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Skolledarsamtal i forskning och utbildning: 
Reflektion kring att analysera skolans 
språkliga praktik  
Anita Nordzell 

Inledning 
Trots att samtalande är en viktig del av skolledares dagliga verksamhet1 har 
väldigt lite forskning tagit sig an det samtalande som sker i praktiken, i var-
dagssituationer. Rektorer har intervjuats, enkätundersökts och observerats2 
men få studier har tagit sin utgångspunkt i hur samtalandet går till i handlan-
det – i själva vardagspratandet i arbetslivet. Senare studier3 har påvisat vik-
ten av att rektorer för dialog med lärare och övrig personal men också po-
ängterat att det ofta saknas medvetenhet om hur dialog och kommunikation 
går till i verksamheten. Ärlestig (2008, sid 46, 51) har uttryckt det som att 
det finns en ’organizational and communicative blindness’ som påverkar 
samtalandet mellan rektor och personal i skolor. Skolinspektionen (2010a) 
drar i sin forskningsöversikt slutsatsen att rektorers förmåga att kommuni-
cera är central för att utveckla undervisning och lärande, och att kommunika-
tiva processer i skolorna behöver utvecklas. De studier som man bygger på 
har till övervägande del genomförts med intervjuer, enkäter och observation-
er som metoder. Jag vill i detta kapitel diskutera en forskningsmetod som 
kan vidga bilden av rektorers och även andra skolledares4 arbete genom att 
studera samtalandet som görs i skolverksamhet. Min avsikt med kapitlet är 
att reflektera något kring skolledarforskning generellt och forskning om 
skolledarsamtal mer specifikt, men även att göra reflektioner kring hur 
forskning om samtal kan användas i utbildning av skolledare. Från min erfa-
renhet som utbildare i rektorsprogram, rektorslyft samt ledarskapsutbild-
ningar på grundnivå och avancerad nivå tar jag upp exempel på hur denna 
forskning kan utgöra underlag i undervisning för att stärka medvetenheten 
om den språkliga praktik som rektorer och övriga skolledare tillsammans 
med andra aktörer i skolan är en del av. För att ge läsaren en bild av hur 
                                                
1 Gronn 1983; Nordzell 2007; Skolinspektionen, 2010:a; Sundgren, 2006. Gronn menar att 
samtalandet är själva ledarskapet. 
2 Se exempelvis SOU 2015. 
3 Se forskningsöversikt från Skolinspektionen 2010:a. 
4 Fortsättningsvis talar jag om skolledare generellt, men använder begreppet rektorer specifikt 
om det är lämpligt utifrån de studier som diskuteras. 
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skolledarsamtal kan analyseras ger jag också ett exempel på en samtalsse-
kvens från ett skolledarmöte. 

Bakgrund: Skolledarforskning och ledarskapsforskning 
– kort reflektion 
Att ta utgångspunkt i samtalande och att studera samtalsinteraktion mellan 
människor i institutionella sammanhang5 skiljer sig från stora delar av den 
skolledarforskning som vuxit fram i Sverige de senaste decennierna. Skolle-
darforskningen har dominerats av fokus på rektor och dennes verksamhet 
som aktör i ett spänningsfält av makt- och intressekonflikter. Det har funnits 
en föreställning om en logisk-rationell koppling mellan den politiska och 
byråkratiska arena som formulerar målen – formuleringsarenan – och den 
arena som ska utföra uppdraget – realiseringsarenan – och där rektor är en 
del i den så kallade styrkedjan (se Sundgren, 2006). Johansson (i SOU 2015) 
tar upp vikten av denna styrkedja i relation till skolans nationella mål och att 
många av de problem som tidigare har påvisats kring rektorers arbetssituat-
ion beror på svagheter i styrkedjan. I tidigare studier har det beskrivits som 
att det finns en klyfta mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan – en 
klyfta som bör och kan hanteras genom decentralisering, lokalt tolkade mål 
och fortlöpande resultatuppföljning6.  

