 127, Handal och Lauvås, 1993 )  

Løvlie (1974) tankegångar är att ”den praktiska yrkesteorin består av värdering, erfarenhet 
och kunskap”, (s. 127) 
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På P 3 nivån är handlandet som det iakttas av omgivningen. Handahl och Lauvås (1993) 
menar att dessa handlingar inte är tillfälliga utan att det är många faktorer som påverkar ett 
bestämt handlingsmönster. D.v.s. ett förhållningssätt i en given situation påverkas av vilka 
allmänna, generella värderingar omgivningen har på handlingen. Som framgår av praxistri-
angeln kan det vara etiska eller politiska värderingar som vi omedvetet mer eller mindre au-
tomatiskt handlar efter i vår vardag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Stimulated recall  
Stimulated recall som stimulans i ett yrkesgruppsamtal kan underlätta till att gruppdeltaga-

re når metakommunikation på nivå 2 i den praktiskteoretiska reflektionen.  
Stimulated recall kan även ” ses som ett samlingsnamn för olika intervjutekniker där man 

använder sig av band- eller videoinspelat material som stimulans” (Haglund, 2004). 
I denna intervjuteknik har personer videofilmats eller spelats in på band under en kort peri-

od av sitt arbete. Därefter spelas denna korta episod upp för den berörda personen som då får 
kommentera materialet. Det medför att forskaren får en mycket detaljerad beskrivning av hur 
respondenten tänkte vid inspelningstillfället. Det finns inga specifika regler för hur en under-
sökning med hjälp av stimulated recall ska går till. Forskare har format sin egen design på 
denna undersökningsmetod (Clark & Peterson, 1986;Keith 1988; Pirie, 1996; Richie, 1999). 

Keith (1998) påstår att de data som man får genom denna metod inte är hågkomster som 
läraren får vid inspelningstillfället, utan de beskriver i stället lärarens professionella kunska-
per. Vidare utrycks det att denna metod kan ge information kring hur pedagoger ”förklarar 
och rättfärdigar” sitt arbete.  
 

Sammanfattningsvis kan begreppet analysmodeller belysas i flera perspektiv i det kvalifice-
rade samtalet. Bernes transaktionsanalys utgår från hur vi omedvetet samspelar med andra i 
kommunikation. Även tystnaden påverkar samtalsförloppet, där pauser nämns som individu-
ella och har viss påverkan på hur interaktionen i samtalet fortlöper, där vi omedvetet oriente-
rar oss efter varandra när vi samtalar. Metakommunikationen handlar om reflektioner vi gör 
när vi samtalar om samtalet. Lauvås och Handahl (1997) utgår från Løvlie (1974) Praxistri-

 

 
Rättfärdig 

 görande 

P P 3   etisk, politiskt  Värderingar 
R  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Praktisk 
A  Motivering  Erfarenheter  yrkes- 
X  *praktisk Teoretisk kunskap teori 
 I P 2  *teoretisk Förmedlad 
S      erfarenhet 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 P 1  Handling 
 

 

Figur 1 Praxistriangel (Lauvås, Lycke och Handahl,1990 i, Lauvås & Handahl, 1997, sid 74 ) 
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angel som en tankemodell för att illustrera karaktären på samtalet i tre nivåer. Där talar förfat-
tarna om vikten att pedagoger får möjlighet att medvetandegöra och hjälp att förstå sin prak-
tiska teori som de illustrerar de med P2 nivån. Med hjälp av ett stimulansmaterial så kallat 
stimulated recall medför det att metakommunikationen -reflektionsprocessen får en ”skjuts” 
genom att en filmsekvens eller ett case är i fokus i samtalet. 

Samtalsprocessen 

För att det ska ske en utveckling i det kvalificerade samtalet tycks samtalsledarens frågor 
och inlägg vara av betydelse, (Pertoft & Larsen, 1991). De menar att handledaren använder 
frågor strategiskt för att uppmuntra utveckling eller för att förhindra att gruppen antar sam-
manträdesgruppens signum och därmed styr gruppen till en fördjupning. Därmed hjälper sam-
talsledarens frågor och inlägg till i samtalsprocessen. För att kunna ställa en relevant fråga i 
samtalssammanhanget är lyssnandet på den andre en ”högst aktiv” process, (Lorentzon, 
2002). Han menar vidare att ”lyssnandet är en förutsättning för talet och talet är en förutsätt-
ning för lyssnandet” (s.31) där lyssnandet till den andres berättelse är viktigt om vi ska kunna 
bidra till samtalet genom bl.a. frågerepliker. Hägg – Kuoppa (2007) menar att den formella 
kategoriseringen av olika frågetyper är baserade på frågornas konstruktioner och på det logis-
ka sättet att svara på frågan. Olika frågetyper som förekommer i samtalslitteraturen är: analy-
tiska frågor, ledande frågor, fakta frågor eller linjära frågor, cirkulära frågor, speglande frågor 
(Gjems, 1997, Hägg – Kuoppa, 2007, Hougaard, 2007, Lorentzon, 2/02, Lindh, 1988, Öqvist, 
2008). Härmed kommer studien att redovisa följande frågetyper; linjära frågor, cirkulära 
frågor och speglingar. 

Linjära frågor 

Hougaard (2007) Hägg & Kuoppa (2007), talar om de öppna frågorna på så sätt att den 
som frågar inte vet svaret. Vi ställer frågor där vårt behov är (enligt vår vänstra hjärnhalvas 
primära funktion) att analysera, gå på djupet, se detaljer, vara inriktad på orsaksförklaringar, 
ställa diagnos, rymma erfarenheter och minnen, att förstå ett sammanhang. Hougaard (2007) 
delar upp de linjära frågorna i:  

Analytiska frågor, är av analyserande och ledande karaktär, där en vanlig fråga i samman-
hanget är, varför? Men en öppen fråga kan även inledas med vad? och hur? där den svarande 
måste utveckla sitt svar. I och med det får alla i gruppsamtalet en gemensam förståelse.  

Ledande frågor, en ledande fråga känneteckens av att de ofta kan besvaras med ett ”ja” el-
ler ett ”nej”.  

Fakta frågor, när ett problem ska kartläggas är de linjära fakta frågorna viktiga och fram-
gångsrika, där behovet att ta reda på fakta är av stor betydelse.  De öppna frågorna ligger 
mycket nära för att inte säga inom samma kategori som vissa kallar de cirkulära frågorna. 

Cirkulära frågor 

Den cirkulära frågetekniken ligger nära den sokratiska frågeteknikmodellen där Sokrates 
lockade sina lärjungar att arbeta med sin egen tankemodell med syftet att tänkandets ”ramar 
skulle vidgas och nya idéer födas fram, med ett minimum av påverkan från läraren.” (Öqvist, 
2008. s.106) 

De cirkulära frågorna bygger på en systemteoretisk förståelse där händelser och ting häng-
er samman, (Gjems 1996, Hougaard, 2007, och Öqvist 2008). Detta innebär alltså att utforska 
en bakomliggande avsikt till att utforska effekten av en händelse eller ett beteende.  De ger i 
grunden upphov till ett mer öppet och beskrivande svar som utgår från vad den andra tänker 
om sig själv, sin situation och sina handlingar. Där t.ex. ”hur” frågor ger svaret en långt mer 
”komplex verklighetsbild och representerar en cirkulär förståelse” (Gjems, 1996, s.29). Detta 
innebär att människor och händelser ingår i en ömsesidig påverkansprocess. Med hjälp av de 



   
 

 13

cirkulära frågorna, där t ex ” vem, vad, var, hur” ingår, kan en vidareutvecklings; eller för-
ändringsprocess ske. Syftet med dessa frågor är därmed att undersöka effekten av ett vist 
handlande. Hougaard (2007) talar om olika dimensioner som kan belysas i ”det cirkulära frå-
gebatteriet” (s.20). 

Dimensionerna han syftar på är tidsperspektivets sammanhang, situationen/miljön, relatio-
ner och personer, attityder och känslor, hypoteser och möjligheter där frågor som rör dessa 
dimensioner kan sättas i ett större sammanhang. 

I samtal (alla typer av samtal) kan metaforer förekomma för att förtydliga det sagda med 
hjälp av symboler. Det kan förstärka och hjälpa den andra parten att förstå den bakomliggan-
de tanken med det sagda. Öqvist (2008) talar om att användandet av metaforer, liknelser, ana-
logier och historier gör det lättare att se mönster och tänka cirkulärt. Vidare talar Gjems 
(1996)om att denna typ av frågor kan ge deltagarna nya utmaningar som leder till reflektion 
och den kan frigöra och utveckla den kompetens som deltagarna i professionen har. 

Speglingar 

En spegling är en slags ” uppfattningsbar förstärkning eller koncentration av vår upp-
märksamhet” (Lorentzon, 2002) som kan inbjuda till att individen leds ” närmare in i det han 
söker tala om, eller ett nytt i nuet levande och stimulerande perspektiv på det han talar om” 
(s. 31). Personen berättar en gång till och det kan leda till reflektioner. Samtalsledaren accep-
terar på så sätt berättelsen samtidigt som hon visar på vissa delar för att förstärka något i en 
berättelse. Hägg Kuoppa (1997) vill undvika att tala om begreppet spegling, de menar att det 
ger en felaktig association. De talar om att handledaren i vissa fall i ett samtal direkt eller or-
dagrant återger det klienten talat om och då fungerar handledaren som en muntlig spegel. För-
fattarna talar om benämningen omformulering som en aktiv process, och föredrar där syno-
nymer som aktivt lyssnade (Gordon, 1975) parafraser och empatiska responser (Peavy, 1984) 
affirmationer (Arborelius, 1993). När samtalsledaren gör en omformulering visar hon att hon 
har lyssnat och uppfattat vad klienten har sagt och bekräftar därmed att det är väsentligt för 
samtalets innehåll. De menar vidare att om omformuleringen är en framåtriktad fråga måste 
klienten välja mellan att fortsätta att tala om det eller svara på den nya frågan. Därmed kan 
samtalet gå för fort framåt och samtalsledaren kan tro att den bild hon har av samtalets inne-
håll har blivit bekräftad även om det inte är så. De menar att samtalet i värsta fall då kan gå i 
fel riktning. Berg och De Jong (2006) refererar till Ivey (1994), som talar om omformulering-
en på följande vis; ”Det centrala i en omformulering (eng. paraphrasing) är att återkoppla 
det grundläggande viktiga i vad klienten just har sagt genom att förkorta och förtydliga den-
nes uttalanden” (s.44). Berg och De Jong menar vidare att en omformulering är mer kortfat-
tad än en sammanfattning och det gör att klienten inte behöver avbryta sina tankar eller tanke-
banor i samma utsträckning. Författarna har erfarenheten av att erfarna samtalsledare använ-
der fler omformuleringar och det tycks även som om de behöver färre ord för att visa att de 
lyssnat. 

Lindh (1988) definierar att spegla på följande sätt;  
”När du speglar talar du om vad du har uppfattat av vad den andre uttryckt. Du gör det 

med egna ord och med hela ditt kroppsspråk. Både verbalt och icke-verbalt speglar du inne-
håll och känslor som du uppfattat dem. Viktigast är som nämnts att känslorna finns med! 
Både att vi speglar den andres känslor och att vi verkligen gör det med känsla” (s. 78). Med 
det menar hon vidare att handledaren tydligt uttrycker vad hon förstår inte bara säger, ”Jag 
förstår” eller nickar på huvudet eller hummar, då är det inte en spegling. En spegling är där-
med inte heller menar Lind att papegojaktigt upprepa det sagda utan det ska låta naturligt. 
Speglingen är framgångsrik när den andres känslor är intensiva och behöver bli uppmärk-
sammade, när det är svårt att begripa vad den andre menar, där du vill försöka att förstå den 
andres synsätt eller när du tror att den andre har ett problem som behövs dryftas. Men det cen-
trala i en spegling är att vara inlevelsefull och ha tid att lyssna på motparten menar Lind 
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(1988). Avslutningsvis menar hon att en spegling bör ha vissa egenskaper, den ska vara kort-
fattad, låta naturlig och ta upp nyckelfrågorna men inte alla detaljer.   

 
Sammanfattningsvis i det kvalificerade samtalet tycks samtalsledarens frågor och inlägg 

vara av betydelse inte minst för att en metakommunikation på nivå 2 enligt praxistriangeln 
lättare ska komma till stånd. Olika kategorier av frågor är linjära frågor, cirkulära frågor och 
speglingar som alla är ”framgångsrika” på olika sätt i det kvalificerade samtalet. 

Sammanfattning 

I specialpedagogens yrkesprofession ingår det enligt utbildningsplanens program för exa-
mensordningen bl.a. att vara en ”kvalificerad samtalspartner”. Flera forskare har intresserat 
sig för uppdraget att föra pedagogiska samtal ur lite olika perspektiv. Gemensamt för dem alla 
är att de såg att yrkesgruppsamtal är gynnsamt för såväl den enskilda med även en yrkes-
grupps professionella utveckling. Ett kvalificerat samtal kännetecknas av tre grundprinciper, 
det ska vara öppet, fritt, och kritiskt. 

 Därmed förväntas det att specialpedagogen i rollen som samtalsledare ska ha tillräcklig 
kompetens, kunskap och förmågan att leda ”kvalificerade samtal” med olika berörda parter i 
pedagogiska frågor. Forskning inom området visar att samtal är framgångsrikt i pedagogiska 
sammanhang där tankar kan vidgas och nya idéer genom reflektion kan födas fram. Det kvali-
ficerade samtalet ska därmed inte uppfattas som en metod som löser alla problem utan mer en 
utvecklingsprocess som förändrar och utvecklar yrkesrollen. Pedagoger vidgade sina perspek-
tiv i olika yrkesrelaterade frågor när de fick begreppsliggöra sin kompetens genom att sam-
talsledaren ställer perspektivutvecklande frågor genom metakommunikation. Stimulated recall 
kan användas som ett verktyg för detta ändamål där ett av syftena är att åstadkomma en för-
ändring gällande ett sätt att tänka om ett dilemma. Praxistriangeln visar en tankemodell som 
rymmer tre nivåer som visuellt kan visa på den kunskapsutveckling som sker när en yrkes-
handling verbaliseras. För att kartlägga och öppna upp för vägar att reflektera och gå vidare 
tycks samtalsledarens frågor och inlägg vara ett viktigt redskap för den kvalificerade samtals-
processen. Dessa frågor kan liknas vid en förlossningskonst, majevtik där olika frågor bidrar 
till att blicka tillbaka och beskriva en tidigare situation, anamnes. 

