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You have to end up being 
curious 

A study about interdisciplinary meetings concerning the goal 
fulfillment of hard of hearing pupils  

Johanna Fredman  

Abstract  

The purpose of this study is to contribute experience and insights, based on an interdisciplinary 
collaboration that can enhance the learning environment for hard of hearing pupils and 
ultimately their knowledge development. Hard of hearing pupils have lower goal fulfillment 
than hearing pupils. With this thesis I want to highlight the insights the participants in the 
research circle made on the basis of written and verbal dialogue. A qualitative content analysis 
has been used as a method of analysis in this study where the focus has been on a search for the 
similarities and differences based on the participants' written reflections. The study shows that 
the participants in the research circle by using and internalizing various tools in the social 
interaction develops the ability to enter into dialogue with each other and themselves. Which 
leads to that meaning and understanding are created for each other's activities. By starting from 
everyday situations and activities the dialogue leads to insights and a deeper understanding of 
the other activity. The study shows how the participants in both practices, who elementary 
school and hearing habilitation forms, creates a collective memory that promotes collaboration. 
Which ultimately should benefit the pupils' knowledge development. 
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Kapitel 1 Bakgrund  
I detta avsnitt redovisas val av forskningsområde och studiens syfte och frågeställningar. En 
bakgrund ges till de olika praktikfält som hörselhabilitering och skola utgör samt vilka 
konsekvenser olika perspektiv kan få för utformandet av lärmiljön och i förlängningen elevernas 
kunskapsutveckling. 

Inledning  
Under mina drygt tjugo år som lärare i hörselklass1 har det funnits samverkan med 
hörselhabiliteringen kring utformandet av olika anpassningar i lärmiljön som för det mesta varit 
kopplade till enskilda elever. I denna samverkan har jag upplevt att habilitering och skola inte 
alltid nått fram till varandra angående vad som är viktigt att samverka kring, kopplat till elevens 
kunskapsutveckling. Detta har skapat funderingar hos mig, att hörselhabiliteringen inte riktigt är 
insatt i hur undervisning bedrivs idag men även insikter i att jag som lärare är för dåligt insatt 
kring det medicinska perspektivets betydelse för mina elevers kunskapsutveckling. Tankar 
började gro i mig kring hur de yrkesverksamma i de båda verksamheterna, genom samverkan, 
skulle kunna skaffa sig erfarenheter sinsemellan. Jag ville vara med och skapa en arena för 
lärande mellan de professioner som arbetar i verksamheterna i syfte att öka måluppfyllelsen för 
elever med hörselnedsättning. Min grundtanke var att vi tillsammans skulle kunna nå en större 
förståelse för faktorer som påverkar elevernas kunskapsutveckling än vad som är möjlig för 
skolans pedagoger på egen hand. Utifrån min förstelärartjänst där jag var projektledare för en 
kompetenshöjande insats kring språkutvecklande arbetssätt, gavs jag möjlighet att söka statliga 
medel2 för ett samverkansprojekt mellan grundskola och hörselhabilitering. 
Samverkansprojektet utgjordes av en forskningscirkel med deltagare från de båda 
verksamheterna. 
  
Utgångspunkten för den tvärprofessionella samverkan, som studien handlar om, var att utgå från 
ett aktionsforskande förhållningssätt. Olin och Yngvesson (2016) beskriver det som ett 
utvecklande- och forskande förhållningssätt som utvecklas från situationer och behov. 
Situationerna och behoven synliggörs utifrån en självreflekterande spiral, där olika redskap för 
självreflektion används (Berne & Rönnerman, 2016).  

                                                        
1 I hörselklass finns tillgång till specialpedagogisk kompetens, tekniska hjälpmedel och lokaler som är 
akustiskt välfungerande. Undervisningsspråket är på talad svenska och teckenspråksundervisning 
sker vid ett par tillfällen i veckan. De kommunala hörselklasserna följer grundskolans kursplaner och 
betygskriterier. 
http://www.horselboken.se/faktadel/skola-och-fritid/horselklass-sarskild-undervisningsgrupp/ 
 
2 http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2013/03/dir.-201329/ 
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Måluppfyllelsen för elever med 
hörselnedsättning 
Elever med hörselnedsättning har en lägre måluppfyllelse än hörande elever. Av eleverna i 
denna målgrupp som går i enskild eller kommunal grundskola når 68 % behörighet för 
gymnasieskolan i jämförelse med hörande elever där 90 % når gymnasiebehörighet. För elever 
som är placerade i hörselklass når 65 % gymnasiebehörighet (SOU, 2016:46). I utredningen 
Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till utökad kvalitet för elever med vissa 
funktionsnedsättningar (SOU, 2016:46) framgår att några av orsakerna till den lägre 
måluppfyllelsen för elever med hörselnedsättning går att finna i grad av hörselnedsättning, 
undervisningens kvalitet samt hur lärmiljön är utformad och anpassad utifrån elevens behov.  
 
De skilda praktikfält som hälso- och sjukvård, pedagogik och undervisning utgör har olika 
förhållningssätt till forskningsbaserad kunskapsbildning (Janson, 2011). Detta hänger samman 
med praktikens karaktär, vilka uppgifter man arbetar med samt på relationen mellan praktiker 
och brukare. Sjukvårdens precision vid diagnostik ger andra förutsättningar än undervisningens 
antaganden om exempelvis kunskaps- och mognadsmässiga utgångspunkter. En skillnad mellan 
dessa praktikfält är synen på utgångsläget som något problematiskt eller som ett normaltillstånd 
i utvecklingen, där sjukvården utgår från problem med uppgiften att förändra och där 
undervisningspraktiken utgår från ett normaltillstånd där uppgiften är att ge stöd i en 
utvecklingsprocess. Ett intressant resonemang som förs i detta sammanhang är att dessa 
olikheter även speglas i benämningen av barnet som brukare kontra elev, dessa benämningar i 
sig antyder skillnader på inflytande i de skilda praktikerna. Inom specialpedagogisk forskning 
har detta kunskapsområde problematiserats utifrån två perspektiv: det kategoriska perspektivet 
och det relationella. I det kategoriska perspektivet förstås inte individens handlingar som ett 
rationellt svar på omständigheterna i individens vardagliga, kontext, det vill säga det som utgör 
det relationella perspektivet. Med det relationella perspektivet vrids uppmärksamheten delvis 
bort från eleven mot skolan och skolans pedagogik och miljö (Skolverket, 2015). Det 
kategoriska synsättet kan vara användbart kring insatser gällande träning eller behandling av en 
avgränsad förmåga men tillåter inte förståelse av handling som en funktion av kontextuellt 
betingade hinder, exempelvis den så viktiga sociala delaktigheten som den kulturella kontexten i 
en undervisningspraktik utgörs av (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015). Utifrån dessa olika 
perspektiv kan det uppstå ett glapp mellan de beskrivna praktikfälten. 

 
Vilka konsekvenser kan det glapp som Janson (2011) beskriver få då hörselhabilitering och 
grundskola inte samverkar mellan yrkesprofessionerna? Förutom att de båda praktikfälten utgår 
från de två olika perspektiven skulle även det kategoriska perspektivet kunna utgöra pedagogens 
utgångspunkt när pedagoger endast får ta del av medicinska aspekter kring 
funktionsnedsättningen utan att på egen hand kunna analysera hur eller vad som kan behöva 
utvecklas i lärmiljön ur det relationella perspektivet. I 3 kap. 3§ av Skollagen (SFS 2010:800) 
står att ” elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika 
kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 
funktionsnedsättningens konsekvenser”. Kan det vara så att den hänsyn och uppvägande av 
skillnader som skrivs fram i skollag och läroplan (2011) upplevs som en övermäktig uppgift för 
den enskilde pedagogen? Vilket får till följd att pedagogen tenderar att istället för att vända 
blicken inåt mot utformandet av den egna undervisningen, förlägger svårigheterna hos eleven. 
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I detta uppsatsarbete har jag sammanlänkat flera intressen som har sin utgångspunkt både ur 
mitt yrkesverksamma liv som lärare för elever med hörselnedsättning och mitt nuvarande arbete 
som rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. En viktig drivkraft för mig som lärare 
har varit hur jag utformar min undervisning och vilka anpassningar som kan behöva göras i 
undervisningen för elever med hörselnedsättning. Didaktiska frågor kopplade till hur jag kan 
utforma undervisningen där dessa elever ges möjlighet till samlärande och möjligheter att delta i 
dialogiska lärandemiljöer (Fredman, 2006) har intresserat mig.  
   
Enligt Skolverkets beskrivning av det systematiska kvalitetsarbetet ska alla som arbetar i skolan 
kontinuerligt följa upp verksamheten och analysera resultat i förhållande till de nationella 
målen. Detta i sin tur utgör grunden för fortsatt planering och utveckling av verksamheten. 
Denna process kräver ett ansvarstagande av pedagogerna. För att detta ska bli en verklighet tror 
jag i likhet med Olin och Yngvesson (2016) att varje pedagog måste inse betydelsen av att 
kunna kritiskt granska och identifiera behov i den egna praktiken tillsammans med kollegor. 
Men detta är inget som uppstår av sig självt, det behövs utvecklas redskap för detta. 
Wennergren, Hyttfors Jonsson och Josefsson (2016) framhåller att det kollegiala lärandet ofta 
nämns som en effektiv väg till skolutveckling men påpekar även vikten av att innehåll och 
arbetssätt behöver sättas in i en större kontext, som hakar i de olika utvecklingsprocesser som 
pågår i verksamheten.   
  
Med detta uppsatsarbete vill jag belysa de lärdomar vi deltagare i forskningscirkeln gjorde 
utifrån skriftlig och muntlig kommunikation. Min förhoppning är att lärdomarna kan fungera 
som ett stöd för andra kvalitetshöjande insatser som stärker måluppfyllelsen för elever med 
hörselnedsättning oavsett vald skolform.  

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att bidra med erfarenheter och insikter, utifrån en tvärprofessionell 
samverkan, som kan förbättra lärmiljön för elever med hörselnedsättning och i förlängningen 
deras kunskapsutveckling. 

Forskningsfrågor 
• Hur bidrar de olika redskapen som används i forskningscirkeln till att skapa dialoger 

mellan deltagarna?  
 

• Vilka kritiska aspekter för samverkan framkommer i deltagarnas skriftliga och muntliga 
kommunikation? 
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Kapitel 2 Teoretiska 
utgångspunkter  
Avsnittet redogör för studiens teoretiska ansats samt vilket kunskapsområde studien befinner sig 
inom. Avsnittet beskriver även tidigare forskning inom området samt centrala begrepp som 
används i denna studie.  

Teoretiskt perspektiv 
Lärande skapar möjligheter men innebär också risker som får oss människor, både som 
individer och kollektiv, att ta olika riktningar. Synen på lärande kan ses ur olika 
forskningstraditioner. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande räcker inte den biologiska 
vetenskapens begrepp till för att kunna förstå lärandet på en sociokulturell nivå. Vi människor 
formas av våra biologiska förutsättningar men det vi lär oss bestäms inte av dessa (Säljö, 2005). 
Den sociokulturella traditionen är inte en mognadsteori som bygger på att lärandet kommer 
inifrån individen. De naturgivna förutsättningar vi föds med är, utifrån denna teoretiska ansats, 
ganska löst sammanlänkade med de förmågor vi faktiskt kommer att utveckla under vår 
levnadstid. Utvecklingspotentialen hos oss individer går i många olika riktningar. Lärande 
innebär att utveckla en förmåga att kunna föra samtal med sig själv och andra, det handlar om 
att lära nytt och att återkalla erfarenheter. Det inre samtalet är en metafor som används inom det 
sociokulturella perspektivet för hur vårt tänkande fungerar där språket är vänt både inåt och utåt. 
  