Med de reformer som genomförts av svensk skola sedan början av 1990-
talet har rektor också givits ett större ansvar generellt genom ökad decentra-
lisering. Rektor har också fått ett allt större ansvar för elevers måluppfyllelse 
där ständig uppföljning av elevers resultat fått stort utrymme i rektorers ar-
bete och även i massmedia. Allt mer fokus har riktats mot rektor som föränd-
ringsagent, ett fokus som också visat sig i skolledarforskning. För att få kun-
skap om vad som krävs av rektor i den decentraliserade kontexten har myck-
et forskning riktats mot rektors roll som ständiga utvecklare av skolors ar-
bete och förbättrare av skolors resultat med studier om vad rektor gör, hur 
rektor ska vara och hur rektor ska agera7. Detta fokus på rektor som ledaren 
av en framgångsrik skola, kan jämföras med ledarskapsforskning generellt 
sett där stor uppmärksamhet har riktats mot ledarstilar och ledarens person-
liga egenskaper eller vad som kan vara bästa förutsättningar för den som ska 
förändra verksamheten. Detta ledarcentrerade förhållningssätt utmanades 
dock redan 1995 av Meindl i hans artikel The romance of leadership och har 
fortsatt att diskuteras på senare år av bland annat Bligh, Kohles & Pillai 

                                                
5 Med institution menas här samhälleliga inrättningar eller organisationer där skolan ingår. 
6 Sundgren 2006 med hänvisning till Lindensjö och Lundgren 1986 (i Sundgren 2006). 
7 Se forskning om framgångsrika skolor i Sverige exvis Höög & Johansson, 2014; Ärlestig, 
2008. Internationella studier av exvis Day 2007; Harris 2003; Leithwood et al. 2008; Moos et 
al. 2011. 
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(2011), Crevani, Lindgren & Packendorff (2010), Crevani (2011) och Lund-
holm (2011). Kritiken tar utgångspunkt i att forskning alltmer sett ledarskap 
som skapat eller producerat i samspel med andra individer och grupper i 
verksamheterna. Synen på den heroiske ledaren, ensam på toppen av en hie-
rarkiskt uppbyggd organisation ses som förlegad. Ledarskap bör i stället 
förstås som framförhandlat i samspelet mellan medarbetare och ledare och 
där ledarskap görs i och genom samtal och kommunikation (Spillane, 2009). 
Med denna förståelse blir det intressant att studera hur ledarskap utförs eller 
görs i den dagliga praktiken, som en serie av processer utan att utgå från 
’yttre’ strukturer som en förutsättning för skolans ledning (Sundgren 2006). 
Här blir de teorier och metoder som förs fram i anslutning till det som kallas 
samtalsanalys av stort värde eftersom nyfiken inom denna forskningstradit-
ion riktas mot interaktionen mellan människor och att forskningsmaterialet 
ofta utgörs av inspelningar av naturligt förekommande samtal8. Jag åter-
kommer nedan till en kort presentation av denna forskningstradition, men 
vill först förtydliga att det interaktionsanalytiska förhållningssättet kan bli ett 
komplement till en stor del av skolledarforskningen som bygger på svar från 
intervjuer och enkäter, alternativt från forskares observationer av rektorer i 
arbete. Intervju- och enkätsvar ger respondenternas uttryck för och beskriv-
ningar av sin praktik i relation till de frågor som forskaren ställt alternativt 
de observationer som gjorts av forskaren. Intervju- och enkätsvar betraktas 
med detta perspektiv som en praktik i sig, där interaktion sker mellan en 
intervjuare och en respondent och där den som tillfrågas uttalar sig om sin 
verksamhet utifrån de frågor som ställs i just den situationen9. Med den ut-
vecklade inspelningsteknik som i dag finns tillgänglig för de flesta kan vi 
dock relativt enkelt spela in samtal i olika kontexter och få tillgång till sam-
tal som genomförs i olika verksamheter utan att forskaren behöver arrangera 
den specifik för forskning. 

Ett sätt att studera samtal 
Samtalsforskning är en växande forskningsinrikning som används inom 
många discipliner och ofta med tvärvetenskaplig karaktär. Begreppet samtal-
sanalys är en översättning av engelskans Conversation Analysis, förkortat 
CA10. Ett antagande i samtalsanalys är att alla detaljer är potentiellt viktiga i 

                                                
8 Naturligt förekommande material relaterar till sådant som skulle ha skett även utan 
forskarens närvaro, till skillnad mot exempelvis studier där intervjuer och enkäter förekom-
mer. Se diskussioner om ’natural and contrived data’ exempelvis Speer (2002). 
9 Inom narrativ forskning eller ’berättelseforskning’ har det gjorts en ansenlig mängd studier 
där man betraktat den intervjuade som berättare och inte som informatör. Se exempelvis 
Silverman, 2001. 
10 Idag används också den mer tekniska termen analysis of talk-in-interaction (Cromdal, 
2009), som ger en indikation om att det är just interaktion mellan människor som är i fokus.  
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interaktionen mellan människor. En av de forskare som initierade studier av 
samtal på ett systematiskt sätt var Harvey Sacks11 (1960-tal i USA, Kalifor-
nien). I ett citat knyter han an till antagandet om att små fenomen kan ge stor 
kunskap om hur vardagslivet görs:  