Uppsatsens syfte och frågeställningar 

Litteraturgenomgången visar att specialpedagogen enligt examensordningens mål ska vara 
en kvalificerad samtalspartner, samt leda kvalificerade samtal i pedagogiska frågor. Studiens 
syfte är därmed att söka studera det kvalificerade samtalet som begrepp och undersöka dess 
karaktär. Det vill jag studera i följande frågeställningar: 

    
  Vilken betydelse har samtalsledaren för samtalsprocessen? 

 
Hur ser interaktionen ut mellan deltagare i kvalificerade samtal? 

 

METOD 
I detta metodavsnitt kommer studiens dataunderlag, databearbetning, forskningsetiska 

principer och tillförlitlighet att presenteras.  

En interpretativ ansats 

Då studiens syfte och frågeställningar handlar om specialpedagogers samtal där särskilt 
samtalsledarrollens betydelse för interaktionen i samtalsprocessen ska undersökas baserar sig 
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detta arbete på tidigare inspelade gruppsamtal som förs med specialpedagoger. Utgångspunk-
ten för metoden i studien är transkribering, analys och tolkning av de redan inspelade grupp-
samtalen. 

Därmed har en interpretativ forskningsansats antagits dvs. en tolkande ansats nära kopplad 
till hermeneutiken (Ödman, 2007), vilket innebär att ”få olika förståelsehorisonter att mötas 
och förenas” (s. 11). Ordet hermeneutik härrör från guden Hermes som var gudarnas tolk, 
deras interpret. Att tolka är att tyda tecken skriver Ödman där vi berättar om något som något. 
Många gånger har vi utvecklat en förförståelse som gör att vi inte behöver lägga ner så myck-
et tid på att tolka, men i vissa fall behöver vi tolka på ett mer medvetet sätt. ”Vi tolkar för att 
förstå” (s. 58) där vi i vissa fall förklarar utifrån olika aspekter. 

En grund i den hermeneutiska teorin är den hermeneutiska cirkeln som bygger på följande: 
vi kan bara förstå ett budskap eller en händelse, om vi kan se den ur ett perspektiv eller ett 
sammanhang. Vi förstår händelsen utifrån det vi kan relatera till. Det är när detaljerna har 
satts ihop till en helhet som ”bilden” framträder. 

Garpelin (1997, s. 39) lyfter i sin avhandling undersöknings; och tolkningsprocessen i den 
interpretativa ansatsen genom att tala om att forskaren vill ha en fördjupad förståelse i sin 
forskningsfråga. För att få denna förståelse samlar forskaren in material, helst med olika me-
toder. Därefter försöker forskaren att beskriva det studerade fenomenet genom att tolka och 
reflektera över ett utvalt tolkningsperspektiv. Denna tolkning kopplas till den kunskap forska-
re inhämtat under studien. De idéer forskaren har haft tidigare och fått under studiens gång 
har utformats under arbetets gång. Där målet är att ”nå en tolkning som man finner hållbar, 
en tolkning som på ett generellt sätt beskriver olika egenskaper hos det undersökta fenomenet 
för hela materialet” (s. 39). 

Dataunderlag 

Studien tar sin utgångspunkt i ett redan insamlat dataunderlag i ett forskningsprojekt. Det 
innefattar tre bandinspelade yrkesgruppsamtal ledda av en auktoriserad samtalsledare som har 
stor erfarenhet av att leda samtal. Ytterligare ett samtal har genomförts av samma samtalsle-
dare i ett så kallat referensgruppsamtal (se nedan). Denna grupp består av tre specialpedago-
ger som redan ingår i ett referensteam i forskarens tidigare arbete. 

Således studeras alltså två olika samtal; yrkesgruppssamtal och referensgruppssamtal. 
Dataunderlaget insamlades med en metod som kallas stimulated recall. Denna speciella 

teknik beskriver Haglund (2004) som ett samlingsnamn för olika intervjutekniker där man 
använder sig av band – eller videoinspelat material som ”stimulans”. Respondenten får själv 
beskriva och kommentera sin tanke vid inspelningstillfället.  Det medför att deltagarna i sam-
talen får en gemensam upplevelse att utgå ifrån, med en detaljerad beskrivning av hur respon-
denten tänkte vid inspelningstillfället. Dessa yrkesgruppsamtal är en typ av en gruppdiskus-
sion där syftet är att låta människor dela med sig av sin syn på en viss fråga (Wibeck, 2002, s 
23).  

 
Referensgruppsamtalet (se nedan) utgår från några frågeställningar i form av olika case, 

som en gemensam stimulans. 
Därmed består dataunderlaget av fyra gruppsamtal med sammanlagt 16 specialpedagoger 

och en samtalsledare. Specialpedagogerna är verksamma inom barn och ungdomshabilitering-
en, lekotek och likartade verksamheter. Det som karaktäriserar specialpedagogens uppdrag i 
sådana verksamheter är att arbetssättet är familjeorienterat och tvärprofessionellt. Specialpe-
dagogens uppdrag där är konsultativt rådgivande, (Åman, 2006). 

Samtaliga gruppsamtal består av 5 timmar 35 minuter inspelade ljudband. 
De olika gruppdeltagarna har givits fiktiva namn efter det svenska alfabetet. Således 

stämmer inte namnen som anges i resultatsammanställningen med verkligheten. I vissa fall 
används ”X” när ett namn framkommer i transkriberingen. 
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Yrkesgruppsamtal 

De tre gruppsamtalen är genomförda på arbetsplatser med specialpedagoger som är kolle-
gor i samma verksamhet. Två av grupperna består av fem specialpedagoger vardera och i den 
tredje gruppen ingår tre specialpedagoger. Dessa gruppsamtal utgår ifrån utvalda filminspela-
de arbetssekvenser. Varje enskild specialpedagog själv har spelat in en filmepisod på video 
och valt ut en sekvens i syfte att visa på sin specialpedagogiska kompetens i en för dem speci-
fik specialpedagogisk arbetssituation. Syftet med yrkesgruppsamtalet har även varit att under-
söka hur deltagarna emellan jämför sina yrkeserfarenheter. I interaktionen förstås, reflekteras 
och diskuteras hur dessa kan uttryckas och tolkas. 

Referensgruppsamtal 

Referensgruppen består av tre specialpedagoger. Dessa specialpedagoger arbetar inte till-
sammans men har gemensamt att de är utbildade specialpedagoger och arbetar inom barn och 
ungdomshabiliteringen och på lekotek i Sverige. Tre deltagare är en liten grupp men enligt 
Svedberg (1992) får varje individ lättare inflytande och samhörighet i en mindre grupp. 

När referensgruppen samlades för forskningsprojektet genomfördes utifrån min önskan ett 
samtal om de gruppsamtal som jag hade transkriberat. Detta samtal genomfördes av samtals-
ledaren med utgångspunkt från tre olika fall i form av case som jag hade valt ut.  

Min intention med casen var att få svar på några frågor som jag i och med transkriberingen 
fann oklara gällande det praktiska arbetet. Avsikten var därmed att specialpedagogerna skulle 
uppmärksamma mig, sig själva och andra på hur de tänker runt sitt arbete utifrån de tre fallen. 
De två första citaten samtalsledaren utgår ifrån handlar om materialets betydelse och lyder: 

1, 
”Men det är lite nyckfullt det handlar mycket om vad som är motivationsstyrt kan man 

säga, ja jag tycker att jag får tänka till när jag ska plocka fram materiel som ska passa den 
här pojken, det ska vara konkret materiel, det ska vara något som han kan ha för händerna, 
det ska vara spännande, ja något som lockar honom så det finns något som jag kallar krav-
känslighet. Alltså är det något som inte är på hans villkor så är det inte alltid han medver-
kar.” 

 
Nästa citat om miljöns betydelse lyder: 
2, 
”Det var det jag ville att hon skulle starta upp med, sen har hon svårt med tur tagning och 

med koncentration så jag valde ett Molly Mus spel, det här enkla med färgrutorna med någon 
bild och så körde jag bara med färgträning och sen kom vi till mål till slut. Men det var också 
svårt att spela hela spelet, det tog lång tid och sen helt plötsligt ville hon gå tillbaka.” 

 
Därefter handlar nästa case om föräldrakommunikation och det citatet lyder: 
3, 
”Men hur jag ska göra det är alltid knivigt samtidigt är det så att det är jag som introdu-

cerar materialet och det är föräldrarna som ska jobba med det hemma sedan. 
Så det är en viktig del, jag kan inte gå in med en sak, det utvecklas ju under tiden, man kan 

ge olika delar till föräldrarna hur man kan arbeta vidare med materialet och det är så jag 
tänker att man kan använda det med språk och utan språk, man kan använda det med bara 
bilder och så kan man fantisera med det, man kan leka med det men måste vara lite bekväm 
med det först.” 

 
Under samtalet deltog författaren som en aktiv men verbalt tyst observatör. Detta samtal 

spelades in på band för att därefter databearbetas. 
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Samtalsledaren 

Till informantgruppen hör också samtalsledaren. Samtliga samtal i de fyra informantgrup-
perna leds av samma samtalsledare (SL). Samtalsledaren har en yrkesbakgrund som pedagog, 
erfarenhet av specialpedagogiskt arbete inom barn- och ungdomshabiliteringen och är utbil-
dad handledare med mångårig erfarenhet av teamhandledning. Samtalsledarens roll har i 
samtliga yrkesgruppssamtal i studien varit att ställa frågor och göra inlägg utifrån metoden 
stimulated recall med syftet att tydliggöra gruppens yrkeskunskap och kompetens och därmed 
få deltagarna att reflektera över sin yrkesroll.  

Puchta och Potter (2004, ref. i Åman, 2006) talar om att fokusgruppers (i denna studie 
gruppsamtalen) genomförande i olika steg, där samtalsledaren ställer öppna frågor för att visa 
deltagarna att det inte finns några förbestämda eller ”korrekta” svar. Därefter ställer forska-
ren/samtalsledaren ett antal frågor där syftet är att utveckla och fördjupa samtalet men även 
att skapa en förståelse för hur deltagarna tänker om sin yrkeskompetens och hur de gemen-
samt konstruerar uppfattningar gällande sin yrkesroll. Avsikten är därmed inte att varken utgå 
från en strukturerad eller ostrukturerad intervjuguide. 

Åman (2006) tolkar samtalsledarens roll utifrån forskning på följande vis; 
”… moderatorn ska ha en förmåga att lyssna, uppfatta både verbala och nonverbala sig-

naler samt att följa upp och lyfta fram det otydligt sagda med uppföljande frågor” (s.100). 

Databearbetning 

Under denna rubrik redovisas hur bearbetningen av det insamlade materialet gått till. De 
olika stegen i databearbetningen är kodning, transkribering, beräkning av antalet turer samt 
analys utifrån en för studien konstruerad analysmodell. 

 
I det första steget i databearbetningen kodades de tre gruppsamtalen med SPK, (special pe-

dagog kompetens), 6, 7, 8 och referensgruppen (ref. grupp) enligt den modell som används i 
forskningsprojektet.   

Det finns enligt Krueger (1994, i Wibeck, 2006) fyra typer av bearbetning av data: tran-
skriptionsbaserad, bandbaserad, anteckningsbaserad samt minnesbaserad analys. 

 

Steg 1, analys av transkriberingen 

Linell (1994) ger exempel på tre olika transkriptionsnivåer, där nivå 1 är den mest nog-
granna där allt i talet transkriberas väldigt detaljerat med pauser, små ljud, skratt osv. I nivå 2 
transkriberas också allt som sägs ordagrant, nivå 3 är helt skriftspråksnormerad, där oavsluta-
de meningar, omtagningar, tvekljud och uppbackningar har tagits bort. 

Jag har valt att använda mig av nivå 3 i min transkribering där allt som sades ordagrant 
skevs ner, men där t ex. hummanden och andra små ljud inte skrevs. Jag har ansett att nivå 3 
ger tillräckligt underlag för analysen utifrån studiens syfte för att få svar på frågeställningarna. 
Det huvudsakliga innehållet av frågor och svar är det intressanta. Därmed har valet gjorts att 
inte markera vem av deltagarna det är som har ordet utan endast att det är en ny person som 
intar talutrymmet. Undantaget är när samtalsledaren intar talutrymmet med en fråga eller ett 
inlägg. Detta markeras med hennes initial ute i vänstra kanten innan inlägget skrevs ner. När 
flera personer talade samtidigt och det blev svårigheter att uppfatta vad som sades skrevs 
”sorl” i textmassan. Det skedde i några enstaka fall i samtliga samtal.  

I några enstaka fall var det omöjligt att höra enstaka ord och fraser trots att flera tillbaka-
spolningar gjordes, detta har i texten markeras med ett ? eller ”hör ej” i texten. När detta har 
skett har det huvudsakligen varit en dialektal problematik. Parallellt med transkriberingen har 
handskrivna anteckningar förts om tankar, funderingar och mönster som observerats under 
arbetet med transkriberingsmaterialet.   



   
 

 18

Steg 2 i databearbetningen 

I nästa steg av databearbetningen räknades de antal turer varje bandinspelning bestod av, 
och hur många av de turerna som intogs av samtalsledaren. Med TUR menas en samman-
hängande period, då en deltagare eller samtalsledaren har ordet, det benämns tur och numre-
ras, (Åman, 2006). Allt detta material finns dokumenterat i 83 sidor transkriberingar och 
sammanlagt 1153 turer. 
 

 
Samtalet med SPK 7 är längre än de övriga samtalen, anledningen är att detta samtal be-

stod av fem filmer medan de två andra samtalen (SPK 6, SPK 8) har utgått från tre filmer i 
sina respektive gruppsamtal. 
 

Steg 3 i analysmodellen 

Därefter analyserades samtliga samtal utifrån turtagningskonstruktionerna med syftet att 
dels titta på vilka effekter samtalsledarens frågor och inlägg hade på deltagarna, men även hur 
interaktionen var deltagarna emellan när de med hjälp av sina filmsekvenser talade om och 
diskuterade sin praktiska yrkesteori. Genom att följa deltagarna i samtalen framträder vad 
som sker när olika typer av frågor ställs och hur interaktionen deltagarna emellan påverkas i 
det påstådda. Jag tittade även på om det fanns återkommande mönster i interaktionen när en 
viss typ av fråga ställdes. Där var det intressant att se vilken betydelse inläggen hade för in-
teraktionen i vad de verbalt uttryckte, och hur specialpedagogernas diskussion utvecklades 
utan att samtalsledaren var verbalt aktiv i processen. 