Ur ett sociokulturellt perspektiv riktas inte intresset initialt mot de biologiska förutsättningarna 
eller begränsningarna men det är av betydelse att ha en medvetenhet om dem. Intresset riktas 
mot människans förmåga att, med stöd av den resurs som våra sinnen och vår hjärna utgör, 
kunna förstå sin omvärld och tillgodogöra sig erfarenheter och färdigheter. Säljö (2005) skildrar 
hur vår hjärna har varit densamma i tiotusentals år men att samhället och vår världs samlade 
erfarenheter ser helt annorlunda ut idag än för tiotusen år sedan. Nya ord och begrepp utvecklas 
ständigt i de olika kontexter vi individer befinner oss i. Såväl språk som fysiska redskap har vi 
till låns. Vi utvecklar, använder och fyller dessa resurser med vår erfarenhet under vår 
levnadstid, för att sedan lämna det vidare till nästa generation.  
 
Språk är något vi föds med och fungerar som en resurs för att kommunicera med andra individer 
men det fungerar även som en resurs för tänkandet (Vygotskij, 1999). Tanke och ord är inte 
förenade med varandra utifrån ett medfött samband. Sambandet mellan dem är något som 
skapas, utvecklas och förändras under ett utvecklingsförlopp mellan tanken och ordet. Tänkande 
och språk verkar inte oberoende av varandra. Vygotskij menade att tankens relation till ordet 
framförallt är en process där en ständig rörelse finns mellan tanken och ordet och omvänt från 
ordet till tanken. Detta innebär att tankeprocessens rörelse från tanke till ord är i en ständig 
utveckling. Utifrån Vygotskijs analyser så finns den enhet som, i den allra enklaste formen, 
återspeglar denna ständiga rörelse i ordets betydelse (Vygotskij, 1999, s. 392). Ordets betydelse 
innehåller båda processerna och kan inte ytterligare delas upp. Ordet tillhör vare sig språkets 
eller tänkandets fenomen och detta påvisas genom att ett ord som berövats sin betydelse inte är 
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ett ord utan ett tomt ljud. Enligt Vygotskij (1999) är inte tanken och ordet förenade med 
varandra utifrån ett medfött samband. Ordets betydelse förändras under barnets utveckling. 
Denna utveckling ska inte ses som en åldersmässig utveckling, det är en funktionell utveckling 
där själva tankeprocessens rörelse från tanke till ord är en utveckling. 
 
Denna viktiga upptäckt möjliggjorde en seger över de tidigare teorier som legat 
till grund för tänkande och språk som utgått från att ordens betydelser är 
konstanta och oföränderliga. Själva tänkandet är utifrån sociokulturell teori att 
använda sig av språkliga och kulturella resurser för att föreställa sig världen, 
fantisera och resonera med sig själv. Där varje tanke strävar efter att länka 
samman någonting med något annat. Vygotskij menade att detta innebar att 
upprätthålla en relation mellan två saker, där tanken fyller en viss funktion, utför 
ett visst arbete och löser en uppgift (Vygotskij, 1999, s. 404).  
 
Vi socialiseras till att bli kulturella varelser genom att vi blir förtrogna med och vänjer oss vid, 
approprierar, våra språkliga redskap i samspel med andra människor. Det är via språket vi får 
distans till världen och begripliggör den, vi prövar, omprövar och delar våra erfarenheter med 
andra. Världen vi lever i är både idémässig och materiell, denna dubbla värld är bestående av 
både språk och redskap. Genom att använda olika medierande redskap, såväl språkliga som 
fysiska, skapar vi mening och betydelse. Detta kan beskrivas som att de medierande redskapen 
fungerar som ett stöd i att bilda specifika mönster som hjälper oss att uppfatta och konstituera 
omvärlden. Kognitiva färdigheter som förmågan att planera, tänka logiskt, kunna resonera och 
förstå orsak-verkan-samband betraktas som uttryck för våra mentala processer och inre redskap. 
Skapandet av dessa högre mentala processor och att de först uppstår genom social samverkan 
för att sedan bli internaliserade var något som särskilt intresserade Vygotskij och är centralt i 
hans teori (Dysthe, 2003). Partanen (2007) beskriver detta som att redskapen utvecklas då vi 
internaliserar yttre redskap som först finns i ett socialt samspel, där språket och tänkandet 
utvecklas och byggs upp i samspelet mellan individer, kulturer och samhällen. Språket kan 
beskrivas som tänkandets redskap och var enligt Vygotskij det viktigaste kulturella redskapet 
som medierar lärande (Dysthe, 2003). Ur ett sociokulturellt perspektiv betonas språkets 
kommunikativa och funktionella roll i samspelet med andra (s. 49). Språket har dubbla 
funktioner, det används för att tänka och förstå för vår egen del men även för att förmedla det vi 
förstår till andra. Språket blir utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande en förbindelse 
mellan det yttre, kommunikationen med andra och det inre tänkandet. Utifrån denna syn på 
lärande blir det svårt att övertygas om att lärande sker när budskap överförs eller förmedlas, där 
det finns någon som lär ut och någon som lär in (Dysthe, 2003, s. 49). Detta är givetvis en 
förenklad bild av lednings-/överföringsmetaforen men om synen på lärande formas utifrån att 
kunskap uppfattas som en sann avbildning av verkligheten med utgångspunkt i en objektiv och 
opåverkad bild, blir kunskapen som Säljö (2000) uttrycker det neutral och ”kall”. 
Kunskapsbegreppet i ett sociokulturellt perspektiv har en varm eller ”het” karaktär som kan ses 
som ett resultat av handling och argumentation (s. 26). Interaktionen och samspelet utgör 
betydelsefulla aspekter i lärandet. Dysthe (2003) redogör för den ryske språk- och 
kulturfilosofen Bakhtins tankar kring att all kommunikation i grunden är dialogisk där förståelse 
och mening uppstår utifrån en grundläggande idé om att mening aldrig kan överföras. Mening 
och förståelse uppstår genom interaktionen och samspelet. På så vis blir språket och 
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kommunikationen både ett medel för lärandet men det utgör även själva grundvillkoret för att 
tänkande och lärande ska kunna ske. 
 
Vygotskij (1999) gjorde medvetet en liknelse mellan fysiska och språkliga redskap eftersom han 
ansåg att båda är resurser som är skapade av människan för att agera och lösa problem. Citatet 
nedan visar hur Säljö (2005) i likhet med Vygotskijs tankegångar menar att det inte går att skilja 
intellektuella och fysiska redskap åt i praktiska sammanhang eftersom det finns ett nära samspel 
mellan en tankeprocess och användningen av ett fysiskt redskap:  
 

Termerna fysiska respektive språkliga eller intellektuella redskap 
har därför något olycksaliga associationer […]. De kan uppfattas 
som att man faller tillbaka i en traditionell dualism och 
återupprättar skillnaden mellan språk och tanke å ena sidan, och 
artefakter och mänskliga verksamheter å den andra. 
   (Säljö, 2005, s.34) 

 
För att förstå lärande är det på liknande sätt omöjligt att särskilja individen eller ett kollektiv 
från den kultur den ingår i. En viktig utgångspunkt inom sociokulturell teori är att lärande är en 
aspekt av alla våra mänskliga handlingar, där aspekten ska förstås som en del av den sociala 
praktiken.  
 
Lärande är något som pågår ständigt och överallt när vi talar, lyssnar, läser eller skriver. Utifrån 
ett sociokulturellt perspektiv är det språket och kommunikationen som utgör förbindelsen 
mellan individuella mentala processer och sociala läraktiviteter (Dysthe, 2003). I avsikt att 
utveckla ett gemensamt lärande blir det därmed intressant att fundera över samtalet och 
dialogens betydelse. För att utveckla och skapa en dialog där man tänker tillsammans förklarar 
Dysthe (2003) närmare utifrån Bakhtins dialogbegrepp hur kärnan i dialogen, oavsett om den 
sker i tal eller skrift, utgörs av respekt för den andres ord. Dialogbegreppet innefattar en vilja att 
lyssna och förstå hur andra tänker. Där individen kan använda andras ord som tankeredskap 
men samtidigt behålla respekten för de egna orden (s. 13). När färdigheterna och kunskaperna 
utvecklas inom en praktikgemenskap skapas behov av att se till att de lever vidare. Säljö (2005) 
uttrycker det som att kunskaperna och färdigheterna kan ses som investeringar som utgör ett 
kollektivt minne. För att hålla det kollektiva minnet vid liv behövs det redskap som vårdar och 
ser till att inte de centrala erfarenheterna går förlorade. När olika praktikgemenskaper samverkar 
blir det intressant att ställa sig frågan hur vi människor, både individuellt men även kollektivt 
tillägnar oss, utvecklar och håller våra erfarenheter vid liv.  

Delaktighet 
Säljö (2000) menar i likhet med Vygotskijs tankegångar att samtalet har varit och kommer för 
alltid att vara den främsta arenan för lärande. För att kunna ingå i samtal är det viktigt att man 
känner sig delaktig. Delaktighet är ett komplext begrepp som kan tolkas på många olika sätt. En 
individs villkor för delaktighet är kontextuell. För att täcka in komplexiteten i begreppet 
beskriver Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015) hur delaktighet kan belysas utifrån aspekterna: 
tillhörighet, samhandling, erkännande, engagemang, tillgänglighet och autonomi. Wennergren, 
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Hyttfors Jonsson och Josefsson (2016) redogör för det ömsesidiga beroendet som finns mellan 
lärande och delaktighet där delaktighet i lärares lärande ofta speglar delaktigheten i elevernas 
lärande.  
 
Berhanu och Gustafsson (2009) framhåller samverkan som en gynnsam faktor. De menar att 
samverkan har betydelse för att elever med funktionsnedsättning ska ges förutsättningar för 
delaktighet och jämlikhet i lärmiljön. För att öka likvärdigheten och kunna motverka och 
kompensera för funktionsnedsättningens konsekvenser, är det betydelsefullt att kunna utgå från 
en helhetssyn där olika yrkesprofessioner kan komplettera och inte motverka varandra. 
Kvaliteten på samverkan utgör också en viktig faktor för att skapa förutsättningar för detta. I 
likhet med Säljö (2000) betonar Berhanu och Gustafsson (2009) att det som är givande i 
samverkan är att de yrkesverksamma utmanar varandras tankar. Att nå en helhetssyn handlar 
inte om att sträva efter konsensus. Attityden från verksamhetens ledning är ytterligare en 
gynnsam faktor som Berhanu och Gustafsson (2009) framhåller. Skolledningen bör ha stor 
kännedom om elevernas funktionsnedsättning, vilka svårigheter den kan innebära och vilka 
pedagogiska konsekvenser det kan få till följd. För att skapa förutsättningar för delaktighet för 
dessa elever menar Berhanu & Gustafsson att det är viktigt att bedriva ett systematiskt 
utvecklingsarbete som är erfarenhetsbaserat. Att pedagoger ges möjlighet att kontinuerligt 
fortbilda sig och samverka med andra yrkesgrupper har, enligt författarna, även stor inverkan på 
undervisningens kvalitet och i vilken mån elever med funktionsnedsättning ges förutsättningar 
att delta i skolans olika aktiviteter.  

Kunskapsområde och tidigare forskning 
Studier där samverkan mellan skola och hörselhabilitering fokuseras är ett eftersatt område. Vid 
sökning via de vanligaste sökmotorerna (Eric, SWEPUB och DiVA) fann jag att Eriksson 
(2015) undersökt hur lärare i grundsärskolan och yrkesverksamma på barn- och 
ungdomshabiliteringen upplevt sin samverkan med den andre parten och vilka behov de hade av 
att samverka med varandra. Studiens resultat visade att de samverkande parterna träffades på 
olika sätt med utgångspunkt i insatser, kring den enskilde individen, från barn- och 
ungdomshabiliteringen. Samverkan mellan lärarna och de yrkesverksamma på barn- och 
ungdomshabiliteringen förekom genom föräldrarnas medgivande för att ge eleven bästa möjliga 
förutsättningar att utvecklas och lära i ett helhetsperspektiv. De formella och informella hinder 
som framkom i studien var verksamheternas olika styrdokument och att de samverkande 
parterna gav uttryck för olika synsätt på eleven samt de individuella förväntningarna på 
varandra.  

I Skolinspektions granskningsrapport (2009:6) betonas vikten av pedagogiska anpassningar för 
elever med funktionsnedsättningar. I rapporten framkommer att det finns en bristande 
kompetens hos pedagogerna gällande funktionsnedsättningens påverkan på lärandet. Rapporten 
belyser att det många gånger är stor skillnad mellan vad pedagogerna säger att de gör och vad 
de faktiskt gör, i praktiken. 

