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Barns utveckling

och lärande

Ledarskap

Undervisning

Kompetensutveckling

En praktik är en social sammansättning där något händer utifrån 

vad som sägs, görs och hur deltagare relaterar till varandra och till ting

Forskning och 

utvärdering

Förskolan har fem praktiker som hänger samman
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Praktiken formas av och formar andra praktiker -

teorin om praktikarkitekturer

Forskning 
och 

utvärdering

Kompetens-
utveckling

Undervisning

Barns utveckling och 
lärande

= formar och formas av

Ledarskap
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Aktionsforskning ur

Första, Andra och Tredje ordningens perspektiv 

perspektiv
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Första ordningens perspektiv:
Aktionsforskning för att utveckla kvalitet och att 

kollegialt lära om praktiken

1. Problemet - Identifiering och kartläggning av 
vad som händer (Vad händer här?)

2. Aktion – den överenskomna aktionen 
planeras och iscensätts (Hur ska något nytt 
göras)

3. Observation – aktionen observeras via de 
verktyg som ger kunskap om vad som sker 
(matris)

4. Analys - informationen analyseras, granskas 
och sammanställs för reflektion 
(staplar/dialgram/citat)

5. Reflektion – analysen reflekteras över 
gemensamt i arbetslaget och slutsatser för 
fortsatt arbete, ny aktion (Hur går vi vidare?)

6. Dokumentation – sammanställning och 
spridning av kunskap (Kommunicera med 
andra)

, (Rönnerman, 2022)
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1. Få samtal vid matbordet (pga att barnen serveras mat)

2. Hur kan vi öka kommunikationen?

1. Ställa fler frågor så samtal stimuleras

3. Följa genom att observera och registrera i en matris

4. Sammanställa matrisen i staplar

5. Diskutera i arbetslaget och reflektera över utfallet 

Kommunicera till andra

6. Fortsatta aktioner

Exempel
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Benämner 

mat

Pekar på 

mat

Ställer 

frågor

Turtagning

Lärare 1 xxxxx x xxxxx

Lärare 2 xxxxxx xxx xx xxxx

Lärare 3 x xxxxxxx xxx xxx

Lärare 4 xxx xxxx xxxx xxxx

SUMMA 15 15 14 11

Matris: Vad händer i praktiken?
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Kommunikation vid matbordet under vecka 8
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Lärare 1 lärare 2 Lärare 3 Lärare 4

Benämner Pekar Frågar Turtagning
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Diskussion och reflektion

• Arbetslaget resonerar om vad som iakttagits 

genom observationerna, beslutar om nya 

aktion/er och observationer

• Mellanledare handleder arbetslaget i fortsatta 

aktioner och reflektioner under processen
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Andra ordningens perspektiv:

Kollegiala samtal för reflektion
• Formella gemenskaper som kännetecknas av 

att deltagarna träffas under en begränsad tid 
för att lära sig något utifrån ett planerat och 
fastställt innehåll (Skolverket)

• Deltagarorienterade gemenskaper med 
struktur och framväxande gemenskaper som 
kännetecknas av att deltagarna träffas på 
schemalagda och i förväg planerade 
sessioner för att lära sig kring ett fastställt mål, 
som utgår från lärarnas undervisning (AF)

• Framväxande gemenskaper som 
kännetecknas av att de vuxit fram genom att 
lärare tillsammans planerar innehåll och mål 
för en gemenskap (kan utvecklas framöver)
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Att leda kollegiala samtal

 Mellanledare agerar utifrån den miljö hen är verksam i. Miljön är ett 
resultat av samspelet mellan individ, resurser och kontext som 
sammanfaller i en specifik situation, här kvalitetsarbetet.

 Mellanledare agerar utifrån sina erfarenheter med riktning mot 
framtiden och ett engagemang i nutid

kompetens agens hållbarhet
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Arbetslaget

Led

Mellanledares positionering

Rektor

Mellanledare
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Tillit och 

respekt

(Rönnerman, Edwards-Groves & Grootenboer, 2018)



Tredje ordningens perspektiv:
Metareflektion över kvalitetsarbetet,
Kommunikation av kunskap

Mellanledare samlas för att utbyta 
erfarenheter av sitt mellanledande och 
reflektioner över kvalitetsarbetet

Mellanledare är en resurs för rektor och vice 
versa

Mellanledare tillsammans med lärare och 
rektorer deltar i dialogkonferens för att sprida 
erfarenheter av kvalitetsarbetet 2023-03-17



stöttar, sprider   
aktionsforskning

handleder 
kollegor

Aktionsforskning 
i egen praktik

(Rönnerman, 2022, s. 108)

Aktionsforskning

Första ordningens perspektiv

Professionell kunskap

Andra ordningens perspektiv

Kollegial kunskap

Tredje ordningens perspektiv

Kommunikativ kunskap



CHEF

Lärare Lärare Lärare

Biträdande 
chef

Chef

Biträdande
chef

LärareLärare

Lärare

Hur ser ledarskapet ut i din organisation?
Hur ser du på ledarskapet?
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Ledarskap ses ofta uppifrån och ner

Regering, 
Skolverket, 

Skolinspektionen

Skolhuvudman, 

Lokala politiker,

Utvecklingschef

Rektor

Mellanledare
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Vad händer här?