I studien talas det om både frågor och inlägg, en fråga definieras som en undran över något 
som bara motparten kan svara på medan ett inlägg betecknas som betydelsefullt för samtalet-
sprocessen men det är ingen renodlad fråga. Följande kategorier har därmed efter moget över-
vägande kategoriserats i studiens analysmodell: speglingar, cirkulära frågor, linjära frågor. 
När dessa kategorier i analyserandet har framträtt har jag influerats dels av Hougaard (2007), 
Hägg & Kuoppa (2007), Lind(1988), Öqvist (2008) teorier. Därutöver har jag även mot bak-
grund från egna erfarenheter jag har inom samtalsområdet inspirerats att välja följande kate-
gorier. 

Öqvist och Hougaard beskriver systemiska frågeställningar som både öppna och cirkulära 
frågor. I studien kallas dessa processfrågor för cirkulära frågor. Därefter har valet att kalla 
frågor som önskar inhämta ren fakta för förståelsens skull för linjära frågor, slutligen har den 
tredje kategorin benämnts som speglingar. 

Koder Deltagare Antal turer och bandinspelad tid (varav SL) 

SPK 6 5 specialpedagoger 228 turer, 55 minuter, (25) 
 

SPK 7 5 specialpedagoger 634 turer, 3 timmar, (130)  
 

SPK 8 3 specialpedagoger 101 turer, 39 minuter, (25)  
 

Referensgruppen 3 specialpedagoger 190 turer, 61 minuter, (34)  
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Sammanfattning av studiens analysmodell  

 
Speglingar 

Det som betecknas som speglingar är då samtalsledaren upprepar med egna ord vad den 
andre säger. Speglingen har därefter tolkats och kategoriserats i flera underrubriker, speglande 
fråga, speglande bild, speglande motbild och speglande återkoppling. Avsikten tycks vara att 
förstärka och förtydliga hur samtalsledaren eller andra deltagare har förstått den andra sam-
talsparten.  

 
Cirkulära frågor 
Med hjälp av de cirkulära frågorna där frågeordet ”när, var, vem, hur” ingår sker ofta en 

vidareutveckling eller en förändringsprocess startar. Responsen på denna typ av fråga är ofta 
mer öppen och beskrivande och utgår från en handling eller vad den andre tänker om sig själv 
i en specifik situation. 

 
Linjära frågor 
I de linjära frågorna ställs ofta en fråga för att få ett svar på något som för närvarande är 

oklart för frågeställaren. Svaret blir ofta således av förklarande, berättande och beskrivande 
karaktär där en person eller gruppen talar om hur något förefaller vara. 

Som i en cirkulär fråga kan även en rak linjär fråga innehålla ordet vad, Och hur? 
 
I analysen av responsen på de olika typerna av frågor och inlägg användes Lövlis (1974) 

praxistriangel. Analyserandet enligt den ovan beskrivna analysmodellen har skett i olika faser. 
 
Fas 1 
I den första fasen skedde analyserandet utifrån ovanstående kategorier på handskrivna ark 

där alla turer som samtalsledaren var verbalt aktiv i skrevs ner. 
Därefter markerades med olika färgade överstrykningspennor vilken typ av frågekatego-

ri/inläggskategori de passade in under. Därefter analyserades det efterföljande svaret/inlägget 
om det var ett svar på nivå 1där gruppdeltagaren talade om hur hon rent konkret arbetade, 
eller en meta reflektion på nivå 2, eller låg responsen på nivå 3 enligt Løvlie praxistriangel. 
Därefter följdes interaktionen i samtalsprocessen samtliga deltagare emellan i ett försök att 
analysera hur samtalet såg ut och hur samtalsprocessen utvecklades när deltagarna själva in-
teragerade i kommunikation med varandra, innan samtalsledaren verbalt medverkade. Där är 
jag medveten om att det medför att min tolkning kan ha blivit begränsad och subjektiv. Där är 
den interpretativa ansatsen som ligger nära hermeneutiken i sin karaktär subjektiv i sin tolk-
ning och förståelse. Sahlin (2004) talar om analysens framställning utifrån vad Derrida (1996) 
menar, Sahlin talar bl.a. om att forskaren lätt blir begränsad utifrån sin egen blick i ett analy-
serande och att det alltid kommer att finnas mer att analysera. ”Det kommer alltid att finnas 
dolda meningar som glider undan, som forskaren inte kan se med sin blick och därför inte 
kan analysera vetenskapligt” (Sahlin, 2004, s. 95). 

Men å andra sidan är det som jag tolkat Ely (1993) där hon talar om att det är forskarens 
uppgift att få fram något vettigt från de fakta som samlats in och menar då att det är bara fors-
karen som kan göra det då man är så intimt knuten till sitt underlag. Hon menar vidare att all 
kvalitativ forskning är personlig. Men med bakgrund av detta och med medvetenheten att 
studien bedrivs i en interpretativ ansats gjordes valet att fortsätta analysera detta material yt-
terligare en gång med en medbedömare. Inte minst med tanke på en viss osäkerhet som ibland 
infann sig i hur bedömningen av vissa frågor och inlägg skulle kategoriseras. 
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Fas 2 
I studien har en medbedömare stämt av delar av studiens analyserande av frågor och in-

lägg, en så kallad interkodarreliabilit (Wibeck, 2000). Författaren framhåller att det är omöj-
ligt att ta del av någon annans hela materiel men däremot kan det vara tillräckligt att en person 
tittar på slumpmässiga delar av materialet. I denna studie har medbedömaren gjort en medana-
lys av ca 50 % av dataunderlaget utifrån studiens analysmodell. Därefter har vi tillsammans 
utifrån mina och hennes bedömningar jämfört samtalsledarens inlägg och frågor i gruppsam-
talen. Vi har undersökt huruvida våra respektive kategoriseringar i dataunderlaget stämde 
överens. I jämförelserna framkom det att vi i våra enskilda bedömningar i de flesta fallen var 
eniga om kategoriseringen av frågor och inlägg. Då det i den gemensamma genomgången 
visade sig att vi tolkat frågor och inlägg olika diskuterade vi dessa avvikelser. Vi talade om 
hur vi kunde tolka och kategorisera inlägget utifrån själv ”kärnan” i inlägget, vad är huvud-
frågan och tolkar vi då innehållet som en linjär fråga, en cirkulär fråga eller är det en speg-
ling? Avvikelserna förekom när en fråga eller ett inlägg föreföll som svårdefinierade, då de i 
vissa fall kan bestå av två till tre kategorier.  
 

Fas 3 
Både Åman (2006) och Wibeck (2000) framhåller att det är lätt att missuppfatta vad som 

sägs i transkriberingen, och därför är det bra att efter ett tag återvända till bandinspelningarna 
och lyssna en gång till för att ev. förtydliga det som innan verkade klart och tydligt. Detta 
gjordes i studien då vissa otydligheter framkom i transkriberingsunderlaget. Otydligheterna 
bestod vid första genomlyssnandet av frågetecken där enstaka ord inte uppfattades i några 
inlägg, eller av samtalsledarens betoning av vissa ord och fraser av inläggen. Wibeck (2000) 
talar om att forskaren kan ställa sig frågan, ” vad var nytt och oförutsett?” (s. 97). Tonfallet 
hade därmed en större betydelse än vad jag innan studiens påbörjande hade vetskap om. Un-
der vilken kategori hörde samtalsledarens fråga eller inlägg hemma under, var det en spegling, 
cirkulär fråga eller en linjär fråga? Det var en relevant fråga i studiens arbete. Därmed förfi-
nades studiens resultat efter att denna betydelse uppmärksammades.  

 
Fas 4 
I den sista och slutliga fasen är ambitionen och målet att analysen ska resultera i ett resultat 

där förståelsen kan lyftas till en ny nivå. Denna fas blev den mest intressanta då jag började 
känna mig trygg och insatt i arbetet, de små skillnaderna i frågor och inlägg började utkristal-
lisera sig och helt plötsligt infann sig underrubriker till speglingarna. Därmed hade målet 
uppnåtts och en ny förståelse var ett faktum där jag reflekterade över datamaterialet på en 
högre metanivå.  

Forskningsetiska principer 

Studien har genomförts i enighet med de etiska principer som formulerats av Vetenskaps-
rådets forskningsetiska riktlinjer, (Vetenskapsrådet, 2002) där individskyddskravet kan kon-
kretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen.  

 
I forskningsprojektet har informanterna dels själva anmält sitt intresse för deltagarna i 

forskningsprojektet, dels inhämtat medgivande från de parter som på något sätt medverkar i 
de filmer som utgör underlag för samtalen. Forskningsprojektet följer därmed Vetenskapsrå-
dets forskningsetiska riktlinjer, vilket kort sammanfattas i fyra huvudkrav. 

Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-
kravet. 

 
Deltagandet är frivilligt, enligt samtyckeskravet. Forskaren har i samråd med referensgrup-

pen för forskningsprojektet medgivit att jag medverkar i projektet, och därmed tar del av da-
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taunderlaget. Därmed betraktas jag som medarbetare i studien och bidrar till att fördjupa och 
utveckla forskningsunderlaget. Specialpedagogerna har samtyckt till att medverka i studien 
genom att de själva anmält sitt intresse att medverka i forskningsprojektet. Forskaren har 
medgivit att jag i studien analyserar hennes frågor och inlägg. 

Pedagogernas medgivande gäller även att forskaren tar del av den pedagogiska planering-
en, pedagogernas filmer, av det egna arbetet, samt medverkar och ingår i inspelningar av 
gruppsamtal om de filmade sekvensavsnitten.  

 
Forskaren har givit information om projektet enligt informationskravet till samtliga berör-

da. Informationen om projektets utveckling till de berörda sker kontinuerligt till referensgrup-
pen och vid konferenser som informanterna inbjuds till. Där har informanterna blivit informe-
rade om att jag tar del av delar av forskningsmaterialet i min studie. 

 
Personuppgifterna är skyddade för utomstående enligt konfidentialitetskravet. 
Samtliga transkriberingar är kodade på så sätt att obehöriga ej kan koppla insamlad infor-

mation till enskilda människor. Yrkesgrupperna och de enskilda personerna kan därmed inte 
identifieras av utomstående.  

 
Den information som samlas in används enbart i forskningsändamål enligt nyttjandekravet. 

Materialet förvaras i ett låst utrymme där bara författaren och forskaren har tillgång till mate-
rialet. 

 
På samma sätt som redovisats ovan har jag hanterat det etiska förhållningssättet i förhål-

lande till referensgruppen.  

Tillförlitlighet 

Studiens underlag var till stora delar redan insamlat när arbetet påbörjades. Detta medförde 
att valet gjordes att utgå från det befintliga underlaget så som det var. Därefter följde utma-
ningen att göra materialet till mitt. Det har inneburit en noggrann bearbetning av underlaget. 
För att få svar på studiens empiriska syfte, att studera processer i handledda gruppsamtal mel-
lan specialpedagoger, för att undersöka vad som karaktäriserar kvalificerade samtal, ökar tro-
värdigheten genom att det inte är jag som har haft rollen som samtalsledare under gruppsam-
talen. Att ta del av samtal som leds av en erfaren samtalsledare som har kunskap och erfaren-
het i denna roll ökar tillförlitligheten. Risken finns att denne kan bli färgad av analyser som 
hon redan har gjort i mötet med en grupp och att det kan färga henne/honom i mötet i senare 
gruppsamtal (Wibeck, 2000). Samtidigt som hon/han även kan dra nytta av tidigare analyser i 
sitt insamlande av data. Dessa aspekter är därmed inte aktuella i den här studien. Tidigt i stu-
dien påbörjades transkriberingen och därmed kategoriserandet av frågor och inlägg i ett för-
sök att se ett mönster i materialet.  Där kan ett antagande vara att en svårighet i studien har 
varit att jag missat delar av kommunikationen där t ex. kroppsspråkets betydelse, som gester 
och i viss del tonfall kanske hade uppmärksammats på ett annat sätt om jag själv genomfört 
yrkesgruppsamtalen. Men där framhålls att det i studien har varit av mindre betydelse för re-
sultatet. En svårighet har dock varit att förhålla sig till redovisningen av själva forskningsme-
toden. Hur dataunderlaget har samlats in måste redovisas men tyngdpunkten läggs på att re-
dovisa de delar där jag själv varit ansvarig och det har under metodarbetets gång varit en stör-
re utmaning än vad jag hade kunnat föreställa mig. Vid flera tillfällen har redovisning och 
refererat till vetenskaplig litteratur gjorts som inte varit relevant för denna studie utan mer för 
forskaren som har genomfört gruppsamtalen. Det har medfört att delar har reviderats i meto-
den. Ett annat dilemma har varit mitt förhållningssätt till att forskaren, samtalsledaren även 
varit min handledare i detta arbete och därmed är i maktposition jämfört med mig.  Hur ska 
detta hanteras? Men det uppstår också en forskningsetisk problematik då samtalsledaren ock-
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så fungerar som informant i denna studie. En strategi har varit att göra det yttersta för att för-
hålla mig öppen och sanningsenlig i fördjupandet och analyserandet av datamaterialet som jag 
sakta gjort till mitt. Jag har talat om samtalsledaren i tredje person utan att ange hennes namn 
när jag talat om min studie och dess resultat.  

För att kunna bedöma om tolkningar är relevanta i resultatsammanhanget exemplifierar jag 
med citat från transkriberingsmaterialet. Citaten har valts ut utifrån att de belyser och förstär-
ker innebörden av det som önskas redovisas. Som tidigare har redovisat har även en medbe-
dömare varit med i delar av analyserande av frågor och inlägg. Det medför att studiens resul-
tat förhoppningsvis ökar och blir mer trovärdigt. 

RESULTAT 
Syftet med studien är att söka studera det kvalificerade samtalet som begrepp och undersö-

ka dess karaktär. Undersökningen tar sin utgångspunkt i frågeställningarna; ”Vilken betydelse 
har samtalsledaren för samtalsprocessen?” och ”Hur ser interaktionen ut mellan pedagoger 
som deltagare i handledda gruppsamtal?” 

 
Resultatdelen presenteras i följande underrubriker Den första delen handlar om samtalens 

struktur, därefter följer samtalsledarens frågor och inlägg i samtalsprocessen och slutligen 
interaktionen i gruppsamtalet. När analyserna i resultatdelen förtydligas med citat benämns 
gruppsamtalen med den kodning som beskrivits i metod delen, SPK 6, 7, eller 8 och referens-
gruppen som, ref. grupp för att klargöra från vilken transkriberingstext de är hämtade ifrån, 
därefter vilket tur nummer citatet hade. Samtalsledaren förkortas SL i resultatdelen och P står 
för pedagog i de belysande citaten som förekommer i studien. 