I likhet med Skolinspektionens rapport framhåller utredningen Samordning, ansvar och 
kommunikation– vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa 
funktionsnedsättningar (Sou, 2016:46) att många skolor och pedagoger saknar beredskap och 
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kompetens i att anpassa lärmiljön för elever med hörselnedsättning. Palmér (2013) visar i sin 
studie att pedagoger upplever att stödinsatser kan vara svåra att få tillgång till och de 
anpassningar som görs i lärmiljön oftast utgörs av ljudanpassningar som utförs först då behoven 
uppstår. Universitetsstudenter med hörselnedsättning ger uttryck för att de själva behöver ta ett 
stort ansvar för att de ska ges förutsättningar för lärande. De ger också uttryck för känslan av att 
känna sig utpekade och ihopkopplad med den person som är utsedd att stödja och kompensera 
för konsekvenser av hörselnedsättningen vilket nedanstående citat visar:  
 

What I found was that the support of the university offered was 
more hassle than just turning up and trying to get on with it. 
[…]That there was more of a problem actually than my hearing. 
You know, dealing with all that. And there is something wrong 
with that when the support you try to get is more stressful than 
actually living with what it is you are living with. (Gareth) 
   (Byrne 2014, s.127) 

 
Citatet visar att istället för att stödet ska motverka och underlätta för studentens 
funktionsnedsättning så skapas nya konsekvenser, där anpassningen och stödet gör att studenten 
känner ett ansvar och blir stressad över att det inte fungerar. I Barnombudsmannens skrift 
Respekt (2016) synliggörs liknande upplevelser av denna stress. Eleverna ger uttryck för att det 
är en energikrävande ansträngning att hela tiden behöva koncentrera sig för att höra i ett socialt 
sammanhang och hur det tar på krafterna, vilket citatet visar:  
 

Men när man anstränger sig så mycket så blir man till slut utbränd. 
Det är därför som jag blir nervös inför universitetet, för att folk 
inte vet att jag blir jättestressad, jag är värsta stone face när jag är 
stressad. Man kanske tror att jag är lugn, men jag använder mer 
energi för att hålla det inne. Om man ska göra en bild av det så är 
det som om man försöker göra ett kraftfält runt sig, som att man 
inte spricker, lite så. 

 
    (Respekt 2016, s.37) 
 
Kraftfältet beskrivs som ett fält där osäkerheten och stressen dränerar eleven på energi eftersom 
den ständigt behöver vara uppmärksam på vad den kanske har missat då den inte riktigt 
uppfattat vad som sagts i dialogen och det sociala samspelet. Båda citaten beskriver vilka 
utmaningar elever med hörselnedsättning har i utvecklandet av de högre mentala processerna, 
där tanke och språk utvecklas, eftersom de internaliseras genom olika yttre redskap som först 
finns i det sociala samspelet (Dysthe, 2003; Partanen, 2007; Vygotskij, 1999). De yttre 
redskapen som finns i interaktionen och det sociala samspelet blir helt enkelt inte tillgängliga. 
Många elever med funktionsnedsättning lever som Byrne (2014) beskriver i en ”non-disabled 
world”, där möjligheten eller förutsättningar till full delaktighet inte ges. Följden blir att eleven 
får anpassa sig till den redan existerande lärmiljön som oftast är utformad för elever utan 
funktionsnedsättning. De fysiska förutsättningarna, att hörteknik i form av teleslinga finns vid 
behov och att lokalerna är akustikbehandlade, är viktiga men dess effekt blir först synlig om de 
samverkar med andra faktorer som pedagogers kunskap, erfarenhet och acceptans. Begreppen 
kunskap, erfarenhet och acceptans länkar i och förutsätter varandra (Lai Mui Lee, Seeshing 
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Yeung, Tracey & Barker, 2015). Om pedagogen har kunskap om vilka behov eleven har för att 
kunna ingå i ett socialt samspel borde den således påverka de didaktiska val som görs för att 
kompensera och motverka konsekvenserna av hörselnedsättningen. På så vis skulle den 
utvidgade kunskapen om elevens funktionsnedsättning utgöra en drivkraft till att vilja förfina 
och förbättra den egna undervisningen. I förlängningen skulle detta kunna innebära att en 
medvetenhet utvecklas hos pedagogen. Där samspelet mellan didaktiska erfarenheter och 
acceptansen för elevens hörselnedsättning utgör en grund för att utveckla en lärmiljö som 
motverkar kontextuella hinder och kompenserar för funktionsnedsättningen.  

Förutsättningar för lärande i och mellan 
verksamheter 
I likhet med Dysthe (2003) betonar Isaacs (2000) vikten av att dialogen kännetecknas av 
jämbördighet, empatiskt lyssnande och beredskap att synliggöra antaganden som ligger bakom 
uppfattningar. När individer möts utifrån jämbördiga villkor, där ingen påtvingas andras 
uppfattningar, där det finns ett empatiskt lyssnande och en vilja att försöka förstå varandras 
uppfattningar, skapas förutsättningar för att tänka och lära tillsammans. Liksom Säljö (2005) 
menar Isaacs (2000) att deltagare i samtal gör tolkningar utifrån de egna minnena och 
erfarenheterna, vilket inte alltid har med den aktuella situationen att göra. Då deltagare i ett 
samtal ingår i dialog utifrån de kännetecken som både Isaac och Dysthe (2003) betonar kan de 
egna ”minnena” ersättas med aktuell varseblivning (Isaacs, 2000, s.12). Thoonen, Sleegers, 
Oort, Peetsma, och Geijsel (2011) visar i sin studie att även pedagogers känslor har betydelse 
för att vilja ingå och utvecklas i ett professionellt lärande där dialogen utgör ett viktigt redskap. 
Känslan av nöjdhet kan utgöra ett hinder för att engagera sig, att vilja experimentera och 
reflektera i och kring den egna praktiken. En tänkbar förklaring menar Thoonen et al. är att 
pedagoger som känner sig nöjda med den egna undervisningen inte upplever någon drivkraft till 
att vilja pröva nytt eller reflektera över hur och varför de gör som de gör, jämfört med kollegor 
som är mindre nöjda med kvaliteten på sitt arbete. Utifrån detta resonemang är det intressant att 
reflektera över ifall den inifrån drivna skolutvecklingen får någon effekt på verksamheten då 
den utgår från den enskilda pedagogens utmaningar, om pedagogen i själva verket är väldigt 
nöjd (Timperley, 2011; Wennergren & Åman et al.2014 s. 209).  
 
I skollagen (2010:800) framgår att hänsyn ska tas i utformandet av undervisningen till barns och 
elevers olika behov samt att barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så 
långt som möjligt. Det framgår även att en strävan ska vara att uppväga skillnader i elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Hörselhabiliteringen (Karolinska 
universitetssjukhuset) i Stockholms län vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år med 
olika grader av hörselnedsättningar. Hörselhabiliteringen arbetar på vårdnadshavares uppdrag 
och utgör ett stöd i att utveckla individens bästa möjliga hörselförmåga samt prova ut och stödja 
individen i hur den kan använda sina hörhjälpmedel. Hörselhabiliteringen arbetar även med att 
stödja barnen i att utveckla sitt tal, språk och kommunikation samt förskriva teknik3 i förskola 

                                                        
3 Teleslingan	  är	  näst	  hörapparaten	  det	  mest	  vanliga	  hjälpmedlet	  för	  individer	  med	  hörselnedsättning.	  Den	  kan	  sitta	  i	  taket,	  ligga	  

runt	  golvsockeln	  eller	  bäras	  runt	  halsen	  eller	  bakom	  örat,	  man	  måste	  ha	  en	  hörapparat	  med	  telespole	  för	  att	  höra	  med	  hjälp	  av	  
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och skola. Vårdnadshavare kan även ges stöd i att stimulera sitt barns hörsel- och 
språkutveckling.  
 
Flera forskningsrapporter (Skolverket, 2015) pekar på att pedagoger tenderar att utgå från att 
orsaker till en elevs svårigheter i skolan går att finna hos eleven. Svårigheterna och dess orsaker 
har till stor del präglats av ett medicinskt och psykologiskt synsätt. För att utveckla ett lärande 
kring det kompensatoriska uppdraget för elever med hörselnedsättning behövs samverkan och 
samsyn. Samverkan är ett begrepp som är vanligt förekommande i arbetet med elever som har 
en funktionsnedsättning. Samsynen innebär att kunna samlas kring en gemensam bild där 
respekt visas för olika perspektiv. Perspektiven kan utgå från olika yrkesprofessioner men även 
från vårdnadshavare och elever. Våra yrkesmässiga handlingar påverkas av de praxisteorier vi 
utgår ifrån, ibland är dessa mer eller mindre omedvetna. Vi tillägnar oss teorier på olika sätt. 
Hur vi tillägnar oss kunskapen kan ske på många olika sätt. Utifrån den kunskap vi tillägnar oss 
görs olika antaganden. Antagandena baseras även på våra egna erfarenheter och reflektioner 
vilka kan utgå från politiska, etiska eller ideologiska värderingar.  
 
Prövandet och reflektionen i och över den egna praktiken är kraftfulla redskap i det 
professionella lärandet där själva kraften och motivationen genereras ur pedagogernas egna 
frågor (Kroksmark et al. 2014, Timperley, 2013; Thoonen et al. 2011; Wennergren, 2007). Teori 
och praktik integreras i oss individer i ett professionellt utfört arbete. Citatet nedan visar hur 
detta medför att vi utvecklar ett intuitivt handlande utifrån vår kunskap:  
 

 
 
Johansson och Kroksmark (1996; 2004) kallar detta för didaktisk 
intuition. Sådan intuition innebär att i en situation som plötsligt 
och oväntat uppstår, utföra en ögonblicklig handling som är 
oreflekterad men ändå speglar individens samlade teoretiska och 
praktiska erfarenhet. 
   (Åberg et al. 2014) 
 

En intressant tankegång utifrån citatet ovan blir då hur olika yrkesprofessioner skulle kunna ges 
möjlighet att synliggöra den didaktiska intuitionen. Där det skapas ett avstånd vilket ger 
förutsättningar för de yrkesverksamma att se på sig själva från utsidan. Vilket skulle kunna 
skapa möjligheter till att lära av och genom egna erfarenheter. Att synliggöra den didaktiska 
intuitionen från olika yrkesprofessioner som möter elever med hörselnedsättning, där teoretisk 
och praktisk erfarenhet speglas, skulle kunna utgöra konkreta exempel på vad det 
kompensatoriska uppdraget kan bestå av.  

                                                                                                                                                                   
den.	  Teleslingan	  sänder	  ut	  ett	  magnetfält	  som	  hörapparatens	  telespole	  fångar	  upp	  där	  ljuden	  förstärks:	  	  

http://www.horselboken.se/faktadel/tekniska-‐hjalpmedel/ovriga-‐tekniska-‐hjalpmedel/	  
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Interaktiv observation är ett redskap som kan användas för detta ändamål, där yrkesprofessioner 
ges möjlighet att studera både sina egna men även andras handlingar. Skuggning är en form av 
interaktiv observationsmetod som används inom skolutveckling, utifrån en syn på 
skolutveckling som kännetecknas av ett kollegialt lärande genom handling (Wennergren & 
Åman et al. 2014 s. 208). Gunnarson (2010) åskådliggör hur deltagarbaserad forskning där 
forskare tillsammans med en grupp deltagare gemensamt når en födjupad förståelse kring ett 
fenomen. Wennergrens avhandling (2007) visar hur lärare från ett antal olika hörselskolor 
gemensamt genomför ett förändringsarbete utifrån ett aktionsforskande förhållningssätt, där 
redskapen loggbok, skuggning, handledning och nätdialog används. I studien framkommer att 
lärarna var beroende av kritiska vänner för att kunna bli utmanade som kunskapsutvecklare. 
Studien visar att det fanns skillnader mellan att använda sig av eller att lära genom de olika 
redskapen. Det fanns även utmaningar i att ge varandra respons. Vilket visade sig tydligast via 
det nätbaserade forumen där lärarna delgav varandra olika förändringsförsök. Detta tolkades 
som att sociokulturella perspektiv på lärande dialoger var svåra att omsätta via nätet. 
Wennergren betonar vikten av att olika redskap används men även att de behöver förfinas och 
kombineras för att passa in i en kontext för att stödja professionsutveckling. Naci Kayaoglu 
(2015) framhåller svårigheter som kan komma att uppstå mellan praktikgemenskaper som 
utvecklar ett aktionsforskande förhållningssätt och den centrala styrningen. Detta kan beskrivas 
som att organisationen inte är kompatibel med inifrån driven forskning vilket får till följd att de 
yrkesverksamma inte känner något stöd och därmed faller tillbaka i gamla rutiner.   

