
Disposition 5/12

* Sammanfattning av kap 5-6

* Diskussion i grupper

* Samling/sammanfattning av  
diskussioner

* Utvärdering och avslutning



Kapitel 5

Coachning av rektorer utifrån ett 
undersökande tillvägagångssätt



# 1 Undersöka och utmana 
tankesättet (3 lager)

Erbjuda relevant kunskap

➢ Komma med gissningar

➢ Formulera frågor för att kontrollera  sina 
gissningar

➢ Erbjuda utvärderingsnormer

1



Upprätthålla ett gemensamt fokus2

Viktiga aspekter 
av rektorns teori

Ställa direkta frågor

Utmana tankesättet

Kontrollera egna 
uppfattningar



Interpersonella värdena 3

Respekt

Sanningssökande

Inre motivation

Öppenhet

Tillit

Ömsesidigt lärande

Komplement till interpersonella beteenden!



#2 Den självrefererande kritiken

• Lyssna och identifiera värderingar/önskningar

• Beskriva inkonsekvenser som man lägger 
märke till

• Kontrollera om observationerna är korrekta



# 3 Ignorera och omformulera

• Beskriva handling

• Ignorera övertygelser i handlingsteorin

• Omformulera handlingarna

• Självrefererande kritik för att förklara 
alternativa teorin

…eftersom det argumenterande 
tillvägagångssättet kan skapa 
positiva resultat är det inte alltid 
nödvändigt att tillämpa en 
undersökande arbetssätt. S.127



Kapitel 6

Professionellt lärande utifrån ett 
undersökande tillvägagångssätt



Professionellt lärande - kurser

• Undersöka förutfattade meningar om ämnet

• Integrera nya ideer med befintliga

”Om de nya kunskaperna och 
färdigheterna inte är förenliga med 
lärares befintliga handlingsteorierna 
kommer det lärande som krävs för 
förbättring inte att äga rum om man 
inte undersöker och utmanar dessa 
teorier.” S.132



Det undersökande tillvägagångssättets fyra 
faser

Att enas om 
problemet som ska 

lösas

Att införa och 
övervaka en ny 

handlingsteori som 
man är tillräckligt 

enig om 

Att utvärdera de 
relativa fördelarna med 

den nuvarande 
respektive alternativa 

handlingsteorin

Att identifiera den 
relevanta 

handlingsteorin

I

IV II

III



Fas I –enas om problemet 

• Rektorernas problem 

• Kursutformningsproblemet

Informationsinriktade kurs

Svag fokus på handlingsteorier

9,5 timmar ren information
3.5 timmar egen reflektion

Kurs som identifierar, utvärderar och 
reviderar handlingsteorin 
En stor mängd tid till detta 



Fas II- Identifiera handlingsteorin



Fas III- Nuvarande vs alternativa 

handlingsteorin



Fas IV- genomföra övervaka en ny 
handlingsteori

• Radikalt annorlunda schema

• Handledare som stöd i stället för 
informationsgivare

• Omvänd förhållande: mer tid att  undersöka 
egna handlingsteorier 



Argumenterande eller 
undersökande???

Argumenterande :

Presentera ny information och 
nya ideer

Innehållet förenligt med 
befintliga handlingsteorier

Undersökande:

Spänning mellan innehåll och 
befintliga handlingsteorier

Tidig återkoppling om det 
planerade tillvägagångssättet

Missuppfattningar/motstånd 
kräver undersökande 
tillvägagångssätt.

Redo för övergång



Diskussionsgrupper

Grupp 1 Grupp2 Grupp 3

Alexander
Helena
Tove

Anna 
Karin
Camilla

Lena
Anders S
Marie



”Jag tycker att bokens främsta styrka är den 
genomgående tonvikten på att arbeta med och 
genom andra människor och på det 
interpersonella och kognitiva arbete som detta 
kräver. ” s 159



Utvärdering

• Vad har varit bra gällande innehåll och form?

• Vad behöver utvecklas i innehållet och 
formen av bokcirkeln?





TACK!