It is possible that detailed study of small phenomena may give an enormous 
understanding of the way humans do things and the kinds of objects they use 
to construct and order their affairs. Sacks; In Atkinson & Heritage (eds.), 
(1984, s 24) 

Studier av små detaljer i våra vardagliga handlingar kan ge oss en förståelse 
av hur människor utför handlingar och vilka redskap de använder för att 
skapa och ordna sina aktiviteter. De små detaljerna kan också ge stora effek-
ter i den dagliga verksamheten12 genom att de ord och begrepp vi använder 
kan få stor betydelse för hur vi uppfattar en situation, en grupp eller kultur. 
Genom att studera samtal kan man, förutom att se hur människor talar med 
varandra, också försöka förstå något om samhället och den kontext där sam-
talandet utförs (Norrby, 2014). Det finns forskare som använt begreppen 
culture in action (Baker, 2000; Hester & Eglin, 1997; Housley & Fitzgerald, 
2009), organisation in action (Boden, 1994; Psathas, 1999) och structure in 
action (Boden 1994) för att uppmärksamma hur kultur, organisation och 
struktur skapas och återskapas i samtal.  

CA tog intryck av Garfinkel13 som under 1960-talet gav upphov till en 
gren inom sociologin: etnometodologi där man intresserar sig för de metoder 
(metodologi) som människor (etno fr grekiskan etno = folk) använder sig av 
i olika situationer, samt vad dessa metoder skapar i just dessa situationer. 
Norrby (2014, sid 34) beskriver det på följande vis: 

Termen etnometodologi skulle kunna översättas som kulturspecifik metodo-
logi, dvs etnometodologin rör studiet av hur medlemmarna i ett visst sam-
hälle resonerar och tillsammans bygger upp verkligheten utifrån sin vardags-
kunskap om den egna kulturen.  

I senare studier har även Goffmans forskning14 haft inflytande på samtals-
analytiskt förhållningssätt med idéer om att social interaktion inte enbart är 
ett medium för att upprätthålla sociala roller utan också en social institution i 
sig med regler och förpliktelser (Norrby 2014). Språk betraktas som social 
handling som har en mellanmänsklig funktion (Cromdal 2009), där de ord en 
person använder får konsekvenser för det fortsatta samtalandet. Intresset 
riktas mot hur de samtalande gör för att skapa förståelse med frågor som: 

                                                
11 Harvey Sacks avled i en bilolycka 1975 och hans transkriberade lektioner från Harvard 
University gavs ut av Jail Jefferson postumt 1992, se Sacks 1992. 
12 Se Tracy 2002, sid 187. 
13 Se Garfinkel 1967. 
14 På svenska se exempelvis Goffman 2014. 
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Hur gör människor när de samspelar med varandra? Vilka språkliga redskap 
används i detta samspel? Hur går det till när människor förstår varandra eller 
misstolkar varandra? 

Samtalsanalysen har i likhet med annan samhällsvetenskaplig forskning 
utvecklats mot att studera ’verkligheten’ som socialt konstruerad där ut-
gångspunkten är att människor med språket skapar ordning och mening i den 
verklighet man befinner sig (Börjesson, 2003; Potter, 1996; Tholander, 
2006).  

Samtal, dialog, kommunikation 
Med detta perspektiv får samtalsbegreppet en innebörd som skiljer sig något 
från hur samtal, dialog och kommunikation ofta har använts inom det peda-
gogiska fältet (Englund, 2012). Begreppen har ofta kopplats samman med 
något särskilt sätt att tala eller interagera, ibland med något specifikt syfte 
som exempelvis ’deliberativa samtal’ eller ’dialogsamtal’. Begreppen har 
också förknippats med en föreställning om att det finns vissa samtalsformer 
som kan vara särskilt utvecklande eller hur vi bör förhålla oss i samspel med 
varandra. (Englund & Sandström, 201215; Englund, 2007; Forsberg & Nord-
zell 2013).  

Kategoriseringar 
En inriktning inom den samtalsanalytiska forskningen är att analysera de 
kategoriseringar som görs av de samtalande själva, en metod som på eng-
elska kallas membership categorization analysis, MCA16. Utgångspunkten är 
att människor ständigt kategoriserar i samspel med varandra som ett sätt att 
skapa ordning i och skapa förståelse av världen (Edwards, 1991; Lepper, 
2000; Stokoe, 2012). En stor del av vår kunskap om världen ges av de kate-
gorier som vi använder i vårt språk. Kategoriseringar är i fokus i den korta 
transkription av ett samtal som jag presenterar nedan som ett exempel på hur 
en studie av inspelade samtal kan transkriberas, presenteras och analyseras. 