Andersson (2007) belyser risker då yrkesprofessioner med skilda kunskapsbakgrunder 
samverkar. I hennes avhandling framkommer att då det didaktiska och det medicinska 
perspektiven möts har pedagogerna en tendens att underordna sig den medicinska kompetensen. 
Pedagogerna själva uttryckte det som att de ”lade sig platt”. I samverkan mellan yrkesgrupper 
som har skilda kunskapsbakgrunder kan även dilemman uppstå. Eriksson (2015) beskriver hur 
olika samverkansdilemman kan uppstå mellan skola och habilitering och i likhet med 
Andersson (2007) framhålls bristen på respekt för varandras olika ansvarsområden. Bristen 
grundar sig på att de yrkesverksamma är för dåligt insatta i varandras uppdrag. Partanen (2012) 
beskriver hur uppfattningar i en verksamhet kan ”sitta i väggarna”. Han liknar de underförstådda 
uppfattningarna, av både den egna men även av andras verksamheter, som något som finns 
utanför individerna i verksamheten, ”som om murbruket i väggarna vore besjälat” (s.37). I 
likhet med Andersson (2007) och Eriksson (2015) menar Partanen (2012) att uppfattningarna i 
verksamheten påverkar samspelet mellan individerna och med deras omgivning. För att påverka 
”det som sitter i väggarna” (uppfattningarna i  verksamheten) behöver yrkesprofessioner få 
tänka tillsammans. I annat fall riskerar uppfattningarna att verkligen ”fastna i väggarna”. Detta 
kan liknas vid det som Säljö (2005) beskriver som det kollektiva minnet, som utgörs av 
förmågan att konstituera omgivningen i de olika begreppssystem som olika verksamheter utgör. 
Vilket är väsentligt ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande (s. 130). För att utveckla denna 
förmåga behöver verksamheter ha fungerande redskap så att det kollektiva minnet kan hållas vid 
liv.  

Olin och Yngvesson (2016) beskriver i likhet med Persson (2009) forskningscirkeln som en 
form för dialogiskt samarbete. Persson framhåller hur förändringar i samhället påverkat synen 
på kompetensutveckling för pedagoger inom skolan. Skolutveckling har alltmer kommit att 
gestaltas av att utveckla pedagogers kritiska tänkande och reflekterande verksamheter istället för 
att utgå från ett antagande där pedagogen först ska tillägna sig teori och därefter tillämpa den i 
praktiken. I en forskningscirkel används olika redskap, för att synliggöra deltagarnas tankar, på 
ett metodiskt och strukturerat sätt. Vilket ger deltagarna möjlighet att samtala och reflektera 
tillsammans över verksamheten. Genom att utgå från situationer i de yrkesverksammas vardag 
skapas en vardagsnära dialog som kan generera att deltagarna vill ta ett större ansvar för sin 
verksamhet. Olin och Yngvesson (2016) betonar vikten av den handledande rollen som den 
vetenskaplige ledaren i cirkeln har då den utgör en viktig faktor för att deltagarna ska vilja 
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prestera och göra det som är överenskommet men även för att deltagarna ska ta sig tid att 
fokusera på kvalitetsarbetet.   

Kapitel 3 Metod 
I detta avsnitt redovisas förutsättningar för studien, val av metod, tillförlitlighet och 
forskningsetiska aspekter. Avsnittet redogör även för den vetenskaplige ledarens tillika 
cirkelledarens betydelse i utformandet av öppna frågor. Deltagarnas reflektioner kring de öppna 
frågorna  utgör den skriftliga och muntliga kommunikation som ligger till grund för analysen i 
denna studie.  

Studiens förutsättningar 
Den tvärprofessionella samverkan, mellan grundskola och hörselhabilitering, som denna studie 
handlar om, utgörs av ett samverkansprojekt. Projektet beviljades statliga medel. 
Samverkansprojektet var en kvalitetshöjande insats med syfte att stärka måluppfyllelsen för 
elever med hörselnedsättning (SOU 2016:46). Projektet utgjordes av en forskningscirkel. De 
beviljade statliga medlen var en förutsättning för skolan att kunna anlita en vetenskaplig ledare 
och möjliggöra för deltagarna att träffas i cirkeln och utföra observervationer i varandras 
verksamheter. Den vetenskaplige ledaren, som är aktionsforskare, var cirkelledare för de tio 
deltagare som ingick i forskningscirkeln. Jag som är författare till denna studie, var i min 
dåvarande tjänst på skolan förstelärare och projektledare för samverkansprojektet.  
 
Tanken var, utifrån den projektansökan som gjordes, att forskningscirkeln skulle pågå under ett 
helt läsår där även verksamheternas chefer skulle ingå. På grund av chefsbyten inom båda 
verksamheterna uppstod diskussioner mellan de nytillträdda cheferna, projektledaren och den 
vetenskaplige ledaren kring cirkelns längd samt huruvida cheferna ansåg att de hade möjlighet 
att ingå som deltagare i cirkeln. Diskussionerna resulterade i att forskningscirkeln kom att 
kortas ned till ett halvår och att cheferna ej ingick som deltagare i cirkeln.  
 
De olika professioner som ingick i projektet var: kurator, talpedagog, logoped, fritidspedagog, 
specialpedagog och lärare. Cirkelns tio deltagare träffades vid fem tillfällen. Träffarna bestod av 
heldagsträffar som anordnades i både skolans och hörselhabiliteringens lokaler.  
 
Deltagarna skrev vid två tillfällen per träff spontana reflektioner, utifrån öppna frågor som 
ställdes av cirkelledaren. De skrivna reflektionerna kallades minutpapper. De skrivna 
reflektionerna kommunicerades även muntligt av deltagarna. 
 
De öppna frågorna som deltagarna skriftligt reflekterade över, handlade både om form och 
innehåll kopplat till den aktuella träffen. Frågorna som deltagarna reflekterade över var: 
 

· Vilka förväntningar har du på dig själv, övriga deltagare, innehåll och arbetssätt och på 
cirkelledaren? 

· Vad tar jag särskilt med mig från dagens träff gällande: bearbetning av litteratur och 
andras erfarenheter av skuggning? 

· Vilka insikter tar du särskilt med dig från litteraturbearbetningen om skuggning? 
· Vad är mitt fokus? Antingen som fråga eller fokusområde? 
· Vad har jag fastnat för och hur skulle jag kunna använda det i min praktik? 
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Den sista träffen som utgjordes av ett heldagsseminarie, där verksamheternas chefer samt andra 
intresserade personer bjöds in, hölls på en konferensanläggning. Under den avslutande 
seminariedagen presenterade deltagarna sina slutsatser och lärdomar utifrån de aktioner de 
utfört i sina respektive praktiker. Inför den avslutande seminariedagen hade deltagarna gjort 
varsin swot-analys4 som kom att utgöra underlag för en gemensam swot-analys (bilaga 5) som 
skapades under denna dag.  
 
Mellan träffarna i cirkeln utförde deltagarna observationer i varandras praktiker och läste 
litteratur. Litteraturen behandlade: observationsmetoden skuggning, dialogkompetens samt 
pedagogisk differentiering.  
 
Utifrån ett aktionsforskande förhållningssätt studerade deltagarna sina egna och varandras 
praktiker. Aktionsforskning är en metod i att synliggöra kunskap om den egna praktiken och 
utifrån den skapa förutsättningar för att förändra densamma. Utgångspunkten tas i den praktiska 
verksamheten. Det aktionsforskande förhållningssättet inbegriper en relation mellan tänkandet 
om och handlandet i praktiken (Wennergren, 2007).  
 
Träffarna inleddes med olika inspel från cirkelledaren. Inspelen handlade om systematiskt 
kvalitetsarbete och vad det innebär att bedriva undersökningsbaserad skolutveckling. 
Litteratursamtal och reflekterande samtal utifrån observationer och läst litteratur fördes under 
träffarna.  
 
De skriftliga reflektionerna och den gemensamma swot-analysen utgör underlag för analysen i 
denna studie.  

Databearbetning och analysmetod 
En kvalitativ innehållsanalys har använts som analysmetod, där ett fokus har varit ett sökande 
efter likheter och olikheter utifrån deltagarnas skriftliga reflektioner. De skriftliga reflektionerna 
uttrycktes även muntligt av deltagarna efter varje skriftligt reflektionstillfälle i cirkeln.  
 
Sökandet har inneburit att finna vad som är gemensamt och vad som skiljer de olika 
reflektionerna åt. En strävan har likaså varit att leta efter förklaringar till de skillnader som 
identifierats (Fejes & Thornberg, 2015). I processen att identifiera teman och mönster i mitt 
empiriska material har jag använt mig av en induktiv ansats där jag läst all insamlad text flera 
gånger för att få en känsla för helheten (Björndal, 2013; Bryman, 2002). Därefter har jag 
synliggjort meningar eller citat, så kallade meningsbärande enheter, som är relevanta för mina 
frågeställningar. För att minimera risken att fragmentisera citat från informanterna har det varit 
viktigt att den omgivande texten tagits i beaktande så att sammanhanget framgår.  
 
Det insamlade materialet består skriftliga reflektioner, en fyrfältare med deltagarnas 
gemensamma förväntningar samt deltagarnas gemensamma swot-analys. De 
observationsprotokoll som deltagarna samtalade kring och analyserade under träffarna i 

                                                        
4 SWOT står för: strenghts, weaknesses, oppurtunities och threats och används som ett 

analysredskap för att finna: styrkor, svagheter, möjligheter och hot vid en strategisk översyn.  
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forskningscirkeln utgör inte underlag för analysen i denna studie. En utvecklingsartikel där 
deltagare, från skolans verksamhet, redogör för vilka undervisningsstrategier som kom att 
utvecklas genom samverkan är under granskning och kommer att publiceras på Skolporten 
under våren 2017.  
  
Som ett första steg i analysen lästes materialet i sin helhet varefter en första sortering gjordes. 
Materialet grupperades utifrån två fokus, det första utgjordes av deltagarnas personliga 
erfarenheter och det andra av mer implicita och omedvetna aspekter som framkom ur den 
sociala kontext som forskningscirkeln utgjorde. För att stärka validiteten i denna innehållsanalys 
inriktar sig en av forskningsfrågorna mot sammanhangets betydelse och ett försök till tolkningar 
av de mer implicita aspekterna (Bryman, 2002). Kritik som riktas mot innehållsanalys som 
metod är att denna analysinriktning tenderar att lägga mindre vikt vid sammanhangets 
betydelse.  
 
De skrivna reflektionerna klipptes sönder i satser eller meningar, lästes och sorterades efter 
likheter och mönster (bilaga 1). Materialet grupperades i ett första steg utifrån fem teman som 
formulerades i övergripande rubriker: Didaktik, Konsten att ringa in en fokusfråga, Skuggning 
som redskap, Studsandet i det systematiska kvalitetsarbetet och Att förhandla om innehåll. För 
att stärka reliabiliteten läste en kollega på Specialpedagogiska skolmyndigheten igenom de olika 
teman som skapats och lämnade synpunkter. Utifrån dessa synpunkter reviderades materialet. 
De citat som ingick i temat: studsandet i det systematiska kvalitetsarbetet, visade sig inte utgöra 
ett eget tema utan föll in under andra teman och togs därmed bort. Ett tema tillkom: Att se sig 
själv genom andra. Därefter lästes materialet i sin helhet ännu en gång. Rubrikerna i respektive 
tema reviderades till: Synliggörande av gemensamma förväntningar, Att hamna i didaktisk 
nyfikenhet, Att befinna sig i skuggan, Konsten att ringa in fokusfrågan, Uppfattningar om 
skuggning och litteratursamtal som redskap, Att se sig själv genom andra, Att förhandla om 
innehåll och Möjligheter och hinder för samverkan synliggörs.  
 