Rektor

Arbetslag

Professionell utveckling

Sägande

Görande

Relaterande

Mellan

ledare

Kollegial

gemenskap

Ledarskap i två dimensioner
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Vad innebär mellanledare?
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Mellanledares röst

”Jag har fått en bredare 
syn på mitt yrke ... Att 
vara en mellanledare är 
att ta ett steg från 
arbetet med barnen till 
att arbeta med vuxna, 
och en annan dimension i 
karriären - som ledare”.
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Vem är mellanledare bland alla ledare?

Mellanledare

Handledare

Processledare

Utvecklingsledare

Ämnesledare

Lärledare

Förstelärare 

Med flera….

Inte mellanledare

Rektor

Avdelningschef

Studierektor

Förstelärare/processledare med 
ansvar för administrativa uppgifter
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Mellanledare – en inramning

Placering - strukturellt och relationellt "mellan" 
skolans ledning och lärare - ingår i båda 
grupperna.
Perspektiv – utövar sitt ledarskap tillsammans 
med sina kollegor- inte den "heroiska riddaren" 
som leder vid fronten, utan längs med och i 
samarbete med sina kollegor.
Praktiskt - ledande snarare än ledare. Fokus är på 
vad som görs i stället för på de egenskaper och 
kvaliteter som räknas till ett gott ledarskap.
Praxeologiskt – lyfta den praktiska visdomen till 
ledandets centrum, som svar på de behov som 
finns lokalt.
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Mellanledning görs i en situerad praktik

Den praktiseras och utvecklas i respons till 
skolans särskilda förutsättningar

’Bra‘ mellanledande skiljer sig åt mellan skolor

Det finns därför ingen ’best practice’ av 
mellanledande

(Rönnerman m.fl.,2018)

Vad innebär mellanledande?
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1. Ledande och undervisande

2. Organiserande och handledande

3. Samarbetande och kommunicerande

(Rönnerman m.fl.,2018, s. 26-29)

Mellanledande dimensioner
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Mellanledare

1. Utgör en brygga mellan 
att leda kollegor och 
att verka i 
klassrummet

2. Medverkar till lärares 
professionella lärande

3. Har betydelse för 
kvalitetsarbetet 
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Mellanledare

1. Skapar kommunikativa 
arenor

2. Betonar det kollegiala 
samarbetet

3. Förhandlar om 
förutsättningar för att 
leda kollegorna (stöd, tid, 
fysiska utrymmen)

4. Förhandlar om villkor för 
lärare att ingå i kollegiala 
samtal
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Ett mellanledarskap kräver

Formell och informell legitimitet samt 
förankring i den egna organisationen 

Tid, resurser och stöd från den egna 
organisationen

Uppdrag i skolan/kommunen

Förväntningar på att du innehar 
kunskaper som behövs i organisationen 
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Mellanledande

som en praktik
 En praktik är en social 

sammansättning där något 
händer utifrån vad som 
sägs, Vad som görs och hur 
deltagare relaterar till 
varandra och till ting

 Tal, aktivitet och 
relaterande hänger ihop i 
ett projekt (målet)

 En praktik påverkar och 
påverkas av en annan 
praktik

 En praktik möjliggörs och 
begränsas av yttre villkor 
och sammanhang
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Elevers 
utveckling 

och 
lärande

Ledarskap

Mellanledare - ett kitt mellan     
skolans praktiker

Forskning 
utvärdering

Undervisning

Kompetens
ut-

veckling Mellanledning

(Rönnerman m.fl. 2018)
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Att skapa kunskap tillsammans –
vad vet vi?