                                                
15 Englund & Sandströms (2012) bok Dialogen som idé och praktik har dialog som fokus, där 
dock begreppen dialog, samtal och kommunikation används växelvis.  
16 Kategoriseringsanalyser som gjorts efter Sacks introduktion av begreppet MCA på 1960-
talet (Sacks 1992) har i några studier fokuserat på kategorisering i skolmiljö, se exempelvis 
Baker, 2000; Hjörne 2004.  
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Samtal i skolledarmöte – ett exempel 
Det samtalsutdrag som jag valt att presentera i detta kapitel är från en studie 
som genomförts av ett skolledarmöte i en grundskola i mellansverige17 
(Nordzell & Börjesson 2004). Deltagarna i mötet är arbetslagsledare18 i 
grundskolans senare år (år 6–9). Arbetslagsledarna är lärare men är också av 
rektor utsedda att representera sina respektive arbetslag i möten som sker 
kontinuerligt med samma deltagare vid varje mötestillfälle. De har i uppdrag 
att samordna verksamheten för lärare och elever och i sina möten planerar 
och strukturerar de verksamheten, men de diskuterar också problem och 
möjligheter för utvecklingsarbete i skolan. I gruppen är Eskil särskilt utsedd 
som ledare av gruppen och för information från gruppen vidare till rektor då 
han deltar i den överordnade grupp som rektor kallar till. I denna del av ar-
betslagsledarmötet talar man om hur man i skolan ska arbeta vid läsårsstar-
ten efter sommarlovet.  

Det finns många sätt att ta sig an en analys av ett transkriberat samtal och 
i analysen nedan har kategoriseringsanalys (MCA) har varit en inspirations-
källa – i en ansats att försöka förstå hur skolan organiserades av de samta-
lande själva. Transkriptionen är relativt detaljerad, vilket möjliggjorde att se 
hur deltagarna interagerar i mötet.  

 
(Transkriptionssymboler finns i slutet av kapitlet)19. 

 1 Bo  .hhh jo vi insåg efter förra års-, läsårsstarten 
 2  att det va- det blir inte bra när vi höll på 
 3 med en massa (0.7) flum, nä men asså vi höll på  
 4  med mål o sånt där- asså eleverna kommer  
 5 till skolan  
 6 Eskil  [tss flum] 
 7 Bo [och vill] ↑börja arbeta med  
 8 (1.0) 
 9 Gerd läx[or ] 
10 Bo      [läx]or  
11 Gerd [hehehehe] 
12 Bo [och dom ] vill (0.5) ha riktig undervisning 

                                                
17 Cirka 8 timmar från denna grundskolas samtal har spelats in av deltagarna själva i for-
skningssyfte initierat av professor Gunnar Sundgren i forskningsprojektet Skolans styrning 
och ledning hösten 2003 – våren 2004. Se ytterligare studier av inspelningar från två gymna-
sieskolor i Nordzell 2007. 
18 Definition av skolledare är här rektor samt de som fått ledaruppdrag av rektor och här ingår 
arbetslagsledare. 
19 Transkriptionssymbolerna som använts är i enlighet med ett internationellt använt system 
som gör det möjligt för en läsare av en transkription att läsa på liknande sätt som talarna i 
samtalet uttryckt sig. Detta ger andra forskare möjlighet att göra egna bedömningar av analy-
sen samt även använda underlaget för alternativa analyser. Transkriptionssättet kan upplevas 
som komplicerat att läsa för en ovan läsare, men har fördelar för de som är bekanta med fram-
ställningssättet. 
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13  (0.5) och så kommer dom hi:t efter ett 
14  långt sommarlov o utvilade (0.4) o så kör vi  
15 igång med  
16 (0.6) 
17 Gerd ˚flum˚ 
18 Bo  flum ja (1.0) lekar o (0.7) så där  
19 ? (fniss) 
20   [>o de va inte bra< 
21 Gerd [hur har ni lagt upp- 
22 Bo  vi vill- vi vill starta upp med riktig  
23  undervisning  
24 Eskil  ahh 
25 Bo mycket tidigare 
26 ? ((knackar med penna i bordet)) 
27 Eskil  <ja:g tycker [preci:s ] tvärtom> 
28 ?                     [hehehehe] 
29 Eskil  jävla matte-no-nördar, så här ligger det till 
30  att om man ska få nånting bra gjort här i 
31 livet så ska man ha ett bra socialt klimat  
32  och det få- får man genom att man gör (0.7)  
33 inte så där direkt skolmässiga saker utan  
34  andra saker som (.) fluuum 
35 Flera ((skratt)) 
36 Eskil  att sätta upp mål det kändes inte ens som  
37 fluuum= 
38 Bo  [ne nej, nej det är inte= 
39 Eskil  =[för mig utan  
40 Bo  =[men he ele]verna upplevde det som flum däremot (0.4) 
41  inte jag 
42 Eskil  det beror på hur det presenteras av lärarna 
43  tror jag (0.2) ja- jag hävdar att  
44 Bo  mmmmmm 