Då fokus utifrån forskningsfrågorna ligger på samtalsstrukturen där samtalsledarens bety-
delse i gruppsamtalen är central har valet gjorts att betrakta samtliga samtal som en helhet, i 
annat fall diskuterar jag ev. avvikelser i diskussionsdelen. 

Samtalens struktur 

De tre första gruppsamtalen utgår alla från samma modell där varje deltagare i gruppen 
själv valt ut en filmsekvens som anses specifik gällande sin yrkeskompetens i det specialpe-
dagogiska sammanhanget. Därefter genomförs samtliga gruppsamtal enligt en planerad sam-
talsgång. I början av gruppsamtalen fanns en liten variation om den specialpedagog som är i 
fokus med sin filmsekvens först började presentera bakgrundsfakta och den bakomliggande 
tanken till den utvalda filmsekvensen, eller om hon gjorde det direkt efter att alla i arbetslaget 
tittat på filmen. Det medför att samtliga deltagare får en detaljerad beskrivning av hur respon-
denten tänker runt det alla har sett. Därmed kan samtalsledaren och pedagogerna utgå från det 
gemensamt visuellt sedda i sina frågor och inlägg under samtalets gång. Det kan medföra att 
interaktionen gruppdeltagarna emellan förstärks när de utgår ifrån något gemensamt nämligen 
samma visuella upplevelse där de kan tolka, reflektera och ställa frågor utifrån de visade film-
sekvenserna. Varje samtal blir därmed en gemensam upplevelse. I de tre gruppsamtalen där 
specialpedagogerna samtalar runt en given filmsekvens kan urskiljas att samtalen har en ka-
raktär där deltagarna oftare reflekterar på en metanivå, medan referensgruppen samtalar runt 
olika case där den visuella upplevelsen uteblir. Detta samtal fick en annan karaktär, där delta-
garna mer berättade och mer beskrev hur de arbetar, med vissa jämförelser specialpedagoger-
na emellan utifrån dessa ”teoretiska” beskrivningar. Det gemensamma i de fyra gruppsamta-
len är att samtliga utgår från något gemensamt, filmsekvenserna och respektive case och att 
samtalsstrukturen som förs karaktäriseras av stödet som samtalsledarens frågor och inlägg 
ger, men även kollegors frågor och reflektioner är viktiga för gruppsamtalet. Därmed kommer 
samtalen inte delas upp utan betraktas som en helhet. Anledningen är att de enskilda samtalen 
i sig inte är intressanta utan det är samtliga samtal som bildar en helhet med dess frågor, in-
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lägg och hur dessa påverkar den enskilda individen men även hur de påverkar samtalsförlop-
pet deltagarna emellan som är det intressanta i studien. 

Samtalsledarens betydelse 

Samtliga samtal sker på initiativ av samtalsledaren som forskare med intresset att samtala 
med specialpedagogerna om deras specifika yrkeskompetens. Frågor och inlägg har därmed  

bl.a. handlat om att öka förståelsen för hur specialpedagogerna tänker runt sin yrkesprak-
tik. Därutöver har frågor och inlägg förstärkt och utmanat gruppdeltagarna, det har bidragit 
till att deltagarna har vidareutvecklat och reflekterat över sitt professionella handlande. En 
förutsättning för det kvalificerade samtalet sägs vara att det ska finnas en förtroendefull atmo-
sfär präglad av en öppenhet. Gruppsamtalen verkar ha präglats av en öppenhet där relationen 
deltagarna emellan framstår som tillitsfull, vilket bland annat syns genom att samtliga ges 
talutrymme att tala färdigt utan att bli avbruten. Vid vissa enstaka tillfällen uppstår ett sorl där 
fler talar samtidigt vilket kan göra det svårt att urskilja vad som sägs. Samtalsledarens frågor 
och inlägg skiljer sig inte till sin karaktär i de fyra gruppsamtalen.  

Frågor och inlägg i samtalsprocessen 

Ett av samtalsledarens ”verktyg” i grupphandledningen är olika typer av frågor och inlägg 
som härmed kommer att presenteras. I studien skiftar de i hur regelbundet de olika frågekate-
gorierna uppkommer, men de speglande inläggen är mest representerade i gruppsamtalen. 
Därefter följer de cirkulära frågorna, de linjära frågorna och därefter är det några få odefinie-
rade inlägg som inte tillhör någon av kategorierna. Ex. på odefinierade inlägg kan vara ord-
ningsfrågor som ”håller vi till kl. 12” (198) eller så säger SL bara ett ord som tycks föra sam-
talet framåt ”påverka” (6) Det kunde också vara något för mig ohörbart, eller bara en fras som 
”vi måste titta på det här nu för nu är vi jätte…” (144)  

Härmed följer en mer ingående redovisning över de olika kategorierna där först spegling-
arna redovisas, därefter de cirkulära frågorna och sist de linjära frågorna. Där jag för studiens 
läsare finner det relevant synliggörs ibland fler turer för att visa på vad som föranledde sam-
talsledarens fråga eller inlägg.  

Speglingar 

Speglingarna har kategoriserats i fyra undergrupper; speglande frågor, speglande bilder, 
speglande motbilder eller speglande återkoppling där analysen visar att samtalsledaren an-
vänder de olika speglingskategorierna för att markera aktivt lyssnade, där hon utforskar delta-
garens bakomliggande tankar om en situation. 

Speglande frågor 

De speglande frågorna är relativt korta och skulle många gånger kunna besvaras med ett ja 
eller ett nej. Men det förefaller ändå som betydelsefulla för motparten att vidareutveckla och 
reflektera vidare över, det gör att de vid flera tillfällen utvecklas till reflektion på metanivå. 
För att kunna formulera en relevant speglande fråga kan dessa korta frågor ses som betydelse-
fulla ”kvitton” på att samtalsledaren är koncentrerad och uppmärksam på samtalet. Detta tol-
kas som att både de mer reflekterande, uttömmande svaren och i de fall svaret blev mer kort 
och precist verkade relevanta i sitt sammanhang. Specialpedagogen kan ha upplevt att beho-
vet inte finns att utveckla svarsinlägget mer, det är redan uttömt och färdigt. 

Speglande frågor jag har funnit med denna karaktär har t ex varit; 
 

”SL – det ni letar efter…?” (SPK 8, 15), 
”SL – det ser du när du tittar på filmerna?” (SPK 8, 26) 
”SL – det långsiktiga målet är att hon ska kunna sitta själv?” (SPK 6, 13) 
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”SL - när du säger det visuella här då refererar du till en metod du har?” (SPK 6, 82), 
”SL – men det låter som det egentligen inte är materialet i sig utan det är hur funktionen är?” 
(SPK, 41) 

Speglande bilder 

Speglande bilder definieras som en typ av sammanfattning, där innehållet har en ”kärna” 
av det som sagts och där mottagaren får möjlighet att bekräfta om bilden stämmer eller i annat 
fall verbalt utveckla situationen vidare antingen på metanivå 1 eller 2. 

I följande exempel speglar samtalsledaren båda sina inlägg med speglandebilder. I det för-
sta inlägget använder hon själv uttrycket ”spegling” i sitt inlägg. Pedagogen undrar över om 
man måste ha huvudmål och då svarar samtalsledaren med en subjektiv bild av vad hon tror. 

 
SL – ”Är det materialet eller vad är målet? Det är ju det här som är spännande i det du   
        gör. Är det materialet - nu tar jag det här materialet, eller är det lite det här du speglar  
       att - Jag kan använda det här materialet i ett helt annat syfte?  Och vad är då huvudmålet  
       med  just den här övningen?” (SPK 7, 55)  
P - ”Måste man ha huvudmål…(SPK 7, 56) 
SL – ” ja, jag tror det, jag tror det är medvetenheten att lägga tyngdpunkten på det här och   
       då kunna släppa allt annat.” (SPK 7, 57)  
 

Den speglande bilden kan omedvetet vara en subjektiv bekräftelse på handlingen, här av-
bildar samtalsledaren sin spegelbild av situationen med utgångspunkt från filmen: 
 
P – ”Men det lärde ju mig något för stunden, jag hade ingen aning om att hon kunde läsa av  
       bilder så”. (SPK 7, 287)  
SL – ” och se hela den situationen. X kommer genom dörren och ni tittar på bilden, mamman  
        sitter, reser på sig, går bak, ni byter plats, ni går från bild till action, hon visar, du visar  
        det är en otrolig kontakt ni har.”  (SPK 7, 288) 
P – ”Ja, precis, och det kan man tänka i det är, wow där hade vi kontakt, man kan flytta över  
       den i en ny lek. Nej, det lärde mig mycket.” (SPK 7, 289) 

 
Bekräftelsen från samtalsledaren leder till att specialpedagogen dels konfirmerar att sam-

talsledaren har uppfattat situationen så som hon själv har gjort, därefter reflekterar specialpe-
dagogen även på metanivå 2 hur mycket situationen lärt henne, kanske just för den bekräftelse 
hon fick? 

Speglande motbilder 

Samtalsledaren använder sig av motbilder dvs. hon vänder speglingen till en motsatt ytter-
lighet. Det kan ske som ett förtydligande, förstärkande inlägg i form av en metafor som kan 
lyfta samtalet till en metanivå där motparten får möjlighet att reflektera över en annan bild 
som kan bidra till att hon blir mer ”klar” över sin egen bild eller i annat fall får en ny bild en 
så kallad motbild att förhålla sig till. Motbilden kan som en ny företeelse vara gynnsam i ett 
utvecklingsperspektiv. Speglande motbilder kan se ut på följande sätt: 
 
P - ” Mamman som är en fantastisk person kring X , hon har aldrig missat att översätta  
        någonting jag säger till henne eller översätta något som X säger till mig.”  (SPK 7, 333) 
P – ”Du har något att säga som du vill och då blir ju samspelet mellan mamman och henne,  
        hon förstår ju inte att mamma översätter.” (SPK 7, 334) 
P – ”Nej det gör hon inte.”  (SPK 7, 335) 
SL – ” Men här är ju den direkta kontakt och det sker på… tänk när ni är utomlands, China…  
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        och pratar med ungar, vad gör man? Jo, du går ju hit fast de är ganska stora och båda  
        är överens om att det här är ett bra sätt när man inte förstår varandra på annat sätt.” 
        (SPK 7, 336) 
P – ”Fast det som är knivigt handlar ju om att få med sig henne samtidigt som jag försöker  
       att handleda mamma i det här för att det är ju den enda person hon har i nuläget som kan   
       jobba med olika saker, vad tänker vi kring det här?” ( SPK 7, 337) 
 
eller: 
 
P – ”Hur tänker man kring miljön…?” (SPK 7, 432) 
SL – ” Det har jag lärt mig av specialpedagogiken att hade man rensat i miljön så hade de   
        här barnen fungerat alldeles utmärkt, men när de kommer in i miljöer där de ser direkt,  
        här har man skapat ett problem som inte hade funnits om miljön hade sett annorlunda ut  
        för att de är så lätt stimulerande och då…” (SPK 7, 433) 
P – ”Sen tänker jag på att det beror väl på hur man som pedagog förhåller sig till… kan jag  
       tänka mig, men X är så tydlig, det går inte att missuppfatta situationen med barnen.”   
       (SPK 7, 434) 
 

Vid första anblicken kan intrycket förefalla som att samtalsledaren talar om den ”rätta san-
ningen” men vid närmare analys behöver det inte förefalla så. Syftet kan vara att samtalsleda-
ren som kommer utifrån med sin yrkeskunskap ser med andra ögon på den praktiska hand-
lingen och vill få motparten att se på handlingen ur ett annat perspektiv. Det kan ses som ett 
mått av provocerande där mottagaren/mottagarna får möjlighet att reflektera över sin egen 
bild men även över en polariserande bild. I de båda ovanstående citaten ledde de speglande 
motbilderna till att specialpedagogerna reflekterade över sin yrkessituation och genom förkla-
randet och berättandet av sitt handlande oundvikligen leder till ett reflekterande över samtals-
ledarens speglande motbild. Detta tycktes ske i flera fall, däribland när nedanstående episod 
utspelar sig, samtalsledaren utmanar specialpedagogen, som efter att ha förtydligat och be-
skrivit sitt svar över stolens betydelse reflekterar och lyfter sitt svar till en metanivå genom att 
hon själv funderar över stolens betydelse. 
 
SL - ”Jag tänker på leken, att hitta leken ni gör det, jag är säker på det, men hitta den.  

    Det behövs både och, lära sig sitta på stolen, det är också lek. 
          Alltså lek, jag tänker. Är ledsen att det blev begränsat men det handlar om många  
          olika saker”. (SPK 8, 96) 
P   - ”Så har jag också funderat på innan varför sitter vi på varsin liten stol, varför kan vi  
           inte sitta på golvet, vad är det för vinning med att sitta på en stol, vad vill man nå med 

     det? För vissa barn kan det vara väldigt bra med en begränsad yta, man känner 
     stolen, här sitter jag och det här är min stol och jag behöver inte liksom stöta mig med 
     någon annan, det beror ju på vad man har för syfte med det. Alltså man skulle kunna 
     sitta på golvet i en ring och få en helt annan lek tror ju jag att det skulle vara.  
     Däremot skulle de kanske, då skulle man inte kunna ha de här lekarna som man gör nu 

           kanske. Då skulle man ha andra lekar. Kanske variera sig, man kunde sitta på stol   
           först och sen det här med trumman t.ex. då behöver man inte alls sitta på en stol känns 

    det som, utan den skulle man verkligen kunna skicka mellan varandra. Det handlar väl 
    väldigt mycket om reflektion därför man ska skylla på de här katalogerna och så tycker 
    vi att det här vart ju bra och så gör vi nästan lika på lika med karbonpapper så här 
   bara för att så här har vi ju gjort och det funkade ju bra och så sitter vi inte och tänker 
   så här. (SPK 8, 97) 
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Speglande återkoppling 

Samtalsledaren använder sig av en speglande återkoppling när hon försäkrar sig om att hon 
uppfattat informationen av tidigare inlägg på ett korrekt sätt. Motparten får återigen ett tillfäl-
le att precisera eller utveckla samtalet eller bara bekräfta att samtalsledarens återkoppling har 
träffat rätt. 
 
SL – ” då låter det som om ni ändå har en mer unik kompetens runt materialet!? (ref. grup-
pen, 69) 
P - ”Ja, absolut!” (ref. gruppen, 70) 
 

Samtalsledarens spegling ligger ofta på nivå 2 när den här typen av spegling framställs. 
D.v.s. samtalsledaren speglar sitt aktiva lyssnande genom att i sitt inlägg reflektera på metani-
vå. I denna speglande återkoppling är det viktigt att motparten är uppmärksam på tonläge. I 
citatet förefaller inlägget inte vara en direkt fråga utan mer ett påstående hur samtalsledaren 
har tolkat det beskrivna. Inlägg besvaras med ett ”ja” där påståendet verkade korrekt uppfat-
tat. I nästa ex. innehåller den speglande återkopplingen en blick tillbaka, kanske med intentio-
nen att fördjupa sig mer i innehållet.  
 