Därefter stämdes reflektioner och tolkningar av ytterligare en gång genom 
interbedömarreliabilitet och utifrån detta slogs ytterligare teman ihop: Att hamna i didaktisk 
nyfikenhet och Konsten att ringa in fokusfrågan kom att utgöra ett tema. Temat: Att förhandla 
om innehåll kom att ingå under rubriken: Att se sig själv genom andra.   
 
Utifrån det uttryckta i de olika teman som uppstod söktes svar på forskningsfrågorna. En fördel 
med att analysen skett manuellt istället för med en datoriserad analys är att inferenser har kunnat 
tolkas (Bergström & Boréus, 2000). För att undvika det som utgör en svaghet i att använda sig 
av en manuell analys, där en oavsiktlig systematisk glidning kan uppstå, har det varit viktigt för 
mig att tänka på i vilken ordning texterna har analyserats. I min läsning har jag textvandrat fram 
och tillbaka från helheten till delarna och från delarna till helheten. I mitt sökande har jag letat 
efter det underförstådda som kan liknas vid det som Partanen (2003) uttrycker ”kan sitta i 
väggarna” där jag försökt att tolka inferenser. I navigerandet mellan de olika öppna frågorna 
som deltagarna skriftligt och muntligt reflekterat över har strävan varit en ökad trovärdighet för 
de tolkningar jag gjort. 
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Tillförlitlighet 
Att skriva ett vetenskapligt arbete handlar om att ta reda på hur något förhåller sig och varför 
det förhåller sig på ett visst sätt men även fundera över vad det innebär att något förhåller sig på 
ett visst sätt. Det finns inte något vetenskapligt arbete som kan sägas vara helt objektivt och 
förutsättningslöst (Ahlberg, 2009). En analys medför alltid att då man väljer att fokusera på 
något väljer man att inte beakta något annat (Björndal, 2002).  
 
Innehållsanalys används framförallt som metod då forskaren vill räkna förekomst eller mäta, det 
vill säga kvantifiera, men kan även användas för att systematiskt beskriva ett textinnehåll. Varje 
kvalitativ studie är unik vilket även gör att det analytiska arbetssättet blir unikt (Fejes & 
Thornberg, 2008). Det finns en mängd olika tillvägagångssätt i analysarbetet av kvalitativa 
studier.  
 
En kritik som riktas mot aktionsforskning är huruvida lärare har tillräcklig kompetens och 
tillräckligt med tid för att bedriva forskning (Björndal, 2002). I denna studies fall har den 
vetenskaplige ledaren som är aktionsforskare varit av stor betydelse för att utgöra ett forskande 
partnerskap där forskaren och deltagarna som befunnit sig i ett lärande, tillsammans utforskat de 
olika praktiker som grundskola och hörselhabilitering utgör. Den vetenskaplige ledaren 
initierade den självreflekterande spiral som aktionsforskningsprocessen utgör. Där deltagarna 
undersökt den egna och varandras verksamheter genom att observera, reflektera och planera för 
nya aktioner (Wennergren, 2007). Kopplingen mellan begreppen aktion och forskning tydliggör 
vad det handlat om, att pröva idéer i syfte att förbättra och nå en ökad kunskap om och en 
förståelse för både den egna och varandras praktiker.  

Forskningsetiska aspekter 
Den frihet som detta forskningsarbete gett möjligheter till kring val av forskningsproblem och 
metod har även inneburit ett stort ansvar. Detta ansvar har utgått från olika forskningsetiska 
överväganden, vilka inneburit att de individer som medverkat i studien ska skyddas och det 
okränkbara människovärdet ska respekteras (Ahlberg, 2009).  
 
Det är en omöjlig uppgift att vara helt objektiv och värdeneutral som forskare. Att både vara 
deltagare i en forskningscirkel med de processer som det innebär och samtidigt kunna frigöra 
sig helt från alla uppfattningar om den egna praktiken har varit en omöjlighet. I de skriftliga 
reflektionerna har deltagarna lämnat ut tankar och känslor. Detta har jag den största respekt för 
och jag har behandlat det insamlade materialet med stor varsamhet. Samtliga informanter som 
ingår i studien har skriftligt godkänt att jag får använda deras reflektioner i min studie. Min 
utgångspunkt har varit att genomföra denna studie på ett etiskt och ärligt sätt. I insamlandet av 
min empiri har jag använt mig av Vetenskapsrådets (2016) etiska aspekter: 
 
Informationskravet: vilket innebär att informanterna har upplysts kring vilket syftet har varit 
med att samla in empiri från forskningscirkeln samt hur jag har tänkt att gå tillväga. Detta 
informerades deltagarna om vid den första träffen i forskningscirkeln. 
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Samtyckeskravet: vilket innebär att deltagarna i studien haft rätten att besluta om de ska delta 
eller inte. Deltagarna har skriftligt godkänt att jag får använda deras reflektionsanteckningar. De 
har varit medvetna om att de när som helst under mitt skrivande har kunnat avsäga sig att jag 
använder deras skriftliga material. 
 
Konfidentialitetskravet: vilket har inneburit att informanterna behandlats helt konfidentiellt 
vad gäller personuppgifter, namn eller annan information som kan röja deras identitet.  
 
Nyttjandekravet: vilket innebär att all data som samlats in endast kommer att användas för 
mitt forskningsändamål. 

Kapitel 4 Resultat och analys 
I detta avsnitt redovisas resultatet av de teman som framkom ur analysen av deltagarnas 
skriftliga och muntliga reflektioner med fokus på studiens frågeställningar.  

Synliggörande av gemensamma förväntningar 
Under den första träffen i forskningscirkeln skapade deltagarna en gemensam fyrfältare (bilaga 
4) kring vilka förväntningar de hade på sig själva, de övriga deltagarna, på innehåll och 
arbetssätt samt den vetenskaplige ledaren.   
 
Deltagarna formulerade att förväntningar de hade på sig själva var att utvecklas i det möte som 
forskningscirkeln utgjorde där en förväntan var att ge sig själv tid att aktivt delta genom att 
lyssna och ingå i dialog. Deltagarna förväntade också av sig själva att vara modiga, våga utmana 
sig själva under observationerna (skuggningarna) och hitta sätt att kommunicera utifrån den 
egna kunskapsbakgrunden med en öppenhet för nya perspektiv.  
 
Deltagarna förväntade sig av varandra att det skulle vara hög närvaro och att alla skulle vara 
förberedda inför träffarna och ha ett öppet sinne. Gemensamt för deltagarna var att en förväntan 
fanns att det skulle vara högt i tak, generöst, respektfullt och en acceptans för olika kunskaper 
där man förväntade sig att få respons för att kunna se möjligheter.  
 
När det gällde förväntningarna på innehåll och arbetssätt under forskningscirkelns träffar 
uttryckte deltagarna att de förväntade sig att få ingå i dialog och att de genom samverkan skulle 
kunna beskriva vad som kunde leda till en utveckling för eleverna. Deltagarnas förväntningar på 
den vetenskaplige ledaren var att den skulle bidra med nya och relevanta teorier, utmana 
gruppen och handleda. Deltagarna förväntade sig även att arbetssättet skulle utgöra ett stöd i att 
ringa in utvecklingsfrågor. 
 
Deltagarna från hörselhabiliteringen uttryckte att de kände sig lite frågande till huruvida de 
kunde vara ett stöd i att öka elevernas måluppfyllelse eftersom de arbetar på uppdrag av 
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vårdnadshavare. Funderingar fanns även kring på vilket sätt den egna professionen kunde utgöra 
ett stöd för skolan som en av deltagare uttrycker: 
 

Att det i syftet stod om barns språkutveckling vilket jag först hade 
svårt att relatera till i mitt eget arbete. Att se hur mitt arbete kan 
belysa det. Vad ha kuratorsantal att ge i det? Jag tror mig se 
möjligheten. 

Deltagare från hörselhabiliteringen 
 

Citatet visar i likhet med Bakhtins tankar att mening och förståelse uppstår genom interaktionen 
och samspelet med de andra deltagarna i cirkeln. Att några av deltagarna från 
hörselhabiliteringen uppfattade en viss tveksamhet kring det egna deltagandet i 
samverkansprojektet kan tolkas som att projektet förlorade i mandat då verksamheternas chefer 
valde att ej ingå. Genom att deltagarna synliggjorde sina förväntningar för sig själva men även 
för varandra skapades emellertid en gemensam förståelse. Där de gemensamma förväntningarna 
ramade in kontexten för deltagarna, vilket visar hur språk och kommunikation utgör ett medel 
för att tänkande och lärande ska kunna ske. 

Uppfattningar om skuggning och 
litteratursamtal synliggörs  
Ett mönster som visade sig i deltagarnas reflektioner var att de oavsett verksamhet såg 
observationsmetoden (skuggning) som ett redskap för att förbättra det egna praktiska arbetet, 
vilket citaten visar: 
 

Skuggningen hjälper mig att ta ett steg åt sidan och få perspektiv 
på det jag gör. Jag ser värdet i att använda skuggning som redskap 
för att förbättra mitt praktiska arbete.  
  Deltagare från skolans praktik 
 
Vad mycket information jag får ut av att läsa vänsterspalten i 
skuggningsprotokollet. Det ger mig en chans att se objektivt på 
mitt eget arbete (tack vare en annans ögon och tanke). 
  Deltagare från hörselhabiliteringen 

 
Man kan utifrån citaten se det som att deltagarna fick distans till det egna praktiska handlandet 
genom redskapet skuggning (observationsmetoden). Observationsprotokollet/ 
skuggningsprotokollet (bilaga 2) fungerade som ett medierande redskap för att tänka och förstå 
för egen del men även för att berätta för varandra om den egna förståelsen av den observerade 
situationen. Detta uttrycks av Vygotskij (1999) som att språkets dubbla funktioner framträder.   
 
Deltagarna gav uttryck för att strukturen i observationsprotokollet fungerade som ett stöd i att 
objektivt sortera vad som faktiskt hände men även för att subjektivt reflektera över den aktuella 
händelsen. Deltagarnas reflektioner skilde sig huruvida de såg möjligheter till samverkan genom 
att skugga i varandras praktiker, vilket uttrycks i citaten:  
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Tänker att det är bra att vi kommer från olika verksamheter både 
när vi skuggar och bearbetar litteratur. Lätt att hamna i bekräftelse 
och förståelse när man har samma vardag. Nyttigt med 
reflektioner från olika perspektiv. En del saker känns så självklart 
men när det lyfts från ett annat perspektiv måste man tänka ett 
varv till och fundera djupare.  

    Deltagare från skolan 
 
 
Att samverkan kanske ändå bäst sker om jag skuggar i skolan, dvs 
inte är kvar på min egen arbetsplats (fortfarande osäker om det 
eftersom jag tycker att jag fått input och kan delta i diskussionen 
ändå). Schemat för våren ser ganska krävande ut inte minst det 
som behöver göras vid sidan av våra träffar. Jag kommer att 
behöva avsätta tid både arbete och fritid och behöver få det 
sanktionerat av mina respektive chefer fullt ut. 

Deltagare från hörselhabiliteringen 
 
Skuggning- hur kan jag/vi utveckla det i min egen yrkesgrupp? 
Behövs det? Värde? Att försöka se annat än det självklara och 
utvecklas, dra lärdom av det. 

Deltagare från hörselhabiliteringen 
 
Deltagarna från skolan såg fler möjligheter med att skugga varandras praktiker än deltagarna 
från hörselhabiliteringen vilket kan kopplas till uppfattningarna kring att det var svårt att se på 
vilket sätt den egna yrkesprofessionen skulle kunna bidra till en ökad måluppfyllelse. Citaten 
ger uttryck för en tvetydighet över värdet av att använda skuggning i den egna men även mellan 
verksamheterna.  
 