Med fokus på kategoriseringar i materialet ovan är flum en kategori som 
väckte vårt intresse. För att se hur det används och hur det uppfattas i inter-
aktionen kan vi i en näranalys se att Bo inleder samtalet med att visa miss-
nöje med hur föregående skolår inleddes. Han beskriver på raderna 1–10 en 
motsättning mellan aktiviteterna ”flum” och ”läxor”. Den paus på 0,7 sek 
som Bo gör inför begreppet ’flum’ (rad 3) kan tolkas som att det är ett käns-
ligt eller laddat uttryck. Begreppet tas också direkt upp av Eskil som mitt i 
Bos inledning svarar med ”tss flum” (rad 6).  

Kategorierna utvecklas på de följande raderna och ges olika karaktäristik 
och kopplas till olika handlingar. På rad 29 kan vi se att Eskil kallar Bo och 
troligtvis även en grupp runt Bo, för ”jävla matte-no-nördar”. Eskils svar till 
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Bo blir ett ifrågasättande av den kategoriindelning som Bo gör med uttrycket 
”flum”; dvs förtjänar det Bo syftar på verkligen att kallas flum? Bo försöker 
också själv mildra uttrycket ”flum” genom ”mål o sånt där”, vilket dock inte 
godtas av Eskil (rad 36–37) ”att sätta upp mål kändes inte ens som flum”. 
Eskil återanvänder Bos eget argument ”höll på med mål o sånt där” och vän-
der det mot Bo, genom att säga att ”mål kändes inte ens som flum”. Bos 
uttalande om ”arbetet med mål” som ”flum” blir ett skäl för Eskil att placera 
Bo i en grupp av lärare som inte ställer upp på en pedagogik där lärare arbe-
tar med målformuleringar tillsammans med både elever och med andra lä-
rare.  

”Flum” ställs mot ”läxor” när Gerd hjälper Bo att hitta rätt ord i sitt för-
sök att förklara vad eleverna vill börja arbeta med efter sommaren. Bo blir 
emotsagd och tar kategorin elever som argument för sin sak och för att 
bygga upp trovärdighet i sitt inlägg. Lärare förväntas generellt sett ge elever 
’god undervisning’ och stå för ’god pedagogik’ och används här av Bo i hans 
argumentation om att han som lärare försöker ge eleverna det de behöver 
och vill ha. Han framställer det som att eleverna upplevde läsårsstarten som 
”flum” och att det är eleverna som vill ha ”läxor” och ”riktig undervisning” 
och inte ”hålla på med mål o sånt där”. Bo framstår som en lärare som ställer 
upp för eleverna, men uttrycker sig som ”vi” och ger intryck av att inte vara 
ensam i argumentationen om mer ”riktig undervisning”.  

Kategorierna flummare och matte-no-nördar används i flera sammanhang 
i den inspelade gruppens samtal (totalt cirka 8 timmar) och flera beskriv-
ningar görs av vad ’flum’ och ’matte-no-nördar’ står för. När deltagarna i 
gruppen talar om ’flum/flummare’ eller ’ma-no-nördar’ tas följande uttryck 
upp:  

 
Flum/flummare Matte-no-nördar 
mål och lekar 
ett bra social klimat 
inte så där riktigt skolmässiga saker 
söka sig utanför skolans väggar 
ej mätbart med exakt vetenskap 
teambuilding eller teambildning 
utvecklingssamtal eller invecklingssamtal 
arbetslagets nya mentor måste få lära känna klassen 
reflektion 

läxor 
riktig undervisning 
skolmässiga saker 
schemat ska börja löpa  
mycket mer matte 
 

Innebörden av kategorierna och deras tillskrivna handlingar skiftar i olika 
sammanhang och det går inte att fastslå vem som ’egentligen’ står på elever-
nas sida eller vilken retorik som främst gynnar eleverna. Begreppen används 
i argumentation för elevernas bästa och skulle kunna relateras till olika reto-
rik om pedagogiska förhållningssätt. Arbetslagsledarna använder ’flum’ och 
’matte-no’ som representationer för bästa möjliga utbildning för eleverna. 
Detta kan jämföras med en tidigare studie där Mehan & Houston (1975) 
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beskriver ett samtal mellan rektor och lärare och där berättelser om barn och 
lärare används för att fatta beslut om barns inplacering i olika grupper inför 
kommande läsår; berättelser som tar sin utgångspunkt i och tillit till regler 
om god pedagogik.  