SL - ”Jag tänker mer på det som vi tittar på det ni gör när ni går ifrån leken till övningen. Du  
        sa ju så fint innan själva att du ser, du släpper en sak för du gör någonting annat du       
        övade prepositionerna så tappade du något annat men också i det där.” (SPK 8, 141) 
 

Eller för att uppmärksamma specialpedagogen på något som kan vara ”osynligt” för henne 
själv. 
 
SL – ” men du håller inte strukturen mot mamma?” (SPK 7, 543) 
P - ”Nej hur tänker du då?” (SPK 7, 544) 
SL – ” hon går in väldigt fort och svarar och visar och du får problematik. Och jag tänker att  
        pedagogiskt blir det svårt för pojken, ja om han redan har de här svårigheterna, och då  
       kommer hon in och svarar från två håll, jag bara kände…” (SPK 7, 545) 
 

I citatet verkar det som specialpedagogen inte själv är medveten om det samtalsledaren 
speglar. Specialpedagogen förstår inte och vill bringa ett klargörande genom att försöka få 
ordning på sitt handlande genom att reflektera med hjälp av samtalsledarens speglande åter-
koppling. Några turer senare fortsätter specialpedagogen att reflektera över samma händelse 
med sina kollegor i gruppsamtalet, där en kollega ställer en linjär fråga.  
 
”X, vill du ha samspelet med mamman och barnet?” (SPK 7, 549)   
 

 I denna typ av spegling behöver samtalsledarens spegling inte vara korrekt uppfattad i för-
hållande till hur specialpedagogen har uppfattat det. Men återkopplingen är befogad då sam-
talsledaren tycks ha reflekterat över händelsen i den gemensamma filmepisoden och ser något 
som kan förefalla vara dolt för motparten. I och med denna speglande återkoppling kan en ny 
bild utkristallisera sig för specialpedagogen men även för de övriga gruppdeltagarna som sä-
kert kan känna igen sig från sin egen yrkespraktik. Återigen bör påpekas att det inte behöver 
vara en sann bild samtalsledaren ger. Det värdefulla är att tillsammans med andra verbalt re-
flektera på en metanivå.  

Som tidigare nämnts är det ibland svårt att klart definiera ett inlägg till en kategori. Sam-
talsledaren använder i något fall ett speglingsinlägg av cirkulär karaktär. D.v.s. tolkningen är 
att inlägget både kan uppfattas som en spegling men även som en cirkulär fråga. Det visas i 
nästa citat där frasen; ”Vad kan det finnas mer i ditt sätt att hantera det?” belyser detta.  



   
 

 27

Där pedagogen reflekterar över sitt svar på en metanivå 2 och därmed kommer till insikten 
att ”hon går ner”. 
 
SL – ” Men gubbarna, då sitter hon med mamman, det här har hon gjort hemma, 
            jag tänker mera på det här när hon ska gå bort från mamma och möta och få   
           kontakt med dig. Vad är det? Det är något hon håller på med hemma, då är   
           det lättare, hon väljer själv… Ok vad kan det finnas mer i ditt sätt att hantera  
           det?” (SPK 7, 318) 
 P – ” Vad jag tänker på själv är vad jag gör, det är att jag går ner. .”  (SPK 7, 319) 
 P – ” Precis det är vad jag tänkte säga” (SPK 7, 320)    
P - ” Ja, du sätter dig på golvet”. (SPK 7, 321) 
 

I interaktionen bidrar detta till att kollegan bekräftar handlingen för att även hon har sett 
filmsekvensen och det praktiska har därmed blivit gemensamt tackvare filmsekvensen.  

 

Sammanfattningsvis innehåller speglingarna flera underkategorier där syftet i samtliga 
speglingar är att samtalsledaren visar att hon aktivt har lyssnat på gruppdeltagarna och förtyd-
ligar, klargör, frågar och utmanar deltagarnas i yrkesgruppsamtalet. Motparten har därmed 
möjlighet att korrigera, bekräfta att speglingen stämmer eller utveckla speglingen som därmed 
ofta leder till en reflektion på metanivå 2. I flera speglingssekvenser betraktar och tolkar där-
med parterna yrkeshandlingen ur ett gemensamt perspektiv, där filmsekvensen är det gemen-
samma.  

Cirkulära frågor 

Nästa frågekategori är de cirkulära frågorna. De cirkulära frågorna ställs med en fras eller 
en fråga där frågeordet; hur - vad – var - vem – vilka, vilket syftar till att ta reda på effekten 
av olika handlingar. De flesta cirkulära frågorna innehöll frågeordet ”vad”. Några enstaka 
frågor och fraser innehöll ordet ”hur”. Bara någon enstaka gång använder samtalsledaren en 
cirkulär fråga innehållande frågeordet vilka – vem eller var. 

 I studiens material tycks det som SL ställer frågor med intentionen att specialpedagogerna 
ska vidareutveckla sitt svar, fördjupa sig och därmed reflektera vidare över det som sker i 
filmsekvensen eller caset med utgångspunkt från egna reflektioner som rör deras yrkes 

praktik. 
 
 SL – ” Och vad är målet med det?” (SPK 7, 69) 
P – ” Det är att följa regler det med fast på ett annat sätt.” (SPK 7, 70) 
SL – ”För det ni jobbar med nu det är att följa regler?” (SPK 7, 71) 
P – ”Och att det innehåller fler steg att det är inte bara att göra att ta den och flytta dit att slå  
        en tärning, det är inte jag som bestämmer över tärningen…” (SPK 7, 73) 
 

Svaret på en cirkulär fråga blir således ofta mer av förklarande och beskrivande karaktär 
där konkluderingen handlar om vad specialpedagogen upplever och tänker om sig själv som 
yrkesperson. 

I några inlägg konstaterades att samtalsledarens inlägg både innehöll en spegling men även 
en cirkulär fråga. I följande citat innehåller inlägget först en spegling där samtalsledaren tän-
ker att hon vill diskutera det hon tycker är lite otydligt i målsättningen, här ställer hon två cir-
kulära frågor med ett ”vad” och ett ”hur” i frågorna. 
 
   SL – ” Och då tänker jag att det är det jag vill diskutera med er sen att sätta mål, för jag 
            tycker att ni är lite otydliga i målsättningen. Alltså vad är det ni vill att barnet ska 
           göra när det här är klart, hur ska det här se ut? Hur ska Joel agera när du har nått ditt 
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         mål med den här aktiviteten, är det att sitta? Man kan sätta korta mål, den här gången 
        är det att sitta. Då väljer du en strategi.” (SPK 7, 46) 
P – ”Att hålla kvar koncentrationen är ett mål kan jag se, tills vi är färdiga… Färdig för mig      
       var att vi skulle försöka att jobba efter, han gör ju inte riktigt det här. Om vi tar ett nytt               
       kort kan han förstå då att det på nästa… hur man kan göra, och jag tycker att det går       
      bättre.”  (SPK 7, 47) 
 

Efter detta inlägg fortsätter samtalet att handla om mål och målbilder där samtalsledaren är 
aktiv. I 18 turer var samtalsledaren delaktig med inlägg i 8 av turerna i denna samtalssekvens. 
Där hennes inlägg nästan enbart var av speglande karaktär med ett undantag där speglingen 
återigen innehöll en cirkulär fråga. Samtalet fortsätter att handla om mål så återigen ställs den 
cirkulära frågan med frågeordet ”vad” – ”… vad är då huvudmålet med just den här övning-
en?” (SPK 7, 55) 

När en reflektion på metanivå 2 sker är det många gånger när filmsekvensen är i samtalets 
fokus. Gruppdeltagarna ser och analyserar därmed sitt eget och sina kollegors förhållningssätt 
ihop med barnet.  

I följande citat är det efter att samtalsledaren har ställt en cirkulär fråga som kollegan för-
stärker varför situationen blev, kanske just för att filmsekvensen förstärkte förståelsen av sam-
talet.  
 
 SL – ” och se där, vad gjorde du där” (SPK 7, 291) 
P – ”Jag kliver in för fort, jag ser det själv. Hon blir ju alldeles ställd när jag kommer                
         så nära.”  (SPK 7, 292) 
P – ”Och så är rummet så litet så hon har ingen chans att fly riktigt heller.”  (SPK 7, 293) 
 

Eller så bekräftar kollegorna varandras handlande när de själva ser vad som har föranlett 
samtalsledarens fråga; 
 
SL – ” men om vi tittar på Pias strategier i det här för du visar på det pedagogiska    

    dilemmat att få kontakt och väldigt tydliga signaler skickar hon tillbaka, hon vill inte    
    ha kontakt, drar igen tom motar ut dig när du kommer in och så. Vad gör du när du   
    kommer in och så? Vad gör du när du får kontakt, vad har du gjort? (SPK 7, 273 

P – ” Du berömmer ju henne när hon kan och så.”  (SPK 7, 274) 
P – ”Ja, det försöker jag att göra.”  (SPK 7, 275) 
 

Här förefaller det som om specialpedagogen efter att hon återigen ser filmsekvensen och 
efter att samtalsledaren ställer en cirkulär fråga som specialpedagogen reflekterar över miljöns 
betydelse i mötet med barnet. 
 
    SL – ” vad tänker du när du ser det här och när vi har pratat om…” (SPK 7, 405) 

P - ” Jag känner såhär, jag skulle ha rensat rummet och bara haft det vi skulle ha 
         gjort för dagen känner jag.” (SPK 7, 406) 

 
Konklusionen är att samtalsledarens fråga många gånger i samband med filmepisoden le-

der till att specialpedagogen reflekterar över sin yrkeshandling på en metanivå 2. Filmepiso-
den synliggör handlingen för specialpedagogen själv men förmodligen även för hennes kolle-
gor då grupphandledning kan liknas vid parallellprocesser som gagnar samtliga.   
 

Vissa frågeturer upplevdes svårdefinierade, där två frågor kunde ingå i samma tur. Sam-
talsledaren ställer här två frågor i en, först ställs en linjär fråga, därefter innehåller inlägget 
även en cirkulär fråga. I citatet tycks det som om samtalet lyftes till en metanivå pga. den lin-
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jära frågan samtalsledaren ställer ”gjorde du några speciella reflektioner under tiden du arbe-
tade?”, och senare i reflektionen speglar samtalsledaren specialpedagogen genom att använda 
metaforen ”glaskupa” som specialpedagogen bekräftar med kommentaren ”ja, lite grann så 
är det”, därefter följer tolkningen att en förstärkande förklaring till handlandet ges. 
 
SL – ”Gjorde du några speciella reflektioner under tiden du arbetade? Vilken var din avsikt  
          var den ena och vad gjorde du för reflektioner, och de hänger ofta ihop va?”  
         (SPK 7, 119) 
P - ”Och lite gran det jag skrev ner också att ibland är man rädd för att pausa och fundera   
       för det är lite… det går ju att vänta många gånger, för många gånger sitter ju barnet   
       kvar. De går ju inte iväg, man kan nästan ta i dem lite sådär, man hinner reflektera under  
      gång också. (SPK 7, 120) 
 

Det vanliga var att de cirkulära frågorna följdes av att specialpedagogen gav ett beskrivan-
de svar, där hon sakligt beskrev sina yrkesstrategier varför (linjärt svar, det fanns en ”san-
ning” om hur det var) hon agerat som hon gjort i den utvalda filmsekvensen. Då specialpeda-
gogen ska fortsätta att berätta om sina tankar och strategier i professionen och därmed fördju-
pa samtalet till en mer reflekterande metanivå fortsätter SL att ställa frågor, ”vad gör du för 
att locka henne?” där en intention kan vara att fördjupa samtliga kanske oreflekterade förstå-
else. Det medför att det blir tydligare för specialpedagogen själv när hon reflekterar över vad 
hon gör men även för de övriga i gruppen. 
 

 SL – ” vad är det du gör då för att locka henne” (SPK 7, 262) 
P – ” Jag har kommit på att hon är väldigt intresserad av att sitta vid bordet och att jag  
          plockar fram saker. Det tycker hon är roligt, hon visar rätt tydligt när hon är klar,   
         då tar hon bort det, då är hon färdig. Hon är på och anammar efter sin förmåga de  
         sakerna, vi sitter med kulor, färgsorterar pinnar t.ex.” . (SPK 7, 263) 
 SL – ”Det är vad du gör i aktiviteten, vad gör du för att få kontakten, är du medveten om  
          det själv?” (SPK 7, 264) 
P – ” Ja, det jag medvetet försöker att göra det är att försöka att komma in under håret.”   
         Jag försöker att ibland ändra tonläge, för att hon ska, det är sånt jag försöker att  
         tänka på och sen ibland slår jag till och tänker att nu järnspikar nu ska vi bara ha   
         roligt så jag tar fram såpbubblorna och hon får, hon blir så fruktansvärt rädd över  
        nåt som jag tror är så roligt. Och ändå försöker jag och blåser” (SPK 7, 265) 
 

Någon cirkulär fråga som motbild har definierats. Där samtalet handlar om materialet inom 
ett lekotek och där SL kanske för att fördjupa sig mer angående det specifika materialets be-
tydelse ställer en motbildsfråga 
 
”SL – en specialpedagog säger i min forskning, å herregud ungar som har så mycket materi-
ell … vad är skillnaden, skulle ni kunna gå hem till föräldrarna och titta i deras hus och 
leta…” (SPK 7, 416) 

Sammanfattningsvis innebär de cirkulära frågorna att samtalsledarens intention är att få 
specialpedagogerna att fördjupa och vidareutveckla sig över vad och hur de tänker gällande 
sin yrkespraktik där samtalsledaren ofta utgår utifrån filmsekvensen, men även utifrån att spe-
cialpedagogen tidigare beskrivit vad hon gjort.  
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Linjära frågor 

Nästa frågekategori är linjära frågor. 
Denna typ av fråga ställer samtalsledaren i syfte att kartlägga en situation och få en klarare 

och tydligare bild över en tidigare händelse som kan ha uppfattats som oklar och otydlig. En 
linjär fråga kan besvaras med ett ja eller nej men leder ofta till ett svar av mer berättan-
de/beskrivande karaktär på nivå 1 som i enstaka fall leder till en egen reflektion på metanivå 
2. Följande citat är ex som visar på frågor som är av berättande/beskrivande karaktär där det 
tycks som om samtalsledaren frågar för att sammanhanget ska förtydligas. Svaren blir således 
av beskrivande och berättande karaktär, ”så här är det!” och hamnar på nivå 1 i praxistriang-
eln).  
 
