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Punkter för dagens föreläsning

• Syfte

• Begreppsdefinitioner.

• Inkluderande kommunikationspedagogik – teoretiska 
utgångspunkter.

• Hur kan en inkluderande kommunikationspedagogik förstås i 
relation till rollen som samtalsledare i ett sammanhang av 
kollegialt lärande?

• Vad kan ansatsen innebära för förmågan att föra professionella 
samtal om lärande och undervisning?

Désirée von Ahlefeld Nisser



Syfte

Att beskriva vad en inkluderande 
kommunikationspedagogisk ansats innebär, både 

teoretisk och praktiskt.

Att beskriva vad ansatsen kan innebära för dig i din 
roll som samtalsledare och därmed för förmågan att 

leda professionella samtal om lärande och 
undervisning.



Inkluderande kommunikationspedagogik

• En teoretisk ansats som väver samman praktik och teori. 
Därmed blir det ett förhållningssätt med demokratiska och 
etiska ideal.

• Teori och praktik i ständig växelverkan 



Professionellt samtal

Ett samtal som genomförs på ett så inkluderande sätt 
som möjligt. Kännetecknas av ett empatiskt 
förhållningssätt samt en förmåga att lyssna och värna 
om allas delaktighet. Genomförs på ett sådant sätt att 
alla ges möjlighet att uttrycka sina olika erfarenheter 
och upplevelser. Skilda förståelser och uppfattningar 
respekteras 

(Ahlefeld Nisser, 2021)



Pedagogisk handledning

• Genomförs i ett pedagogiskt sammanhang. 
• Leds av en samtalsledare som har en pedagogisk 

utbildning. 
• Fokus i samtalet är pedagogiska och/eller didaktiska 

frågeställningar.
• Samtalsdeltagarnas frågor och perspektiv kopplade 

till det egna handlandet är utgångspunkt i samtalet. 
• Handledningen syftar till att samtalsdeltagarna 

breddar, fördjupar och/eller förändrar sin förståelse 
av det egna handlandet. (von Ahlefeld Nisser, 2021)



• Paulo Freires dialogpedagogik och talet om den 
kompetenta människan (Freire 1972 – Pedagogik för förtryckta).

• Jürgen Habermas diskursetik (Habermas 1981 - Teori om det 
kommunikativa handlandet). 

• Seyla Benhabibs kommunikativa etik (Benhabib, 1992 – Autonomi 
och gemenskap: Kommunikativ etik, feminism och postmodernism)

• Jonna Bornemarks tal om förundran, icke-vetande 
och omdöme ( Bornemark, 2018 - Det mätbaras renässans. En uppgörelse med pedanternas 
världsherravälde).



Människosyn - Den kompetenta människan 
(Freire)

Föreställningen om den kompetenta människan skapar 
behov av kommunikation för gemensamt 
kunskapande.

Att starta i den Andres erfarenheter.
Att förstå det den Andre förstår.

Frigörande samtal – kunskapande samtal

Désirée von Ahlefeld Nisser, 
2016



Habermas diskursetik

Att genomföra samtalet på ett 
• rätt sätt (Var och en har rätt att lägga fram sin 

”sanning”, sin bild/uppfattning.)
• riktigt sätt (Riktigt enligt den norm som råder i 

kontexten. Att tala på ett sätt så det blir begripligt 
för alla).

• uppriktigt sätt (Att det som yttras är menat så som 
det yttras. Att våga framföra det man vill). 

Désirée von Ahlefeld Nisser



Benhabibs diskursetik

• Känslor och sårbarhet lyfts fram. 

• Att ta hänsyn till den Andre och att inte kränka.

• I skolan/förskolan finns det lagar och regler att följa 
vilket kan leda till en diskursbegränsning. Allt är 
inte möjligt att tala eller besluta om.

Désirée von Ahlefeld Nisser



Bornemark – omdöme och icke-vetande 

• Att lita på sin känsla och att våga använda sitt 
omdöme.

• Det finns alltid en horisont av icke-vetande.

• Att inte veta väcker förundran.
• Förundran väcker frågor.



Kunskapssyn

• Teori och praktik i ständig växelverkan (Freire).

• Kunskap förstås som något subjektivt men bortser 
inte från yttre fakta (Habermas).

• Hur förstår jag och hur skapar jag mening?



Vad tänker jag om det 
som hittills sagts? Vad 
innebär det för mig?



Inkluderande kommunikationspedagogik –
ett förhållningssätt

Proceduren för samtalet är det viktiga. 

• Hur samtalar vi med varandra? 
• Hur går vi till väga när vi ska komma överens? 
• Hur vet vi att vi är överens? 
• Förstår vi varandra? 
• Är samtalsklimatet tillåtande?

Fundamentet är etiskt och demokratiskt.

Désirée von Ahlefeld Nisser



Hur kan en inkluderande 
kommunikationspedagogik förstås i relation 

till samtalsledarrollen ?

• Leder samtal med fokus på lärandesituationer –
leder kollegialt lärande.

• Tilltro till den Andre.

• Förhållningssätt: Alla har något att berätta.

Ansatsen får praktiska konsekvenser



Vad innebär ansatsen för förmågan att föra 
professionella samtal?

• Medveten om att samtal kan ledas på ett 
inkluderande men också exkluderande sätt.

• Medveten om att vi kan uppfatta samtal och 
händelser på olika sätt.

• Förstå vad det vill säga att leda samtal på ett så 
inkluderande sätt som möjligt.

• Medveten om vikten av tillit och empati. 



Vad innebär ansatsen för förmågan att föra 
professionella samtal? 

• Börja i den Andres berättelse. Berätta…, 

• Lyssna och respektera. Värdera inte. 

• Ställa nyfikna frågor. 

• Modigöra (empowerment). 

• Utmana och låta sig utmanas.

• Våga att inte veta.

• Våga använda sitt omdöme.

Presenter Notes
Presentation Notes
Berätta…Vad, var, hur, när, vilka..? Bekräfta. Vad betyder det för dig? Vad skulle du vilja göra? Vad skulle hända om? Vad kan du göra annorlunda?



Vad innebär ansatsen för förmågan att 
föra professionella samtal?

Teori och praktik i ständig växelverkan 



Kommunikationsetik (demokratiska 
ideal)

Vi kan aldrig ifrågasätta en annan människas rätt att 
framföra sina önskningar eller behov. Men, det kan 
behövas diskursbegränsningar!
Vi ska i alla möten betrakta varandra som likvärdiga 
och lika kapabla att ingå i en rationell dialog. Men, 
även det till synes irrationella måste få plats!
Vi måste respektera och acceptera olikheter och också 
kunna omvärdera egna uppfattningar och 
förhållningssätt (Sara Irisdotter Aldenmyr/Dèsirée v A Nisser Högskolan Dalarna)
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Tack för att du lyssnat 
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