Reflektion 
Några forskare som analyserat samtal i institutionella sammanhang har be-
skrivit de studerade samtalen som organisation och en klassisk studie gjordes 
av Boden (1994) där samtal presenteras som den process där organisation 
skapas och där samtalande både producerar och reproducerar strukturer och 
hierarkier. Ovanstående samtalsutdrag kan analyseras som att arbetslagsle-
darna skapar ordning i sin förståelse av de organisationsmedlemmar som de 
relaterar sig till. Det är inte enbart lärare, rektor, elever, vaktmästare eller 
andra formella kategorier som vi kan förstå som aktörer i samtalen, utan 
även flummare och ma-no-nördar är påtagligt närvarande. I det inspelade 
materialet i sin helhet finns ytterligare många kategorier som tycks vara ak-
tiva i det språkliga spelet mellan deltagarna, men som troligtvis inte skulle 
ingå i ett traditionellt organisationsschema.  

Även ett annat begrepp från tidigare kategoriseringsanalyser kan applice-
ras på ovanstående transkription: kultur i handling, ett begrepp som upp-
märksammar att kultur skapas och återskapas i den språkliga praktiken i 
vardagens samtal. Samtalet om flummare och ma-no-nördar är relativt in-
formellt där talare går in i varandras uttalanden och även avbryter varandra 
utan att det tycks vara mot den ordning eller kultur som råder. Utifrån det 
totala inspelade materialet kan mötesordningen beskrivas som att den är 
informell i den mening att en dagordning där man går igenom vilka punkter 
som ska tas upp och diskuteras inte presenteras inledningsvis. Punkter tas i 
stället ofta upp ad-hoc när någon i gruppen anmäler en fråga som denne vill 
informera om eller ha belyst med hjälp av deltagarna i gruppen. Detta kan 
ske kontinuerligt under mötet. Tilltalet mellan deltagarna i mötet kan även 
det beskrivas som informellt med de beskrivningar som de ger varandra, där 
flum och ma-no-nördar är två exempel.  

Genom att studera samtalandet i skolan kan vi se hur deltagarna själva 
skapar ordning i den ’verklighet’ de befinner sig i. Det ger en bild av en 
’skola i handling’ – som den levs och uttrycks i det vardagliga arbetet. Man 
kan då fråga sig om de ord och uttryck som används är konstruktiva för det 
arbete som ska utföras? Hur påverkar de använda kategorierna vardagsar-
betet? Ger de stöd i arbetet med att skapa lärande- och utvecklingsmöjlighet-
er för barn och ungdomar? Dessa frågor borde vara av intresse för de pro-
fessionella i respektive verksamhet och bedömningen borde göras av dessa, 
förslagsvis i utvecklingsarbete tillsammans med utomstående fors-
kare/utvecklingsansvarig.  
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Att vara vaksam om de sätt som man utrycker sig på kan tyckas vara en 
självklarhet för medarbetare i organisationer där man arbetar med och stän-
digt relaterar till andra människor. I utbildningsverksamhet är språk ett vik-
tigt verktyg i själva utförandet av verksamheten, både i undervisningssituat-
ioner och i samspel med andra professionella i skolan. Det har dock visat sig 
i Skolinspektionens utvärderingar (2010b) att många skolor inte fått Skolin-
spektionens godkännande när det gäller arbetet mot trakasserier och diskri-
minering20, där språkliga handlingar är väsentliga. Det finns därmed skäl att 
uppmuntra till ökad medvetenhet kring den språkliga praktiken i vardagsar-
betet i skolor och förskolor.  

Samtalsanalys i undervisning 
Det transkriberade samtalet om ’flum’ och ’ma-no-nördar’ har jag använt 
flitigt i utbildningssammanhang och min erfarenhet är att det väcker både 
igenkännande och förvånade reaktioner, men ibland även irriterade och rent 
av ilskna reaktioner från kursdeltagare. Exemplet fungerar både för att pro-
vocera till och för att initiera samtal mellan kursdeltagare. Många känner 
igen sig i uppdelningen av lärarkategorierna ’flum’ och ’ma-no-nördar’, men 
reflekterar också över hur samtalande går till i de egna verksamheterna.  