 SL – ” vem har skrivit remissen, är det en logoped med tyngdpunkten på kommunikation  
           eller?”(SPK 7, 610) 
P – ” Remisser kan ju se så lika ut, vissa är bara på 5 rader.” (SPK 7, 611) 
P – ” Andra är väldigt tydliga så det känns som om vi inte behöver titta på så många 
         olika saker, det är bara att börja starta.” (SPK 7, 612) 
 

Nästa ex. på en linjär fråga kan också ställas av samtalsledaren då hon vill förtydliga vad 
specialpedagogen menar när hon talar om kort och struktur och om de till hör en viss modell.  
 
 SL – ”Det här med kort och struktur och så och då är det IBT modellen” (SPK 6, 84) 
 P - ”Nej, inte IBT utan det är alltså så arbetar vi ju med barn med autism och andra barn 
         också för att de ska få som ett komplement. (SPK 6, 85) 
SL - ”Ja precis, det var det jag var ute efter.” (SPK 6, 86) 
 

Vissa linjära frågor verkar det som samtalsledaren ställer för att få specialpedagogen att 
själv reflektera och fundera över sin egen uppfattning. 
 
”SL – men det är något du själv uppfattar?” (SPK 7, 453) 
Reflektionen blev således på nivå 2, där specialpedagogen svarar att hon, 
”inte kan förklara det. Jag tycker att det är svårt med barnen som är så splittrade. Man kan 
lätt smittas av en stämning som blir.” (SPK 7, 454) 

Samtalet fortsätter med att samtalsledaren därefter ställde en speglande fråga återigen med 
syftet att specialpedagogen själv skulle fortsätta att reflektera över sin praktiska yrkesteori där 
målbilder, idéer, vad det är som är så stimulerande… diskuterades. 

Andra typer av linjära frågor är: 
”Kan man kommunicera det här med mamman, kan det vara hennes utmaning också?” 
  (SPK 7, 579) 
”Finns det andra sätt? (SPK 7, 621) 

I det första svaret upplevdes att specialpedagogen utgick från sig själv i svarsinlägget, det 
kan därmed tolkas till ett projektionssvar d v s hon talar om hur det var, men även att mam-
man förmodligen hade en ”allmän stressnivå”, för så upplevde specialpedagogen henne. 

Svaret på den andra frågan är även den delvis ett projektionssvar där specialpedagogen ta-
lade om att det ”läggs över mycket på förskolan…” 
 

Små ord som specialpedagoger kan använda sig av är t ex ordet ”nog” för att försäkra sig 
om att händelsen inte behöver vara sann men den är ”nog” det, likaså är det med ordet ”nå-
gon” i nedanstående citat. Där försäkrar sig specialpedagogen om att det kan förefalla sig vara 
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på ett annat sätt också efter att en SL linjär fråga ställts, att ”någon förankring” till specialpe-
dagogen finns dock. Specialpedagogen förklarar i sitt svar hur hon har upplevt situationen 
men reflekterar även över en förändring. 
 
SL – ” ser du något som du inte hade sett innan?” (SPK 7, 134) 
P – ”jag tänker efteråt såhär att jag har tänkt att hon kanske har förstått utifrån 
        den här situationen att hon nog är trygg här på lekoteket och att hon har någon 
        förankring i mig som person som jag inte riktigt har känt tidigare att hon på 
       något vis, hon går ju inte till sin mamma och det kan ju handla om andra saker 
       också att hon inte lämnar bordet och vill bara sitta och söker kontakt med 
       mamman på något vis så gör hon ju inte det, och tidigare har vi aldrig, eller det 
      Är på slutet som vi har kunna göra saker och sitta och jobba vid bordet.” (SPK 7, 135) 
 

Därmed ställer samtalsledaren linjära frågor med syftet kartlägga en situation eller händel-
se där motparten berättar och förtydligar vad hon menar. Det i sin tur kan i vissa fall leda till 
ett svarsinlägg på metanivå.  
 

Sammanfattningsvis 
I studiens tolkande och analyserande arbete har det ibland varit självklart vilken kategori 

frågan eller inlägget hör till men i flera turer uppfattas det som inlägget kan innehålla flera 
kategorier eller i vissa fall går det inte att kategorisera utan inlägget måste förstås i sitt sam-
manhang. Det vill säga, kategoriseringen görs utifrån det som sagts innan. Ett ex. är i tur 
(SPK 7, 26) där samtalsledaren säger: ”det ser du när du tittar på filmerna”.  Detta inlägg 
kan bara förstås i sitt sammanhang. Är det så att det är ett speglande påstående eller är det så 
att det är en speglande fråga? Svårigheten att ibland göra en kategorisering har gällt i alla 
former av frågor och inlägg, därmed har en subjektiv tolkning gjorts.  
 

Interaktionen i gruppsamtalet 

Under denna rubrik kommer studiens resultat tolkas utifrån hur interaktionen i samtalspro-
cessen deltagarna emellan framstått. 

Interaktionen mellan specialpedagogerna som gruppdeltagare i handledda samtal  

I samtliga samtal finns redan från början en gemensam interaktion gruppdeltagarna emel-
lan då de utgår från en gemensam upplevelse i form av de olika filmsekvenserna eller casen. 
Samtalen utgår dels från vad gruppdeltagarna visuellt har sett men den enskilda deltagaren 
påverkar också samtalsprocessen med sina inlägg då de leder samtalet vidare mot en mer för-
djupad förståelse gruppdeltagare emellan. Det är många gånger i mötet med kollegorna som 
den egna kompetensen prövas men även omprövas, ”SL – men du håller inte strukturen mot 
mamma?”(SPK 7, 543) 

Samtalsledaren bidrar till att kartlägga en situation och därefter leder hon gruppdeltagarna 
till egna reflektioner. Inte minst när samtalsledaren inte har kravet att behöva vara inläst och 
den mest kunniga och erfarna inom området. Där kan hon med sina inlägg på ett respektfullt 
sätt ställa frågor för att förtydliga, utveckla en situation eller händelse, men även för att utma-
na gruppen och få dem att utveckla sig verbalt där de olika inläggen bygger på varandra;  

”SL - Hur viktigt är materialet, hur mycket hjälpmedel är det för er?” (SPK 7, 377).  
Denna linjära fråga bidrog till många inlägg där gruppdeltagarna förklarade, bekräftade sig 

själva, varandra, och uttalade sig om materialets betydelse på en metanivå 2. 
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Samtalsledaren bidrar även med bekräftande inlägg där hon med sina ”nya” reflekterande 
ögon återger sin subjektiva syn på det praktiska utförandet utifrån filmen, ” och vad gör du, 
för det är så fiffigt?” (SPK 7, 410).  Dels leder den ev. självklara handlingen till att den för-
stärks och kanske förankras mer medvetet för specialpedagogen själv men även för de andra 
gruppdeltagarna när den här typen av samtal förs. Dessutom förstärker filmsekvensen då den 
visuellt visar deltagarna vad som föranledde antagandet. När ett förhållningssätt inte är så 
”fiffigt” vidgar även det gruppdeltagarnas perspektiv, som i ett exempel när det framgår att en 
specialpedagog ser att hon är för ”snabb” i mötet med ett barn, då även det diskuteras i grup-
pen. 

I analyserandet av referensgruppens samtal gällande deras specialpedagogiska kompetens 
då de utgick från ett case visade det sig att case oftare bidrar till att samtalet blir mer av be-
skrivande karaktär på nivå 1. Kärnpunkten i samtalet utgick ofta från den egna praktiska prak-
tiken. Dessutom förekommer det inte lika självklart speglingar deltagarna emellan när samta-
let utgick från ett case som det gjorde när filmensekvensen var i fokus och samtalet centrera-
des runt något gemensamt visuellt. En film bidrar därmed till att specialpedagogerna mer ger 
återkopplingar på vad de anser vara pedagogisk skicklighet hos varandra och många gånger 
lyfter samtalet till nivå 2. 

 
”… du var följsam där för att se om…” (SPK 8, 44) eller, 
”Du gör en ganska modig grej en bit in i filmen tänkte jag på…” (SPK 7,11) eller,  
”Jag upplever dig som vägledande hela tiden, en som var vägledande i samspelet med ho-
nom, du väntade in och så tar du in det när han kommer…” (SPK 7,33)  
 
”jag känner att språket ger honom begrepp, för du benämner ju” (SPK 7, 32)  
 

Bekräftelsekommentarerna med speglingskaraktär kan tolkas som att det handlar om att 
lyfta sina kollegor som yrkespersoner i samspelet samt det praktiska förfarandet med barnet 
eller gruppen. Men det kan även handla om det verbalt sagda ”du berömmer ju henne när hon 
kan och så” (SPK 7, 274). 

Eller så handlar bekräftelsen om en personlig egenskap specialpedagogen tycks besitta. 
”Du är lugn mot henne…” (SPK 7, 481) ”Du respekterar ju hennes nivå och hennes teck-

nande miljö” (SPK 8, 66). 
De bekräftar varandra med kommentarer som att de besitter den ”rätta sanningen” i hur de 

förhåller sig och agerar i yrkessituationen, för dem sett i ett inifrån-perspektiv och på så vis 
skapar de något gemensamt. Därmed förefaller det som om interaktion deltagarna emellan 
består mer av speglande karaktär särskilt när de har en filmsekvens gemensamt, där de bekräf-
tar och förstärker varandra på en ”vuxenjag” nivå i samtalet med varandra.  

 
I sambandet film – gruppdeltagare – frågor – inlägg, där var och en får möjlighet att själv 

reflektera sker många gånger en yrkesutveckling för den egna individen. 
 
”… jag börjar med den här pojken som springer och det är ganska bra känner jag själv, att 
jag tänker på det och får igång en kommunikation med honom på en gång. Sen ser jag nu på 
filmen att han är ju med egentligen hela tiden fast jag ser inte det.”  (SPK 8, 61) 
 

Eller som en specialpedagog säger i samtalet med sina kollegor: 
 
”När jag ser mig själv så ser jag att så här är det med den här lilla tjejen att jag ser ju att det 
händer saker, positiva saker i hennes utveckling även om stegen är minimala, fast jag känner 
när jag sitter där att jag får hålla igen. Jag ser att hon bemästrar vissa saker så får jag hålla 
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igen för att inte gå på för fort, det blir uppenbarat för mig när jag ser den här filmen att så 
skör hennes utveckling är …” (SPK 7, 258) 
 

Det verkar finnas ett mänskligt behov att förklara sig i olika yrkessituationer. Det kan 
handla om vilket val av pedagogiskt material de använder i verksamheterna till hur de agerar, 
samspelar med barn, föräldrar eller kollegor. I dessa situationer lyfter de många gånger samta-
let till ett yrkesreflekterande på metanivå 2 men först efter att de konkret förklarat sitt ageran-
de. I dialogen uttrycker de insikter som tolkas som nya reflektioner som de får i samband med 
filmsekvenserna. En pedagog talar om att hon måste ”ha någon slags förlåtande mot sig själv, 
att man inte kan vara perfekt...” (SPK 6, 45). En annan pedagog talar om att hon är medveten 
om att hon är för ”otroligt mycket för snabb” (SPK 8, 48) i interaktionen med barn gruppen 
som hon har filmat. Pedagogerna vill uppnå en interaktion med barnet, ”det ska inte vara in 
och ge bara utan man vill ju dela det” (SPK 7, 45). 
 

I samtalet med referensgruppen såg samtalsförloppet ut på ett lite annat sätt. Det övergri-
pande syftet i detta samtal var att det skulle utgå från case utvalda av mig utifrån den befintli-
ga transkriberingstexten. Utifrån dessa case som i de tre gruppsamtalen grundar sig på be-
skrivningar och jämförelser där de beskriver hur de själva tänker och har för strategier i det 
praktiska specialpedagogiska arbetet med barn utifrån sina egna arbetsplatser. De jämförde 
sina respektive arbetsplatser och bytte erfarenheter i samtalsdiskussionerna som blev. Åter-
igen var det många gånger samtalsledaren som med sina frågor och speglande inlägg bidrog 
till och stödde samtalsprocessen till att den utvecklades och lyftes till en reflektion på metani-
vå. 
 
Sammanfattningsvis 

I samtliga yrkesgruppsamtal finns redan från början en interaktion gruppdeltagarna emel-
lan då de gemensamt samtalar med varandra utifrån en filmsekvens eller ett case. Därmed 
utgår samtalet från någonting gemensamt och därefter interagerar samtliga deltagares inlägg 
på varandra. Deltagarna speglar och bekräftar varandras yrkeshandlande mer i gruppsamtalet 
när de har en film som gemensam stimulans. När referensgruppen utgår från ett case utbyter 
de mer erfarenheter och talar med varandra om hur de konkret arbetar med caset som stimu-
lansjämförelse.  

 

DISKUSSION 
Studiens syfte har varit att med en interpretativ ansats söka studera det kvalificerade samta-

let som begrepp och undersöka dess karaktär. Resultatdiskussion utgår från studiens två frå-
geställningar; ”Vilken betydelse har samtalsledaren för samtalsprocessen?” och” Hur ser in-
teraktionen ut mellan pedagoger som deltagare i kvalificerade samtal?”  Frågeställningarna 
kommer inte att delas upp var för sig utan vidare diskuteras gemensamt då samtalsledaren har 
en betydande roll för interaktionen gruppdeltagarna emellan i ett kvalificerat samtal. 
Diskussionen avslutas med en metoddiskussion och därefter vidare forskning.  

 

Resultatdiskussion 

I rollen som specialpedagog ingår det att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 
pedagogiska frågor samt att ha kunskapen om att leda ett kvalificerat samtal. Samtalsledaren i 
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studien var utomstående då hon även intog rollen som forskare där intentionen i det kvalifice-
rade samtalet varit att gruppdeltagarna har samtalat om sin specifika yrkeskompetens. 

I samtliga samtal har samtalsledarens roll varit betydelsefull då hon genom sin kompetens 
har varit lyhörd för deltagarnas samtal och utifrån detta haft kunskap om vilka frågor och in-
lägg som är av betydelse för berörda parters yrkesutövande med syftet att utveckla och lyfta 
samtalet till ett metareflekterande i förhållande till deltagarnas yrkespraktik. Frågor och inlägg 
som användes på ett framgångsrikt sätt är främst speglingarna men även de cirkulära och lin-
jära frågorna är av betydelse för att en metareflektion ska komma till stånd i det kvalificerade 
samtalet. Reflektionen blev extra verkningsfullt när frågor och inlägg kombinerades med 
framförallt en filmsekvens som stimulans,(stimulated recall). Sekvenserna bidrar till att samt-
liga visuellt utgår från samma praktiska yrkessekvens och därmed lättare kan utbyta erfaren-
heter och metareflektera gällande den specifika pedagogiska praktiken. Det ger en ”reflecton-
on-action” som Schön (1983) talar om.  