Mellan träffarna läste deltagarna litteratur som de under träffarna samtalade om utifrån en 
strukturerad modell (bilaga 3). Modellen innebar att deltagarna samtalade i triogrupper. Varje 
deltagare hade, inför träffen, valt ut minst tre citat som den fann intressant och förberett en 
skriftlig reflektion. Den vetenskaplige ledaren betonade att en deltagare i taget skulle läsa sitt 
citat och att de andra skulle försöka förstå vad författaren menade. När citatet var uppläst skulle 
de övriga två deltagarna uttrycka spontana reflektioner, den deltagare som valt ut citatet 
avslutade med att läsa sin förberedda reflektion. Därefter samtalade deltagarna om sina 
förståelser för det valda citatet. Deltagarna uppfattade litteratursamtalen berikande: 
 

 
Olika perspektiv på samma text ger djup! Inget rätt eller fel utan 
ses med olika glasögon. 

Deltagare från hörselhabiliteringen 
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Att höra andras tankar om samma text ger en fördjupning. Även 
när vi tänker väldigt snarlikt och hamnar nära varandra men en bit 
ifrån hur kanske författarna tyckte så ger det en ökad styrka. 

Deltagare från skolan 
 
Citaten visar att deltagarna uppfattade samtalsstrukturen som ett stöd för att aktivt kunna lyssna 
på varandra. Att hamna en bit ifrån varandra som citatet uttrycker kan tolkas som att visa 
respekt för den andres ord. När dialogen fördes utifrån en förutbestämd struktur blev allas röster 
hörda och i likhet med Bakhtins dialogbegrepp uppfattade deltagarna att en vilja att lyssna och 
förstå hur andra tänker fanns i dialogen. Att inte nå konsensus sågs som en styrka. Mening och 
förståelse uppstod genom interaktionen. Redskapet, som samtalsstrukturen utgjorde, användes i 
det sociala samspelet och fungerade som en förbindelse mellan språket och tänkandet. Vilken 
utvecklades och byggdes upp i samspelet mellan deltagarna. Deltagarnas reflektioner visar i 
likhet med Vygotskijs tankar hur språket fungerar som tänkandets redskap och medierar 
lärande.  

Att befinna sig i skuggan 
Då skuggningsprotokollen bearbetades skapades insikter hos deltagarna. Efter att de första 
skuggningarna utförts mellan verksamheterna reflekterade deltagarna över vad de skulle vilja 
undersöka i den egna praktiken. Utifrån bearbetandet av de första skuggningsprotokollen 
påbörjade deltagarna sitt sökande efter egna utvecklingsfrågor. Sökandet innebar insikter kring 
själva redskapet och huruvida det var ett stöd i att både finna och smalna av sin 
utvecklingsfråga: 

 
Det tar tid att lära sig att observera vilket jag upptäckte när jag 
skuggade inför den här träffen. Jag kunde nästan uppleva det som 
en stress att försöka hitta de frågor som jag sökte efter istället för 
att låta frågorna komma till mig. Kanske är det lättare när jag vet 
vad det är jag ska titta på utifrån en förutbestämd frågeställning? 

Deltagare från skolan 
 
Man kan utifrån citatet se det som att sökandet efter att hitta en utvecklingsfråga genom att 
skugga var en utmaning. Det deltagaren uttrycker kan liknas vid att befinna sig på en obelyst 
plats där man vet att något intressant finns men inte kan urskilja vad man vill sätta ljuset på. 
Sökandet efter den egna utvecklingsfrågan utmanade deltagarna. Oavsett verksamhet och 
tidigare erfarenhet av att observera delades uppfattningen om att det tar tid att lära sig 
skuggningsredskapet men även att det var svårt att få fatt i och ringa in den egna 
utvecklingsfrågan. Deltagarna uttryckte även hur de första skuggningarna istället för att vara ett 
stöd i att smalna av frågan genererade nya:  
 

Utifrån min fokusfråga till de tillfällen som jag blev skuggad så 
har nya tankar väckts om hur jag organiserar min undervisning för 
elevernas lärande. 
   Deltagare från skolan 
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Hur kan jag hitta ett bra område? Viktigt att ta hjälp av övriga i 
gruppen. Att smalna av och hålla fast vid, stanna kvar i det jag 
väljer och fullfölja! 
    
  Deltagare från hörselhabiliteringen 
 

Citaten ger uttryck för att skuggning som redskap inte fullt ut utgjorde ett stöd i att smalna av 
den egna utvecklingsfrågan. När redskapet inte stödjer deltagarna i deras sökande skapas en 
insikt i att använda sig av gruppen som ett stöd för att ta sig vidare och ringa in frågan. Att vara 
på spaning efter en utvecklingsfråga genom att skugga och samtidigt lära sig att använda 
redskapet påverkade sannolikt processen att ringa in frågan. Om deltagarna istället hade fått i 
uppgift, att reflektera kontinuerligt kring olika vardagsnära aktiviter i verksamheten, mellan 
träffarna kanske utformandet av den egna utvecklingsfrågan hade underlättats. Därefter kunde 
deltagarna ha skuggat och blivit skuggade utifrån den redan avsmalnade frågan. Att tiden för 
forskningscirkeln förkortades gjorde att processen påskyndades, vilket sannolikt påverkade 
förloppet att ta sig ut ur den skugga som sökandet kan liknas vid. Detta uppfattades som 
energikrävande av deltagarna. 

Att hamna i didaktisk nyfikenhet 
Att hamna i nyfikenhet och att våga slå hål på sina egna förgivettaganden var något som den 
vetenskaplige ledaren betonade under den första träffen i forskningscirkeln. Ett mönster som 
framkom i fokusfrågorna som ringades in av deltagarna var att de alla var av didaktisk karaktär. 
Deltagarna vid hörselhabiliteringen utformade följande fokusfrågor: 
 

· Hur börjar och slutar jag samtalet, aktiviteter? 
· Hur kan jag jobba för tydligare inledning och avslut i mina kommande AVT-träffar5 

med fokus på de formulerade målen? 
· Hur/om jag vid mina besök tydliggör syftet med vårt samtal idag? Kan jag förtydliga 

mig själv utan att ta över och inte släppa fram familjen? Extra fokus kan vara att titta på 
avslutet.  
 

Frågorna åskådliggör hur hörselhabiliteringen intresserade sig för att förfina och förbättra 
inledning och avslut i de olika aktiviteter som ingick i den egna praktiken. Att inte någon fråga 
handlade om att öka elevernas måluppfyllelse är förståeligt då det inte är habiliteringens 
uppdrag. I likhet med Berhanus och Gustafssons tankegångar (2009) skulle de didaktiskt 
utformade frågorna kunna skapa förutsättningar för en ökad delaktighet för de barn de möter på 
hörselhabiliteringen. Dessutom skulle den didaktiska nyfikenheten som frågorna ger uttryck för 
kunna ha inverkan på kvaliteten i mötet med barn och vårdnadshavare vilket i förlängningen 
skulle kunna ses som en del i att öka måluppfyllelsen.   
                                                        
5 https://horsellinjen.se/fakta-och-rad/barn-och-skola/horselvardens-stod/#avt-ska-stimulera-

talsprak-lyssnande-och-kommunikation 
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Deltagarna från skolan utformade frågor som fokuserade på att fånga elevernas uppmärksamhet 
och hur själva innehållet synliggjordes både genom vilka frågor som ställdes men även vilken 
visuell förstärkning som gavs: 
 

· Hur gör jag för att fånga barnens uppmärksamhet vid fritidssamlingen? 
· Hur leder mina frågor vidare i elevernas samtal? 
· Hur synliggörs kunskapsinnehållet för eleverna? 
· Hur använder jag materialet (tränings-) med elever som har svårigheter med 

uppmärksamhet och koncentration? 
 
Frågorna visar att deltagarna oavsett verksamhet, intresserade sig för att utveckla det praktiska 
utförandet. En skillnad som framkommer mellan verksamheterna är hur hörselhabiliterings 
frågor riktas mot det egna utförandet medan skolans deltagare i sina frågor riktar den didaktiska 
nyfikenheten både inåt mot det egna utförandet men även mot hur det påverkar det som sker i 
elevgruppen. Genom utvecklingsfrågorna som formades blev det som kan ses som en 
självklarhet tydligt, att habiliteringen oftast möter barnen enskilt tillsammans med 
vårdnadshavare. Till skillnad från skolans verksamhet som möter eleverna i grupp. Detta kan ha 
spelat en roll i att ingen av deltagarna valde att rikta sin utvecklingsfråga mot den andra 
verksamheten. Om samverkansprojektet hade pågått över en längre tid hade troligtvis det varit 
intressant för deltagarna att fördjupa sig mer i utförandet i varandras verksamheter. För att skapa 
mening och förståelse för synen på hur brukare och elever ges förutsättningar till delaktighet i 
de olika vardagsnära aktiviteter som utförs i de båda verksamheterna. Men även för hur olika 
aktiviteter kan utformas inom den egna verksamheten genom samverkan mellan 
verksamheterna.  
 
Hörselhabiliteringens deltagare uppfattade att de genom samverkan synliggjorde att de hade 
mycket att lära av skolans verksamhet. Skolans deltagare i sin tur fick insikter i hur båda 
verksamheterna intresserade sig för vilka frågor som ställs i samtalet, oavsett om det är i 
samtalet med brukare eller elever: 
 

Vi som arbetar inom ”den medicinska världen” har mycket att lära 
oss ur ”lärandet”. 
  Deltagare från hörselhabiliteringen 
 
Jag tar särskilt med mig de frågeställningar som lyfts kring 
gemensam förståelse i möten med patienter. Frågans universalitet.
   Deltagare från skolan 

 
Man kan utifrån citaten se det som att deltagarna genom samverkan utmanade varandras tankar. 
Utifrån enskilda insikter som gjordes började en kollektiv förståelse att växa fram kring vad 
verksamheterna kan stödja varandra i. Hörselhabiliteringens olika yrkesprofessioner uppfattade 
att de kunde få stöd i hur olika aktiviteter kunde utformas och skolans deltagare fick insikter 
kring att båda verksamheterna intresserade sig för frågans betydelse för att utveckla olika 
förmågor hos eleverna eller brukarna. Oavsett verksamhet hamnade deltagarna i en didaktisk 
nyfikenhet som gav insikter om värdet av samverkan mellan praktikerna. Skillnaden i hur 
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skolan kom att rikta sina frågor både mot det egna utförandet men även mot det som händer i 
sampselet mellan eleverna kan tolkas som att det finns en tradition av, och därmed fler 
erfarenheter kring, att befinna sig i ett erfarenhetsbaserat utvecklingsarbete. Denna tradition 
finns inte inom hörselhabiliteringens verksamhet. På samma sätt som pedagoger utvecklar 
undervisningens kvalitet kan yrkesprofessionerna vid hörselhabiteringen utveckla kvaliteteten i 
mötet med brukarna genom .  

Att se sig själva genom andra 
Deltagarna återkom vid flera tillfällen i sitt reflektionsskrivande till vinsterna med att få samtala 
och reflektera tillsammans utifrån skuggningsprotokoll och litteratur. De uttryckte att samtalen 
stärkte de egna tankarna samtidigt som nya genererades:  
 

 
Intressant att läsa skuggningsprotokoll och lite ahaupplevelse att 
få syn på samma saker i två helt olika protokoll. 
   Deltagare från skolan 
 
Intressant att min skuggare (enligt mig) satte ”huvudet på spiken” 
gällande hennes reflektioner. 
  Deltagare från hörselhabiliteringen 
 

Citaten åskådliggör hur deltagarna uppfattar en ny arena för lärande där de genom att dela 
tankar med varandra skapar en utvidgad förståelse. Man kan utifrån citaten se det som att en 
slags kollektiv samhörighet utvecklas. En deltagare vid hörselhabiliteringen  uttryckte förvåning 
över att andra funktionsnedsättningar verkade hamna i förgrunden i skolans verksamhet vilket 
innebar att konsekvenserna av hörselnedsättningen inte framgick:  
 

Intressant att hörselaspekten verkar ”falla bort” i arbetet i 
hörselverksamheten pga att andra diagnoser hamnar i fokus. 