Det finns forskare som använt samtalsanalys i utbildning av profession-
ella och i utveckling av olika praktiker. Med det engelska begreppet ”applied 
conversation analysis” diskuterar Antaki (2011, kap 1) olika sätt att se på hur 
samtalsanalys kan tillämpas i institutionella sammanhang och trots att han 
antyder vissa begränsningar för vad forskare med CA-inriktning kan erbjuda 
när det gäller att lösa institutionella problem skulle både forskning och ut-
bildning kunna utvecklas parallellt genom att forskare tar fram sina forsk-
ningsresultat för gemensam granskning med praktiker. I den antologi som 
Antaki (2011) är redaktör för beskriver flera forskare hur de arbetat med 
konversationsanalys i institutionella sammanhang, med syfte att skapa med-
vetenhet om hur man talar, som en förutsättning för att på ett medvetet sätt 
använda språket som ett medel att nå det man vill i verksamheterna. Med 
tillämpad konversationsanalys blir därmed målet med forskningen inte en-
bart att se hur samtalande går till i praktiken utan att även utveckla praktiken 
tillsammans med de professionella.  

                                                
20 Rektorer och förskolechefer är enligt svensk lag ansvariga för det samtalsklimat som råder, 
de ska se till att den språkliga praktiken inte är diskriminerande. I Skolverkets dokument om 
Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling – lagens och huvudmannens 
ansvar (2011, Sid 4) beskrivs hur lagstiftningen som vuxit fram de senaste åren skärpt kraven 
på skolors arbete mot olika former av kränkande behandling. ”Det råder nolltolerans. Det vi 
inte accepterar på en arbetsplats för vuxna, ska vi heller inte acceptera att barn och elever 
utsätts för i skolan.” 
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Stokoe (2011; 2014) som arbetat med utbildning av professionella i olika 
kurser arrangerade i universitetsmiljö resonerar kring de pedagogiska vins-
terna med att använda samtalssekvenser från just de verksamheter som del-
tagarna känner igen21. Stokoe har inte, enligt hennes egna texter, arbetat med 
att låta kursdeltagare spela in sina egna samtal för analys, utan har använt 
material från sin egen forskning i utbildningssammanhang. Hon redovisar 
sekvens för sekvens vad som händer i samtal och låter kursdeltagarna reflek-
tera kring hur nästa sekvens kan komma att uttryckas.  

Att använda material från de verksamheter som kursdeltagarna känner 
igen är inte något nytt i utbildning av yrkesverksamma, men i de fall där jag 
haft möjlighet att låta kursdeltagare spela in material från sin egen praktik, 
kan just uppmaningen att göra inspelningar av samtal uppfattas som något 
nytt. Vanligtvis uppmanas studenter att intervjua, sända enkäter eller att ob-
servera, vilket kan ses som en spegling av den forskning som görs inom 
området och som jag noterade inledningsvis. Några kursdeltagare har gjort 
motstånd mot ett nytt sätt att skaffa empiriskt material men efter genomförda 
analyser har flera kommentarer inkommit om fördelar med detta sätt att ar-
beta. Som exempel kan nämnas att dessa analyser ger nya insikter om den 
språkliga praktiken i den egna verksamheten och att dessa analyser blir an-
vändbara i den egna praktiken.  

Analys av samtal i undervisning skulle därmed kunna göras på flera sätt. 
Ett sätt är att i undervisning presentera exempel från lämpliga verksamheter 
och låta kursdeltagare reflektera kring dessa, för att på detta sätt inspirera till 
att vara uppmärksam på det samtalande var och en är delaktig i. Ett mer om-
fattande sätt är att komplettera ovanstående med att kursdeltagare själva 
spelar in material för analys och diskussion. Det är ett arbetssätt som tar mer 
tid i anspråk, men tycks ge kursdeltagarna nya och eventuellt djupare insik-
ter kring språkets roll i vardagssamtal. En kommentar från en kursdeltagare 
som lämnades i anslutning till en examination i en ledarskapsutbildning vår-
terminen 2014, avancerad nivå, kan ses nedan. Kursdeltagarna var främst 
aktiva skolledare eller lärare och genomförde inom kursens ram inspelningar 
från (bland annat) de egna verksamheterna. Skribenten nedan poängterar 
vikten av att synliggöra den språkliga praktiken.  