Understrykas bör vikten av samtalsledarens förmåga att lyssna mer på gruppen än att själv 
ge råd, vilket stämmer väl överens med vad flera menar, (Sahlin, 2004, Åman 2006). Samtals-
ledaren i denna studie och förmodligen i yrkessamtal generellt som för samtal med yrkesverk-
samma gruppdeltagare som själva har rikliga yrkeserfarenheter i sin profession. I denna studie 
där specialpedagogerna arbetar inom lekotek och habilitering men även rent generellt behöver 
samtalsledaren inte vara den mest erfarna inom dem yrkesprofessionen hon för det kvalifice-
rade samtalet med menar jag. Denna uppfattning skiljer sig en del mot vad Gjems (1996) me-
nar där hon anser att den som är handledare bör ha samma utbildningsbakgrund som grupp-
deltagarna.  

Däremot är hennes kunskap om vilka frågor och inlägg som får gruppdeltagarna att förstå 
sina yrkeshandlingar och lyfta deltagarnas kompetens till en metanivå 2 enligt Lövlis praxis-
triangel en förutsättning i det kvalificerade samtalet. Vilket stämmer väl överens med vad 
bl.a. Gjems (1996); Pertoft o Larsson (1991) anser där de stärker min tro att den teoretiska 
kunskapen av frågor är central i det kvalificerade samtalet, där ett mål är att frigöra och ut-
veckla den kompetens som en yrkesgrupp besitter. En förutsättning för detta är att samtalet 
ska vara öppet, fritt och kritiskt i enlighet med (Fritzell, 2008; 2009). I studien bestod öppen-
heten av att alla deltagare hade möjlighet att bidra med sin mening och delge sitt perspektiv 
på yrkessamtalet. Samtalen uppfattades som fria, där svaren inte var givna på förhand. Det 
rådde däremot ändå många gånger en gemensam syn på hur gruppdeltagarna uppfattade sin 
yrkespraktik. Ett dilemma kan bli när deltagarna i samtalen enbart bekräftar eller förstärker 
varandras syn på handlingen. Det är först när olika perspektiv på en händelse framträder och 
något kritiskt granskas som ”något” blir synligt och kunskapsutveckling sker gruppdeltagarna. 
En uttryckt ”sanning” eller ett perspektiv utgör endast ett av flera tänkbara sätt att se på en 
yrkessituation. Hur vi ser en specifik situation handlar många gånger om våra etiska, politiska 
värderingar som vi omedvetet absorberat från den miljö vi växt upp i eller befunnit oss länge i 
(nivå 3 enligt praxistriangeln). För att utmana den enskilda yrkespersonen i detta ofta omed-
vetna yrkeshandlande, men även en yrkesgrupps handlande har samtalsledaren en viktig upp-
gift att med olika frågor och inlägg spegla och belysa olika delar av ett dilemma. Där resulta-
tet visar att just speglingsinläggen är betydelsefulla som ett reflektionsredskap i det kvalifice-
rade samtalet. Detta kan jämföras med Sokrates samtalsstrategi, den så kallade majevtiken, 
där han med frågor och inlägg utmanade det invanda och kanske redan etablerande (Kroks-
mark, 2003). 

Samtalsledarens betydelse för interaktionen i det kvalificerade samtalet 

Samtalsledaren har en viktig roll i det kvalificerade samtalet där hennes frågor och inlägg 
hjälper till att utmana och bidra till att såväl den enskilda men även att en yrkesgrupp reflekte-
rar på ett medvetet sätt över sin yrkeskompetens. Därmed ökar samtliga deltagares yrkes- 
kompetens. 
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En utomstående samtalsledare är på ett ofrånkomligt och därmed naturligt sätt i maktposi-
tion i yrkessamtal där hon besitter makten att leda samtalsprocessen och avgöra vilka frågor 
och inlägg hon behöver verbalisera i samtalet. Därmed ingår det i denna maktposition att för-
hålla sig till ett etiskt ansvar (nivå 3 enligt praxistriangeln) att genom sitt förhållningssätt ska-
pa ett positivt samtalsklimat i syfte att få gruppdeltagarna att utmana, reflektera, förändra och 
granska samtalsinnehållet kritiskt på en metanivå. Samtalen i studien verkade genomsyras av 
en trygg och trevlig stämning där deltagarna lyssnade och bemötte varandra i dialogen. Vidare 
tolkades ingen tendens att deltagarnas egen kunskap skulle kunna komma att användas som 
ett ”slagträ” (Wilhelmson, Döös, 2005) och därmed bli ett hinder i att någon deltagare inte 
vågade uttrycka en egen reflektion. Återigen vill jag ändå uppmärksamma att samtalsledaren 
omedvetet eller medvetet påverkar samtalssituationen som ledare av samtalet. I studien kan 
det därmed finnas en risk att samtalsledaren inte har hållit isär sina egna tankar om deltagar-
nas sätt att arbeta med gruppdeltagarnas egna funderingar och reflektioner runt sin yrkesroll i 
det praktiskt pedagogiska arbetet. Detta kan få konsekvensen att gruppdeltagarna inte kommer 
vidare med det som är angeläget för dem. Men i ett kvalificerat samtal ligger detta ansvar inte 
enbart på samtalsledaren. Även gruppdeltagarna är ansvariga för hur samtalet utformas och i 
vilken riktning det förs då det som tidigare påpekas ska föras i en anda där alla ska känna del-
aktighet och där det ska vara just, öppet, fritt och kritiskt.  

Samtalen verkade genomsyrades av en ”trevlig” stämning. Är det ”trevliga” där de många 
gånger delade åsikterna ger ett uttryck för ett etiskt ansvar specialpedagogerna kan känna, där 
rädslan att uttrycka sin yrkeskunskap som en åsikt påverkar omtanken och respekten för den 
andre och därmed bidra till att samtalen förs i det ”vänliga” strategiska handlandet som, von 
Ahlefeld Nisser (2009) har sett? Eller beror det på att de själva är utbildade specialpedagoger 
och vana att själva leda kvalificerade samtal och att de i enighet med vad Sahlin (2004) och 
Åman (2006) såg i sitt resultat där handledarna själva uttryckte att de var omoraliskt att fram-
häva sig själv som expert och att ett professionellt omhändertagande infann sig? Eller är det 
en vana att ”hålla en låg profil” (Åman, 2006) och gemensamt bygga förståelse? Det är frå-
gor denna studie väcker men inte har kunnat besvara.  

En annan aspekt av att bekräfta och förstärka varandra i ett samtal är när deltagarnas re-
flektioner blir bekräftande av de andra i gruppen. Det positiva i detta kan tänkas vara att det 
föranleder till att reflektionen blir gemensam och meningsskapande (Normell, 2002). Inte 
minst genom att de uppmärksammar och bekräftar varandras olika yrkesstrategier. Detta med-
för att de hittar en fungerande metod och blir bekräftade i detta samtidigt som kollegan ut-
vecklas som yrkesmänniska genom att samtala och reflektera över ev. nya tankar och strategi-
er i sin yrkespraktik. Det är i mötet och samtalet ihop med andra mina ord blir meningsfulla 
och det är först då jag vet och ser betydelsen av vad jag har sagt och vad jag menar i det speci-
fika samtalsinnehållet. Bekräftelse kan därmed handla om att låta den andre vara ”expert på 
sin egen upplevelse” som grundar sig på var och ens egna reflektioner (Løvlie o Schibbye 
(1998); Kinge (2007). Som framgått av resultatet är samtalsledarens kompetens att använda 
frågor och inlägg av betydelse i det kvalificerade samtalet, där särskilt kategorin speglingar är 
ett framgångsrikt ”verktyg” att få till stånd reflekterande tankeverksamhet. Men påpekas bör 
att det inte går att utesluta de linjära och cirkulära frågornas betydelse, dessa frågekategorier 
tjänar sitt syfte i ett kvalificerat samtal. 
 
Linjära frågor 

I ett samtal kan linjära frågor inte uteslutas då de bl.a. syftar till att kartlägga en situation 
där fakta samlas in med syftet att vara säker på att befästa ett perspektiv, och öka förståelsen 
över motparten och dennes situation. Hougaard (2007) menar att vänster hjärnhalva har ett 
behov av att försöka förstå och hitta orsaksförklaringar, något jag anser är naturligt för männi-
skan. Människan har en drivkraft att orientera sig och söka en ordning i tillvaron. De linjära 
frågorna kan liknas vid didaktiska frågor och svarar därmed ofta på hur en yrkeshandling rent 
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konkret är, likt de konkreta handlingarnas nivå 1 enligt praxistriangeln. I bästa fall leder det 
till att den enskilda eller gruppen reflekterar och utvecklar samtalet på en metanivå 2 ändå om 
intresse och framförallt tid finns att fortsätta utveckla sig verbalt i frågan. 
 
Cirkulära frågor 
De cirkulära frågorna syftar till ett systemteoretiskt tänkande där samtalsledaren ställer dessa 
frågor med förhoppningen att återkoppling och hypoteser ska leda till utveckling och föränd-
ring för en persons handlande. Gjems (1996) talar om att ”frågor om skillnader och konse-
kvenser kan sätta tankarna i rörelse”, (s. 68). I studien används den cirkulära frågan till att 
utmana till en vidareutveckling kanske för att sätta ihop olika delar i en handling till en helhet 
med just cirkulära frågor. Studien visade i likhet med Dewey (1904) och Emsheimer (2005) 
att utifrån de systematiska frågorna skedde mänga gånger reflektion efter att specialpedago-
gen svarade på en cirkulär fråga. Men det som kan ses som förvånande var att specialpedago-
gerna flera gånger först verkade ha ett behov att först förklarat sig på nivå 1 hur det föreföll 
sig vara i praktiken. Därefter när det under någon sekund fanns tid till vidare tankeutveckling 
kunde en metareflektion ske (så även i de linjära frågorna). Denna reflektion kan kopplas till 
antagandet att i ett samtal är någon sekunds tystnad värdefull för den egna processen då egna 
tankar och intryck får bearbetas hos den enskilda individen. Det är i de tysta ögonblicken som 
nya tankar därmed kan utkristallisera sig. Dels är pauser individuella (Nofsinget, 1991) men 
de är väsentliga för hur ett samtal uppfattas och fortlöper.  

 

Speglingarnas särskilda betydelse i det kvalificerade samtalet 

 Mitt resultat visar att speglingsinläggens betydelse då reflektion ska komma till stånd. För 
mig som forskare har begreppet spegling fått stor plats bland kategorier av framgångsrika 
frågor och inlägg i det kvalificerade samtalet, i motsats till Hägg & Kuoppa (1997) som vill 
undvika att tala om begreppet spegling, som de menar ger en felaktig association. I det kvali-
ficerade samtalssammanhanget ser jag att man kan tolka begreppet som att ”en spegel sätts 
upp” och samtalsledaren speglar det motparten talat om, ibland utifrån ett lite annat perspektiv 
men ändå på ett framgångsrikt sätt i det kvalificerade samtalet. Enligt Lind (1988) bör speg-
lingen vara kortfattad, låta naturlig och ta upp nyckelfrågorna men inte alla detaljerna. Dessa 
kriterier återfinns i flera av samtalsledarens inlägg, men frågorna och inläggen kunde i studien 
även vara av längre karaktär. Som tidigare påpekats var vissa inlägg svårdefinierade då de 
innehöll fler frågekategorier. Ett antagande är att det är rimligt att detta sker i ett levande sam-
tal.  Speglingsfrågorna uppfattades som framgångsrika i syfte att förtydliga och förstärka nå-
got specifikt och därmed öka deltagarnas medvetenhet. Hägg & Kuoppa menar att en omfor-
mulerande framåtriktad fråga (mitt uttryck spegling) gör att klienten kan välja att fortsätta att 
tala om området han/hon tidigare var inne på eller svara på samtalsledararens fråga och att det 
medför att samtalet kan gå för fort framåt. Den tolkningen har inte gjorts i studien då inlägget 
efter en speglingsfråga ofta kan klargöra och bli en avgörande insikt för hur yrkespersonen 
påverkats av och agerat i en specifik yrkessituation och därmed själv reflektera över detta på 
metanivå. Varenda levande yrkessituation är unik i sitt slag och en yrkesperson kan inte alltid 
förlita sig på att gamla lösningar på ett dilemma ska fungera utan behöver ibland förändra och 
utveckla sitt agerande i en ny men liknande situation. Studien visar att samtalsledaren kan 
använda speglandet som en hjälp på vägen i detta syfte, där personen blir sin egen observatör 
med hjälp av samtalsledaren eller en gruppdeltagare som intresserat ger en spegling på yrkes-
situationen.  

Om det skulle förhålla sig så att samtalsledaren har tolkat eller missuppfattat någonting i 
samtalet fel, kan en speglande bild få motparten att ytterligare få ett tillfälle att åter repetera 
det samtalet handlade om där ett förtydligande kan bidra till att en mer korrekt version fram-
träder. Ofta kan ett återupprepande bidra till en djupare reflektion då förtydligandet kan inne-
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hålla mer eftertanke. En speglande bild kan stärka motparten i sin yrkesroll till exempel när 
samtalsledaren uttrycker; ”SL… det är en otrolig kontakt ni har!”, genom att samtalsledaren 
som är i maktposition bidrar till denna subjektiva speglande bild möjliggör det för motparten 
att ”våga” tillåta sig att reflektera vidare över detta.  