Deltagare från hörselhabiliteringen 
 
Det framgår inte av citatet vad deltagaren explicit menar med hörselaspekten. En 
tolkning är att deltagaren förvånas över hur pass lite skolans deltagare framhåller 
olika aspekter som kan kopplas till hörselnedsättningen. Ytterligare en tolkning 
blir då I sådana fall skulle det kunna innebära att elever med hörselnedsättning 
utgör någon slags norm för undervisningen i hörselverksamheten där fysiska och 
didaktiska anpassningar redan görs. Men då eleverna har ytterligare 
funktionsnedsättningar i kombination med hörselnedsättningen så upplever 
pedagogerna utmaningar i utformandet av undervisningsaktiviteter, vilka de ger 
uttryck för i samtalen med deltagarna från hörselhabiliteringen. En tolkning som 
kan göras är att då hörselaspekten överskuggas av andra funktionsnedsättningar 
uppstår  
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det kategoriska perspektivet i en ny skepnad hos lärarna. Då lärarna inte uppfattar 
sig ha kompetens kring de funktionsnedsättningar som överskuggar 
hörselnedsättningen.  
 
Att de olika yrkesprofessionerna inte hade samma uppfattning om hur aktiviteter 
skulle utformas och en viss frustration över att observatören inte får med allt i 
skuggningsprotokollet framgår av följande citat: 

 
 
Vad tydligt det blev när vi satt i vår grupp och analyserade 
skuggningsprotokollens vänstersida, att professionens betydelse 
för förståelsen av det man kan läsa ut ur vänsterspalten. Jag var 
ensam lärare och tyckte att frågorna som Kajsa ställde var för 
svåra medan de andra i min grupp tyckte att innehållet 
förhandlades fram via de stora frågorna. Det blev tydligt för mig 
att det finns mycket som inte syns i ett skuggningsprotokoll och 
utifrån den egna professionen tolkar man det man läser på ett visst 
sätt. Jag reflekterade även över vilket mandat den som skuggar har 
hos den skuggade och huruvida det påverkar hur den skuggade tar 
till sig den skuggades reflektioner. 
   Deltagare från skolan 

 
 
Av citatet framgår även funderingar kring vilket mandat den som skuggade hade hos deltagaren 
som skuggades. Att hörselaspekten föll bort i hörselverksamheten på grund av att andra 
diagnoser eller funktionsnedsättningar utgjorde större utmaningar i undervisningssituationen 
verkade förvåna deltagaren från hörselhabiliteringen på samma sätt som en av deltagarna från 
skolan förvånades över professionens betydelse för hur man valde att tolka en aktivitet.  
 
Genom att deltagarna synliggjorde skillnader mellan sina verksamheter för varandra fick de syn 
på den egna verksamheten. Förutom att specifika delar i den egna praktiken synliggjordes 
väcktes även funderingar kring verksamheterna i stort:  
 

Jag funderar på hur olika våra organisationer ser ut i praktiken 
(men ändå lika när man ser ”på pappret” när det gäller 
systematiskt kvalitetsarbete). Vi på hörselhab mäter kvantitet 
snarare än kvalitet vilket är frustrerande om man vill utvecklas i 
sin yrkesroll/som arbetslag men även bekymmersamt för våra 
patienter. 
 
  Deltagare från hörselhabiliteringen 
 
Det är svårt att vara med och bedriva ett systematiskt 
kvalitetsarbete i en organisation där inte chefer och kollegor har 
definierat vad det är och hur det kan kännas när jag som lärare 
känner att jag är en aktör. Där det systematiska kvalitetsarbetet 
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mer känns som en kontrollapparat […] Jag känner mig som en 
halv lärare/ medarbetare när jag inte ges möjlighet att vara 
delaktig i analysen av det jag gör i min praktik och därmed inte 
heller kan påverka förfiningarna. 
 
   Deltagare från skolan 
 

Citaten ger uttryck för en vanmakt över att vara en utförare i en verksamhet där kvantitet mäts 
istället för kvalitet och en frustration över att inte få delta i det systematiska analysarbetet. 
Citaten visar hur deltagarna i båda verksamheterna hamnat i något som kan liknas vid ett 
studsande mellan att planera och utföra. Där inget eller väldigt lite utrymme upplevdes finnas 
för att analysera. Detta uppfattades inte utveckla vare sig den egna yrkesprofessionen eller 
verksamheten i stort.  

Möjligheter och hinder för samverkan 
synliggörs 
Under den avslutande seminariedagen skapades en gemensam Swot-analys (bilaga 5), där 
deltagarna skriftligt reflekterade utifrån fyra rubriker som handlade om styrkor och svagheter 
kopplat till samverkansprojektet. Samtliga deltagare hade inför den avslutande träffen skriftligt 
förberett en egen Swot-analys. Utifrån ett samtal mellan deltagarna, som leddes av 
cirkelledaren, sammanställdes styrkor och svagheter med samverkansprojektet. Den 
gemensamma Swot-analysen visade att deltagarna uppfattade det som en styrka att de i samspel 
med varandra fått öva sig i att analysera och dra slutsatser. Kombinationen av inspel i form av 
miniföreläsningar av den vetenskaplige ledaren, egen läsning av litteratur och de gemensamma 
samtalen formulerades också som styrkor. Att ha fått observera i varandras verksamheter och att 
tid fanns avsatt för samverkan uppfattade deltagarna hade bidragit till att deltagarna utvecklat 
kunskaper kring varandras verksamheter. Deltagarna uppfattade även det som en styrka att de 
var flera från vardera verksamhet som hade deltagit. De nya personliga kontakterna mellan 
deltagarna uppfattades som ett viktigt bidrag till att vilja samverka framöver, både kring 
enskilda elever/brukare men även för att utveckla samverkan i stort. Deltagarna ansåg att de 
genom samverkan, hade fått redskap för personlig utveckling, där analysprocessen givits ett 
stort utrymme. Detta kan i likhet med det Säljö (2005) beskriver liknas vid utgöra ett kollektivt 
minne där redskapen som användes i forskningscirkeln sågs som ett stöd för att skapa men även 
hålla det kollektiva minnet vid liv.  
 
Svagheter och kritiska aspekter som uppfattades i samverkansprojektet var att det inte hade 
kunnat löpa över ett helt år. De olika chefsbytena hade inneburit att samverkansprojektet inte 
givits samma mandat från de nya cheferna. Deltagarna uttryckte svårigheten för de nya cheferna 
att ärva ett påbörjat projekt, vilket kan tolkas som en kritisk aspekt som påverkade deltagarnas 
förförståelse och förberedelse inför forskningscirkeln. Deltagarna från hörselhabiliteringen 
uppfattade även det som en kritisk aspekt huruvida samverkan med hörselverksamheten skulle 
prioriteras eftersom eleverna inom denna verksamhet utgjorde en så pass liten del av alla de 
barn och elever med hörselnedsättning som hörselhabiliteringen vänder sig till. Dessutom 
uttrycktes att det redan fanns mycket kompetens hos pedagogerna i hörselverksamheten vilket 
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skapade funderingar kring att samverkan med andra kommunala och fristående skolor borde 
prioriteras. Tidspressen uppfattades också som en kritisk aspekt där framförallt logistiken för att 
få till skuggningstillfällen hade varit en utmaning. 
 
Andra kritiska aspekter som uttrycktes var att arbetssättet i forskningscirkeln kunde uppfattas 
som trivialt av kollegor. Vilket skapade funderingar hos deltagarna hur de skulle berätta, för 
sina kollegor, om de insikter och lärdomar som gjorts i samverkansprojektet. Trots att processen 
i forskningscirkeln inte varade över ett helt år uppfattade deltagarna att tiden den tagit i anspråk 
kunde utgöra en risk för att energi tappades. Deltagarna reflekterade även över att en viss 
nöjdhet över den egna verksamheten fanns, vilket kan tolkas utgöra hinder för att vilja ta till sig 
insikter och lärdomar som gjorts i forskningscirkeln. Ytterligare en kritisk aspekt som framkom 
var att projektet förlorade mandat hos både deltagare men även kollegor då skolledare och 
verksamhetschef inte deltog i projektet. Detta påverkade troligtvis även motivationen hos 
deltagarna. En tolkning av att deltagarna från hörselhabiliteringen uppfattade en viss tveksamhet 
inför den egna medverkan skulle kunna förklaras med mandatet från verksamhetens ledning. 
Vilket kan tolkas som att deltagarna upplevde dubbla lojaliteter mellan ordinarie verksamhet 
och samverkansprojektet.  

Kapitel 5 Diskussion 
I detta avsnitt redovisas studiens övergripande slutsats. En avslutande diskussion förs kring 
resultat och analys. Avsnittet redogör även för studiens betydelse, reflektioner över 
forskningsprocessen samt vilka nya frågor som studien skapat.  

Slutsats 
Studiens övergripande slutsats är att då deltagarna från de båda verksamheterna vänjer sig vid 
och approprierar språkliga redskap i samspel med varandra, skapas en distans till den egna 
verksamheten som bidrar till att utveckla förståelsen för både den egna men även för varandras 
verksamheter. För att skapa mening och betydelse behövde uppmärksamheten riktas mot de 
medierande redskapen där deltagarna och cirkelledaren, genom att bekräfta och utmana 
varandras tankar, synliggjorde språkets dubbla funktion för att tänka och förstå för egen del men 
även för att förmedla det uppfattade till varandra. 
 
Syftet med denna studie var att jag ville bidra med erfarenheter och insikter, utifrån en 
tvärprofessionell samverkan, som kan förbättra lärmiljön för elever med hörselnedsättning och i 
förlängningen deras kunskapsutveckling. Processen visar att deltagarna i forskningscirkeln 
genom att använda och internalisera olika redskap i ett socialt samspel utvecklar förmågan att 
ingå i dialog med varandra och sig själva. Vilket leder till att mening och förståelse skapas för 
varandras verksamheter. Studien visar att deltagarna i de båda praktikgemenskaperna som 
grundskola och hörselhabilitering utgör, skapar ett kollektivt minne som främjar samverkan. 
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Processen åskådliggör att när olika yrkesprofessioner ges möjlighet att observera och skriftligt 
reflektera över både den egna men även varandras verksamheter utvecklas språkets dubbla 
funktioner där vi tänker och förstår för egen del men även förmedlar det vi förstår till andra.  
 
Deltagarna uttrycker att kombinationen av miniföreläsningar, läsningen av litteratur, 
gemensamma samtal och skuggningen av varandras verksamheter utgör och skapar gynnsamma 
faktorer för samverkan. I deltagarnas gemensamma förväntningar synliggörs en önskan att nå en 
helhetssyn där ett aktivt lyssnande och en vilja att vilja förstå varandra utgör viktiga aspekter. 
Genom att deltagarna skapar förväntningar tillsammans byggs ett gemensamt ansvarstagande in 
i den kontext som skapas av deltagarna och cirkelledaren. Studien visar att det skapas 
förutsättningar för att tänka och lära tillsammans när deltagarna tillsammans synliggör 
förväntningar på varandra. I likhet med Dysthe (2003) och Isaac (2000) framkommer det att 
deltagarna vill att lärandet ska utgå från jämbördiga villkor, där ingen påtvingas andras 
uppfattningar. De uttrycker även en förväntan på empatiskt lyssnande där viljan att försöka 
förstå varandras uppfattningar ska finnas. Studien indikerar betydelsen av att det finns en 
cirkelledare som kan skapa förutsättningar för verksamheterna att samlas på den gemensamma 
arena som forskningscirkeln utgör. Genom att cirkelledaren låter deltagarna synliggöra 
gemensamma förväntningar ges förutsättningar för att respekt visas för olika perspektiv. Vilket 
jag i förlängningen tror är fördelaktigt för elevernas kunskapsutveckling. 
 