I analysen (av det empiriska materialet, min anm) har samtidigt ett pedago-
giskt ledarskap vuxit fram tydligare för mig. Det är ett ledarskap som med-
vetet uppmärksammar det språk som styr tankar och handlingar i skolans 
verksamhet för att samtidigt uppmuntra till ett kollektivt lärande. När medve-
tenhet finns om den norm som påverkar och som gemensamt konstrueras i 
den sociala interaktionen kan ett pedagogiskt ledarskap bidra till ett gemen-
samt lärande som leder till skolutveckling. (…) Dessvärre kan jag också inse 
svårigheter då det uppstår en paradox när man ska styra och påverka en verk-
samhet och samtidigt vara lyhörd för den kultur och process som man är med 

                                                
21 Se även Lamerichs & te Molder i Antaki 2011 
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och konstruerar. För att synliggöra behöver man dekonstruera den konstrukt-
ion som tas för given i en skola, det är då möjligt att bygga upp den igen, 
medvetet i ett gemensamt samspel. (Ylva Zeller Tiilikainen, kursdeltagare vt 
2014)22. 

Kursdeltagaren tar upp vikten av att det som är självklarheter i det vardag-
liga talet inte ska tas för givet; det ska bli ifrågasatt. Andra kursdeltagares 
analyser av inspelade skolledarmöten visade bland annat att konkreta beslut 
inte fattades i mötena, trots att det fanns tydliga önskemål hos mötesdelta-
garna om att beslut skulle fattas för att underlätta samordningen i verksam-
heten. När just denna analys presenterades i den pågående kursen visade 
efterföljande diskussioner att brist på beslutsfattande kunde ses i flera skoll-
ledarmöten.  

En annan analys visade att tystnad var ett effektivt sätt att utestänga del-
tagande i mötesgemenskapen och i ett tredje exempel negligerades en mö-
tesdeltagare fullständigt genom att ingen av de övriga deltagarna svarade an 
på eller kommenterade den negligerades problematiska situation. Kursdelta-
garen som genomfört analysen gjorde bedömningen att det förmodligen var 
skillnad i status mellan mötesdeltagarna som gavs uttryck för i samtalet, där 
den som negligerades var förskollärare och de övriga lärare. Händelsen note-
rades eller uppmärksammades dock inte av deltagarna i det analyserade 
materialet.  

Avslutande kommentarer 
Genom att aktivt lyssna till vad vi själva och andra säger i olika situationer 
kan vi bli medvetna om hur vi uttrycker oss och hur vi agerar. Med utgångs-
punkt i det vi hör kan vi sedan fundera över om just dessa sätt att uttrycka 
sig och just de begrepp som används är konstruktiva eller ej i de samman-
hang där de används. Om de professionella finner att den samtalspraktik som 
råder i verksamheten inte stämmer med det som de finner lämpligt eller kon-
struktivt, kan de inspelade samtalen vara utgångspunkt för att i grupp reso-
nera kring hur det borde gå till och hur man skulle kunna samtala.  

Med vårt språk skapas bilder och förståelser av den värld vi är del av. Hur 
vi formulerar oss, vilka begrepp vi använder och hur vi uttrycker oss får 
konsekvenser för hur de sammanhang vi befinner oss i presenteras och hur 
de kan förstås. Men med språket skapar vi också villkoren för vårt samspel. I 
de små detaljerna kan vi se hur exempelvis relationer, kategorier och hierar-
kier skapas i vårt vardagliga samspel. Jag menar att det är viktigt att dessa 
detaljer uppmärksammas och blir synliggjorda för att utföra medvetna hand-
lingar och för att samtalandet gagnar skolans verksamhet. Om skolans språk-
                                                
22 Kursdeltagaren har givit sitt samtycke till att detta citat publiceras och föreslog att det 
skulle refereras med hennes namn. 
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liga praktik är en viktig del av verksamheten, är det väsentligt att skolledare 
blir uppmärksamma på sina egna och andras språkliga handlingar för att 
kunna verka för en kreativ och utvecklande skolkultur. 

Transkriptionssymboler  
Transkriptionssymboler är hämtade från Fitch & Sanders (2005) med min 
översättning och tolkning till svenska.  

(.) Mikropaus: kort hörbar paus men svår att mäta 
(1.2) Paus som anges i sekunder och tiondels sekunder, denna  
 paus 1,2 sekunder. 
också Understrykning markerar betonad stavelse 
˚kan jag få˚ Gradtecken visar noterbart lägre tal än omkringliggande tal 
[tss flum] Hakparentes visar samtidigt eller överlappande tal 
ju: Kolon markerar förlängning av ljudet strax före. 
<långsamt> Mindre än eller större än markerar tal som är snabbare eller  
>snabbt< långsammare än omgivande tal. 
arb-  Bindestreck markerar ett snabbt avslut på talet 
= Likhetstecken markerar tal som hänger ihop, men där talarna 

 i detta exempel överlappar varandra 
((skratt))  Dubbelparantes markerar transkriberarens noteringar. 
.hhh Inandning 
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