En annan speglande bild är den speglande motbilden som ofta kräver ett positivt samtals-
klimat då den ska kunna leda till en yrkesutveckling. Kan samtalsledaren konsten att ställa en 
speglande motbild där en motsatt ytterlighet, förstärkande inlägg i form av t.ex. en metafor, 
eller ett råd där strävan är att motparten ska ges ett annat perspektiv, som en utmaning att re-
flektera vidare över leder det förhoppningsvis till utveckling. Motbilden kan därmed ses som 
ett verktyg att åstadkomma en förändring. Sahlin (2004) talar om att handledaren kan rita för 
att göra bilder synliga, eller att använda sig av teorier och ibland även ge råd. Resultatet från 
studien visar att en speglande motbild kan användas på samma sätt, om samtalsledaren verbalt 
”målar upp” en motbild, eller använder sig av att tala om teorier eller t o m ge råd i speglande 
motbildsform. Den speglande motbilden kan även ses som ett verktyg för att åstadkomma 
förändring för ett barn som Bladini (2004) tala om att specialpedagoger gör i sina samtal. 
Kanske kan motbilden upplevas som provocerande, likt Sokrates som med sina frågor hade 
som syfte att utmana det invanda och etablerade. Det stämmer väl med att i ett deliberativt 
samtal (von Ahlefeld Nisser, 2009) där svaren inte givna på förhand där de berörda parterna 
ska inte låsa sig vid en färdig lösning eller ett svar som verkar vara den enda sanningen. Där 
är en speglande motbild avväpnande på så sätt att motparten avgör vad hon vill använda mot-
bilden till, reflektera vidare över ”det nya perspektivet” eller argumentera emot motbilden. 
Det kan medföra att en process av nyskapande har påbörjats hos den enskilde när det rätta 
svaret inte fanns utan växer fram hos individen mer eller mindre fort när hon själv ställs inför 
att söka sitt ställningstagande på motbilden. Således kan samtalsledaren på ett subtilt sätt visa 
att hon lyssnat och försökt att förstå samtidigt som hon bidrar med sin kunskapssyn på sam-
talsämnet. Det föranleder till att tänka på det som står i examensordningen, att specialpedago-
gen intar rollen som rådgivare i pedagogiska frågor. Kan en speglande motbild i form av ett 
råd ställas i syfte att motparten själv får reflektera över om hon antar motbilden och ser på 
situationen på ett annat sätt? Påpekas bör att risken i en grupp som inte är trygg är att en speg-
lande motbild kan få effekten att motparten hamnar i försvarsställning. Här har samtalsledaren 
som tidigare påpekas ett etiskt ansvar att skapa en trygghet. 

Ett annat ex. på ett ibland utmanande inlägg är den speglande återkopplingen när samtals-
ledaren ger ett slags gensvar på det hon har hört eller efter att ha sett en filmsekvens kan ut-
trycka; ”men du håller inte strukturen mot mamma”.  Detta citat belyser även det Sokrates 
menade, att samtalsledaren i dialogen skulle provocera genom att just utmana det kanske eta-
blerade, invanda och för personen själv dolda i syfte att förlösa ”dold” kunskap. Poängteras 
bör att återigen är det är samtalsledarens subjektiva bild som speglas här. En risk kan vara att 
samtalsledaren med sin subjektiva bild använder den speglande återkopplingen i sin maktpo-
sition. Ytterligare en aspekt är att motparten efter samtalsledarens inlägg känner skam och 
”låser” sig. Därmed kan samtalet få ett avbrott och intensiteten i samtalsprocessen stannar av. 
Inlägget bidrar dock förhoppningsvis till att fördjupa var och ens egen kunskap som inte be-
höver betyda att sökandet efter den rätta sanningen, det kan vara en process där olika synsätt 
och förklaringar kan prövas, (Alexandersson, 2007). 

I det kvalificerade samtalet ser jag att det finns ett samband mellan den ”hermeneutiska 
cirkeln” som innebär att för att förstå någonting, måste man använda det man redan förstår 
utifrån sina egna förutsättningar och därmed bygga vidare på detta genom att samtala med 
andra med ambitionen att höra hur andra ser på en händelse. Detta leder därmed förhopp-
ningsvis till egen fördjupad förståelse. Jag betraktar därmed att det kvalificerade samtalet inte 
ska uppfattas som en metod som löser svåra yrkessituationer, utan mer som ett förhållnings-
sätt att öka den enskilda men även gruppens medvetenhet genom att utmana och vidga olika 
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perspektiv där det inte finns ett rätt eller fel. Detta samstämmer med, Öqvist (2008) som talar 
om något likartat:  
 
”Det viktiga som sker, sker alltid hos mottagaren. Sändarens uppgift är att vara katalysator 
snarare än motor för förändring. Ny information måste ställas till mottagarens förfogande för 
prövning i stället för att vi låter informationen förfoga över mottagen, vilket är det vanliga vid 
traditionell undervisning” (s. 20). 
 

Betydelsen av ett metaperspektiv i det kvalificerade samtalet  

Att reflektera över och beskriva hur en yrkeshandling företer sig rent konkret på nivå 1 i prax-
istriangeln är inte särskilt svårt. Men för att en metareflektion ska komma till stånd hos såväl 
den enskilde deltagaren som hos en yrkesgrupp behövs ofta en professionell kompetens. Sam-
talsledarens frågor och inlägg ihop med stimulansmateriel som ett case eller en filmsekvens är 
av stor betydelse och hjälp för att reflektion på en metanivå 2 enligt praxistriangeln ska kom-
ma till stånd i ett kvalificerat samtal. Ett metaperspektiv bidrar därmed såväl till egen reflek-
tion över sin yrkesroll och yrkessituation men även till övriga kollegors roller och funktioner i 
yrkesgruppsamtal. 

I studien observerades sällan eller aldrig att teorier eller styrdokument medvetet användes 
bland specialpedagogerna i samtalssammanhanget för att analysera yrkesmässiga tillväga-
gångssätt eller problem (metanivå 3). Specialpedagogerna utgick hela tiden från sin verklighet 
och beskrev sakligt hur de tänkte och arbetade utifrån sin yrkespraktik. Precis det såg Åman 
(2006) som i sin studie menar att pedagogerna hade ”svårt att marknadsföra sin specialkom-
petens för att de helt enkelt är ovana att formulera sig” (s. 213). 

Däremot inrymmer samtalsledaren frågor och inlägg några gånger egna värderingar när 
hon ledde samtalet vidare i processen. Som jag diskuterat tidigare är det en ”balansgång” då 
samtalsledaren i sin maktposition har ett ansvar och således behöver tänka på hur hon använ-
der sina egna värderingar i ett kvalificerat samtal. Här behöver samtalsledaren ställa sig frå-
gan vad är målet med det ”här” kvalificerade samtalet?  

Språket är ett av arbetsredskapen en specialpedagog använder sig av, där bidrar gruppsam-
tal till att träna upp och utveckla yrkesspråk, där fackspråket (Juul och Jensen, 2002) är nöd-
vändigt när yrkeskompetens verbalt ska uttryckas, reflekteras och analyseras.   

Vid närmare eftertanke så här i efterhand är det kanske precis på nivå 3 deltagarna är när 
de talar om val och just värderingar de gör för att komma fram till ställningstaganden. Hur 
mycket påverkar samhället vi lever i med samhällets politiska värderingar vår yrkesstrategi? 
Omedvetet mer än vad vi först tror?  Det är många gånger våra omedvetet absorberande vär-
deringar som genomsyrar ställningstaganden vi gör i vårt liv, i det här fallet yrkesvärderingar 
och val. Därmed förs samtalet på nivå 3 enligt praxistriangeln. Lauvås & Handahl (1997) me-
nar att handlingen är basen i praxistriangeln, därefter kommer metanivån och överst lägger 
författarna de rättfärdiggörande etisk, politiska värderingarna. En tanke jag finner intressant är 
att vända på innehållet i triangeln och lägga de etiska, politiska värderingarna som bas, är det 
inte dem vi utgår ifrån i vårt sätt att verbalt uttrycka oss och praktiskt handla i olika yrkessitu-
ationer? Därefter kan individen med en kvalificerad samtalsledares frågor höja reflektionsni-
vån över sina egna och andras värderingar och praktiska handlingar till en metanivå för att 
därefter handla på ett mer medvetet sätt på en P3 nivå. 

 
Ämnet specialpedagogik kan ses som tvärvetenskapligt, och kan förefalla som svårdefinie-

rat. 
I rapport 2006:10 R uttrycks det att ”ämnets identitet och självständighet blir oklar”(s. 22) 

men även att ”mer forskning krävs kring specialpedagogers roll och uppgifter” där en av 
uppgifterna är att föra kvalificerade samtal.  
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En förhoppning är att denna studie bidragit till att mer innehåll i utbildningen till special-
pedagog ska bestå av samtalsmetodik. Det föranleder till att tänka att förhoppningen att yrket 
som profession skulle stärkas om specialpedagogen skulle få mer utbildning i samtalsmetodik. 
Specialpedagogen skulle därmed förhoppningsvis kunna hantera detta ”verktyg” både teore-
tiskt och praktiskt i sitt yrkesutövande med en större säkerhet. Men betonas bör i likhet med 
det Sahlin (2005) säger att även en erfaren samtalspedagog behöver hela tiden reflektera över 
sig själv och sin samtalsledarroll eftersom den hela tiden utvecklas.  

Metoddiskussion 

Studien grundar sig på gruppsamtal som tolkas utifrån en interpretativ forskningsansats, 
”Vi tolkar för att förstå” (Ödman, 2007, s. 58) med syftet att studera processerna i handledda 
gruppsamtal mellan specialpedagoger för att undersöka vad som karaktäriserar kvalificerade 
samtal. Detta stämmer överens med att frågor och inlägg bara kan förstås i sitt fullständiga 
sammanhang där inga undersökningssammanhang är konstruerade och förutbestämda, (Ely, 
1973) Jag betraktar till stor del allt material som en helhet. Frågeställningarna har tolkats och 
utvecklats under arbetets gång där processen är en utvärdering av det undersökta, jag tänker 
då främst på frågor och inläggs betydelse för det kvalificerade samtalet som utvecklades un-
der tiden. Underlaget för denna studie har varit redan utförda inspelade yrkesgruppsamtal, i 
det här fallet genomförda utifrån filmepisoder, stimulated recall och olika case. Datainsam-
lingsmetoden framträder som en förutsättning för att få svar på studiens syfte och frågeställ-
ningar där en erfaren samtalsledare genom sina frågor och inlägg genomförde gruppsamtalen 
med specialpedagoger. Det kan ha bidragit till att jag har varit mer objektiv i tolkandet, analy-
serandet och kategoriserandet av det empiriska materialet då jag inte själv har intagit rollen 
som samtalsledare och samlat in materialet. Samtidigt som jag i ”backspegeln” funderar över 
att det kan tyckas som en nackdel då en relation till deltagarna i gruppsamtalen inte skapats 
förutom i det sista och fjärde samtalet med referensgruppen. Hade det underlättat för mig att 
höra och uppfatta alla ord och fraser av vad som sades om jag varit närvarande i gruppsamta-
let? Det är möjligt då jag även hade haft en visuell bild över gruppdeltagarnas kroppsspråk 
och ansiktsuttryck i transkriberingsarbetet. Därmed hade det möjligtvis underlättat att tolka 
inläggen i yrkesgruppsamtalen om samtalsledarens intention var att ställa en fråga eller var 
det enbart ett speglande påstående av det föregående uttryckta. Utmaningen har därmed varit 
att uppfatta ”vad som inte sägs”. Jag har strävat efter att vara sann mot materialet och ser vik-
ten och betydelsen av att vara extremt noggrann i transkriberingsarbetet. Då tänker jag på be-
tydelsen av att verkligen lyssna på tonfallet i ett inlägg för att avgöra om det ska avslutats 
med ett utropstecken, frågetecken eller dylikt. Sakta, sakta gjorde jag materialet till ”mitt” och 
fick därmed en personlig relation till det under alla timmars transkriberingsarbete av de redan 
inspelade intervjuerna. Den enda personen som har markerats i transkriberingarna är när sam-
talsledaren har ställt en fråga eller ett gjort inlägg. Anledningen till detta har varit att det är 
processen som studerats där samtalsledarens betydelse i det kvalificerade samtalet varit in-
tressant. 

Något som måste tas med i beaktningen är att samtalsledaren även är min handledare i det-
ta arbete och det skulle kunna göra att jag känt mig begränsad i mitt analyserande och diskute-
rande. Larsson (1994) menar att resultatet kan utnyttjas av makthavare, där studerande är be-
roende av handledaren. Jag är medveten om detta och har funderat på hur detta påverkat mig 
som forskare. Självklart har jag påverkats av hennes kommentarer då hon har en stor erfaren-
het av ämnet och av det vetenskapliga skrivandet där balansgången för mig inneburit att jag 
vill stå för mina slutsatser och att de ska kännas förankrade i mig samtidigt som jag ser en 
egen utveckling av det vetenskapliga skrivandet och ämnet kvalificerade samtal efter de 
kommentarer jag har fått av handledaren. En annan aspekt är hur hon har hanterat rollen som 
min handledare då det är henne jag tolkat och analyserat? En originell och unik situation för 
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oss båda. Har det omedvetet påverkat hennes handledarskap där hon omedvetet inte har kun-
nat förhålla sig helt neutral till mitt resultat?  

Jag vet att samtalsledaren har en gedigen både teoretisk och praktisk bakgrund i rollen som 
samtalsledare. Det gjorde det extra spännande och utvecklande för mig under dataanalyseran-
det. Det blev en lärorik ”resa” då jag har tolkat och reflekterat över datainnehållet på en meta-
nivå 2 när jag har fått ”följa” samtalsledaren i mötet med 16 specialpedagoger i deras tankar 
och reflektioner i fyra gruppsamtal som jag definierar som kvalificerade samtal. 

”Man förkovrar sig genom att ta del av andras skrivna tankar och texter” (Granström, 
2007). Eller som Lorenzon (2/02) uttrycker, ”Skall berättelsen få liv måste man lyssna till 
den, bidra till den, reflektera över den och lära genom den” (s. 35). Och det har jag gjort un-
der denna resa med hjälp av bl.a. mina transkriberingstexter! Men nu när denna resa börjar 
närma sig sitt slut ser jag hur nya texter skulle kunna ha bidragit till arbetet, men de får vänta 
till nästa ”resa”. 

Vidare forskning 

I den här studien har fyra yrkesgruppsamtal analyserats, genomförda av en och samma 
samtalsledare. Specialpedagogerna som medverkat i samtalen har varit verksamma inom le-
kotek och habilitering. Min bedömning är att modellen för processen i ett kvalificerat samtal 
inte är avhängig en viss sorts pedagogisk verksamhet, den kan även genomföras i andra peda-
gogiska verksamheter. Det kräver vidare fortsatt forskning där syftet att studera andra peda-
gogiska verksamheter med fler samtalsledare som för kvalificerade samtal. Syftet skulle vara 
att fortsätta analysera och jämföra denna studies resultat med att se effekten av frågor och 
olika inläggs betydelse i fler kvalificerat yrkesgruppsamtal, är speglingsinläggen lika fram-
gångsrika i andra kvalificerade samtal? Men även i en ny studie skulle fokus mer medvetet 
analysera om gruppsamtal oftare tolkas föreligga på nivå 3 i praxistriangeln. 
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