Studien visar att språkliga redskap som skuggning, skriftliga och muntliga reflektioner och 
strukturer för att gemensamt bearbeta litteratur skapar dialoger mellan deltagarna. Genom 
redskapen som deltagarna approprierar får de syn på både den egna verksamhetens men även 
den andra verksamhetens vardagsnära aktiviteter. Vilket skapar en fördjupad förståelse för både 
den egna men även den andra verksamheten. Studien ger implikationer på att när deltagarna 
själva får vara delaktiga i utformandet av utvecklingsfrågor skapas drivkrafter för fortsatt 
samverkan. Deltagarnas uppfattningar ger även uttryck för att samverkansprojektet tappade i 
mandat då de båda verksamheternas chefer valde att inte ingå som deltagare. Detta påverkade 
troligtvis deltagarnas drivkraft och motivation men även vilket mandat projektet gavs av 
kollegor i de båda verksamheterna. 
 
Att gemensamt analysera och skriftligt reflektera över vardagsnära aktiviter utvidgar förståelsen 
för varandras verksamheter. Vilket i förlängningen kan leda till nya ingångar till samverkan.  
 
Studien visar att deltagarna är genuint intresserade av att försöka förstå både varandra och den 
litteratur som bearbetas. Studien ger indikationer på att deltagarna genom att skriftligt och 
muntligt reflektera över både sina egna men även över varandras tankar ges utrymme för en 
funktionell utveckling av ordens betydelse. I likhet med Vygotskijs tankar kring hur ordets 
betydelse förändras under barnets utveckling, så framgår det av studien, att de innebörder som 
skola och hörselhabilitering lägger i ordens betydelse förändras i takt med att verksamheterna 
utvecklas. Exempel på detta är då deltagare från hörselhabiliteringen uttrycker sin förvåning 
över det ”lilla utrymme hörselaspekten ges” inom hörselverksamheten eftersom andra diagnoser 
hos eleverna tenderar att utgöra större utmaningar för pedagogerna. Detta indikerar att 
pedagogerna tenderar att ge uttryck för ett kategoriskt perspektiv kopplat till de andra 
funktionsnedsättningar som eleverna har.  
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I studien framgår inte den skillnad som Janson (2011) beskriver mellan habilitering och skola, 
där synen på utgångsläget antingen ses som något som ska åtgärdas eller som ett normaltillstånd 
i utvecklingen. Det framgår inte explicit i deltagarnas reflektioner huruvida deltagarna från 
hörselhabiliteringen utgår från problem med uppgiften att förändra eller att skolan utgår från ett 
normaltillstånd där uppgiften är att ge stöd i en utvecklingsprocess. Däremot synliggör 
utvecklingsfrågorna som formulerades en viss riktning på lärandet vilket i likhet med Janson 
kan ses spegla praktikens karaktär och vilka uppgifter man arbetar med. Deltagarna vid 
hörselhabilteringen riktar sina frågor in mot sig själva. Skolans deltagare riktar sina 
utvecklingsfrågor både mot sig själva men också mot vad som sker hos eleverna. Detta kan bero 
på att hörselhabilteringen inriktar sig på träning av avgränsade förmågor medan skolans 
pedagoger är intresserade av att få syn på och undanröja kontextuellt betingade hinder. Om inte 
samverkan mellan verksamheterna utvecklas är min tolkning att dessa implicita uppfattningar 
kan komma att utgöra kritiska aspekter för samverkan. Om lärandet inom habiliteringens 
verksamhet fortsätter ta riktning mot förståelsen av hur utvecklingen av avgränsade förmågor 
sker kan det innebära att hörselhabilteringens insatser blir svåra att översätta i den kulturkontext 
som skolans undervisningspraktiker utgörs av. För skolans del kan konsekvenser bli att den 
kunskap som förmedlas från hörselhabilitering eller vårdnadshavare, kring elevens 
hörselnedsättning blir som Säljö (2000) uttrycker det neutral och ”kall”. Det uppstår helt enkelt 
översättningsproblem när informationen om elevens hörselnedsättning enbart överförs eller 
förmedlas, när pedagogen utifrån ett kategoriskt perspektiv ska bygga en förståelse för de 
kontextuella hinder som kan komma att uppstå i den egna undervisningen. Hörselhabiliteringen 
ökar troligtvis inte heller sin förståelse för kontextuellt betingade hinder om inte någon form av 
samverkan med skolan sker. I likhet med det Skolverket (2015) beskriver skulle därmed det 
kategoriska perspektivet kunna komma att förstärkas i båda verksamheterna. Om inte elevens 
handlingar ses som ett rationellt svar på omständigheterna i den vardagliga kontexten, det vill 
säga det som utgör det relationella perspektivet.  
 
Dessutom blir det problematiskt ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande om information 
enbart förmedlas mellan de olika yrkesprofessionerna i de båda verksamheterna. Exempelvis då 
hörselhabilitering eller vårdnadshavare delger skolan information kring barnets 
hörselnedsättning. I likhet med Dysthe (2003) tror jag att en stor risk är att lärandet för 
pedagogen uteblir när information om elevens hörselnedsättning enbart överförs eller förmedlas. 
Eftersom det inte finns någon sann avbildning av verkligheten. I likhet med Säljö (2000) menar 
jag att pedagoger i skolans praktik behöver få ingå lärandeprocesser tillsammans med 
hörselhabiliteringens personal där kunskapandet har den varma eller ”heta” karaktär som kan 
ses som ett resultat av handling och argumentation. Där interaktion och samspel utgör 
betydelsefulla aspekter av lärandet för att förståelse och mening ska kunna skapas för de 
anpassningar som behöver göras av pedagogen i lärmiljön för att motverka och kompensera för 
konsekvenser av hörselnedsättningen.  

Betydelse 
Min förhoppning då jag initierade samverkan mellan verksamheterna var att det skulle komma 
att synas mer konkret vad vi tillsammans kan samverka kring för att öka elevernas 
måluppfyllelse. Detta är en process som tar lång tid att utveckla, där det är nödvändigt att 
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verksamheternas chefer är mer involverade än vad de var i detta samverkansprojekt. Till 
skillnad mot de formella och informella hinder som framkom i Erikssons (2015) studie 
uppfattades inte styrdokumenten utgöra en kritisk aspekt för samverkan. Det kan bero på att 
samverkansprojektet initierades av skolan och var avgränsat i tid. Dock uppfattade några av 
deltagarna från hörselhabiliteringen att de hade svårt att se på vilket sätt de skulle kunna utgöra 
ett stöd i att öka elevernas måluppfyllelse. Min tolkning av detta är att det inte handlade om 
styrdokumenten utan om att deltagarna inte hade givits tillräckligt med information kring 
projektet innan det startade. Liksom i Berhanu & Gustafsson (2009) studie så ger denna studie 
implikationer på att det är viktigt att bedriva ett systematiskt utvecklingsarbete som är 
erfarenhetsbaserat, för att skapa förutsättningar för delaktighet för elever med hörselnedsättning. 
Om olika yrkesprofessioner från de båda verksamheterna får fortsätta att samverka kring 
vardagsnära aktiviteter och erfarenheter, tror jag att elevernas måluppfyllelse kommer att öka. I 
likhet med Olin och Yngesson (2016) anser jag att då yrkesverksamma ges möjlighet att på ett 
metodiskt och strukturerat vis både få samtala om och ställa kritiska och konstruktiva frågor till 
varandra, växer känslan av att vilja prestera bättre och ta ett ansvar.   

Reflektion över forskningsprocessen 
Forskningsprocessen i denna studie har synliggjort för mig, vilken utmaning det är för den 
specialiserade verksamhet som hörselverksamheten utgör, att finna och utveckla gynnsamma 
faktorer som ökar måluppfyllelsen för eleverna som ingår i den. Forskningsprocessen har gett 
mig insikter i att genom de tvärprofessionella mötena mellan grundskola och hörselhabilitering 
så har en djupare förståelse för varandras verksamheter utvecklats. Där samverkan handlat om 
att upprätthålla de egna perspektiven på medicin, lärande och kunskapsutveckling. Genom att 
upprätthålla sina perspektiv och samtidigt hamna i nyfikenhet kan verksamheterna stödja 
varandra.  
 
Det har varit spännande att analysera deltagarnas skriftliga reflektioner utifrån en 
innehållsanlys. Svårigheterna har varit att våga vara självkritisk och ifrågasätta mig själv 
eftersom jag ingått i processen och således påverkat den.  
 

Nya frågor/ vidare forskning 

Läsare av denna studie kan säkert hitta fler förbättringsområden än de som jag har upptäckt. 
Vilket även kan ses som en vinst med att utgå från vardagsnära erfarenheter, att andra 
yrkesprofessioner som läser studien kan göra kopplingar till den egna verksamheten. 
 
Som jag tidigare berört är studier där samverkan mellan skola och hörselhabilitering fokuseras 
ett eftersatt område. I en strävan att öka måluppfyllelsen för elever med hörselnedsättning anser 
jag att det är av yttersta vikt att fortsätta undersöka hur samverkan mellan grundskola och 
hörselhabilitering kan utvecklas för att förbättra lärmiljön för elever med hörselnedsättning. Det 
vore även intressant att undersöka på vilket sätt elevernas röster tas till vara för att förbättra 
lärmiljön för elever med hörselnedsättning och i förlängningen deras kunskapsutveckling. Vi 
har mycket att lära av varandra. Det gäller att hamna i nyfikenhet, kunna ringa in områden och 
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specificera frågeställningar med stöd av olika språkliga redskap som i förlängningen ökar 
elevernas måluppfyllelse. 
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Bilagor  
Bilaga 1 

Schematisk bild över analysens olika faser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Didaktik 
Studsandet i det 

systematiska 
kvalitetsarbetet 

Skuggning 
som redskap 

Konsten att 
ringa in 

fokusfrågan 

Att förhandla om 
innehåll  

Deltagarnas 
erfarenheter 

Implicita och omedvetna aspekter 
utifrån den sociala kontext som 

forskningscirkeln utgjorde  

Att hamna 
i didaktisk 
nyfikenhet 

 

Att befinna 
sig i skuggan 

 

Uppfattningar 
om skuggning 

och 
litteratursamtal 

synliggörs 
 

Att se sig själva 
genom andra 

 

Möjligheter 
och hinder för 

samverkan 
synliggörs 

 

Synliggörande 

av 

gemensamma 

förväntningar 
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Bilaga 2 

Observations-/skuggningsprotokoll.   
 
Dokumentation av undervisning/ aktivitet Kritiska reflektioner (bekräftelser & 

utmaningar) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bilaga 3 

Samtal som bygger på läs-loggning (Triogruppssamtal kring litteratur) 
 

1. Läs citat (den som skrivit) 
2. Laget runt med spontana reflektioner 
3. Första person läser sin förberedda reflektion 
4. Samtal om deltagarnas olika förståelser 
5. Upprepa med övriga deltagares loggningar 
6. HÅLL FOKUS OCH TID 
7. Till slut: Dra en slutsats över samtalets innehåll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

 

Bilaga 4 

Deltagarnas gemensamma fyrfältare kring förväntningar 
 
 
På mig själv På övriga deltagare 
Utvecklas i mötet (FC) 
Utveckla nya metoder i arbetet 
Ta mig tid att aktivt delta i FC 
Att få syn på mitt eget deltagande 
Att vara modig i mitt deltagande i FC 
(kunskap om) 
Hitta ett sätt att kommunicera utifrån egen 
kunskapsbakgrund 
Att ta mig tid till läsning och behålla ”nya 
glasögon” 
Att läsa och skriva på djupet samt koppla ihop 
med mitt arbete 
Våga utmana mig själv under skuggning 
Att jag lyssna, går in i dialog och utvecklar 
skuggning 

Hög närvaro 
Förberedelse 
Att alla har ett öppet sinne 
Högt i tak 
Få respons 
Se möjligheterna 
Vara generös och respektera  
Acceptans av olika kunskaper 

På innehåll & arbetssätt På ledaren 
Träffas i dialog 
Beskriva vad som kan leda till utveckling 
Diskutera hur forskning kan tillämpas 
Ringa in frågan 
Få frågor av andra 
Slutsatser från forskningslitteratur (värdera) 
Olika forskningsdiscipliner som vi använder 

Bidra med nya och relevanta teorier 
Utmana gruppen 
Handledningen utgår från deltagarna och att 
tankar får ta tid 
Tydlighet 
Närvarande mellan FC-tillfällena 
Återkopplar till ”slutmärket” 
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Bilaga 5 

Deltagarnas gemensamma swot-analys. 
 

 