Framgångsfaktorer
1. Mål och fokus

2. Tillit

3. Samarbete

4. Undersökande 
förhållningssätt

5. Ledarskap

(Sülau, 2019, s. 43ff)
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Tillit

Kollegial tillit beaktar en förutsättning för

samarbete, 

Kollektiv tillit ses som resultat av samarbete 

Tillit till processen handlar om att förankra 

visioner genom organisering av och stöd till 

samarbete över tid (Jederlund, 2019, s. 6) 
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Ledande genom tillit
1. Mellanledare visar respekt och förtroende till sina 

kollegor

2. Mellanledare öppnar upp och bevarar möjligheter till 
samarbete och demokratiska samtal

3. Mellanledare visar ett ’tillsammans-skap’ och 
kollegialitet genom att själv deltaga i sägande, görande 
och relaterande (praktiken)

4. Mellanledare framför professionell kunskap och klokskap 
kring utvecklingsarbetet

5. Mellanledare leder förändring som är praktisk, relevant, 
realistisk och nåbar

2023-03-17



Kollegiala samtal innefattar
samarbete genom

• Lärares utbyte av erfarenheter

• Lärares gemensamma reflektioner

• Lärares presentationer av pågående 
förändringsarbeten
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Samarbete bygger på

Kommunikation (deltagande och 

meningsskapande)

Kollegialitet (för hållbar utveckling)

Kontext (vikten av lokalt sammanhang)

Kritisk blick (för nyfiket undersökande och 

analys)
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Utveckling av egen praktik i samverkan

Vardagens frågor ledande 

Kvalitet i barns lärande och utveckling

Samarbete mellan pedagoger

Samarbete med forskare

Praktiknära forskning
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Att skapa kunskap tillsammans –
HUR då?

 Organisera för tid och plats

 Ta relationellt ansvar för att vara säker på att 
allas röster hörs.

 Balansera utmaning och bekräftelse. Med andra 
ord, bekräfta inte enbart utan ställ också frågor 
om vad andra tänker.

 Delta i samtalet med en intention om att bli 
påverkad av vad andra säger.

 Ställ öppna frågor, undvik frågor eller 
uppfattningar som kan besvaras med ja eller nej.

 Ställ motfrågor: efter att en fråga diskuterats 
visa frågeställaren uppskattning genom att fråga 
varför de ställde just den frågan. Svaret kan 
överraska dig!

 Fråga dig själv – lyssnar jag verkligen eller 
planerar jag vad jag ska säga härnäst?

 Utveckla och bygg vidare på vad andra tidigare 
har sagt.
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Vardagssamtal vs kollegialt samtal

Kaffesnack
 Att hålla med

 Att bekräfta

 Att försäkra

 Att beskriva och 

återberätta

Bidra till lärande
 Att ställa frågor

 Att lägga fram idéer

 Att utveckla förslag

 Att förhandla, utmana

 Att förklara, resonera

(Popp & Goldman, 2017; Katz & Ain Dack, 2019)
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Att leda samtal
 Förklara kort vilken typ av samtal som ska eftersträvas. Förklara skillnaden mellan att 

förhålla sig kritisk och ge kritik. 

 Är det oroligt bland kollegorna och något hänt i klassrummet, börja med en kopp 
kaffe så alla få ’prata av sig’. Markera sedan att nu börjar det kollegiala samtalet.

 Uppmana gruppdeltagarna att ställa ”de praktiska frågorna” efter att samtalet 
avslutats. Ge exempel på vad du menar med ”praktiska frågor”.

 Fundera över exempel på frågor som kan ställas för att flytta samtalet från praktiken 
till teorin

 Kan det även vara intressant att flytta samtalet från teorin till praktiken? Pendlingen 
mellan nivåer kan ge nya infallsvinklar.

 Fundera över hur samtalet ska läggas upp. Ska mellanledaren väcka en fråga? Eller 
ska deltagarna få kommentera något de har reagerat på eller särskilt funderat 
över? Ska man hela tiden använda sig av rundor så att alla säkert för möjlighet att 
uttrycka sig? Eller ska ordet i något skede släppas fritt? Vilken roll har ledaren här?

 Mellanledarens roll i att ”knyta ihop” samtalet– hur göra? Sammanfatta 
”lärdomar”? Göra en meta-reflektion kring vilken/vilka nivåer samtalet hamnade 
på? Skriva en exit-note?

 Hur bidrog jag själv till att samtalet blev som det blev?
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Aktionsforskning bidrar till undersökning av 
egen praktik och kollegiala möten genom att

Skapa förutsättningar för yrkesverksamma att 
förstå och utveckla praktiken inifrån

Skapa förutsättningar för yrkesverksamma att 
utveckla former för aktion och interaktion

Tillåta yrkesverksamma att utveckla 
gemenskaper så de kan dela ansvaret för 
skolans praktiker

Skapa förutsättningar för att yrkesverksamma 
tar ansvar för och konsekvenserna av sin praktik
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Att driva utveckling genom att leda 
från mitten

1. Mellanledares grundläggande arbete riktas mot 

undervisning och pedagogisk utveckling 

2. Mellanledande har en lokal karaktär 

3. Mellanledande praktiker är avgörande för 

kvalitetsutveckling i skolor och andra 

utbildningsinstitutioner 

4. Mellanledande innebär att leda kollegors 

professionella lärande (Rönnerman m.fl.,2018)
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karin.ronnerman@gu.se
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