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Förord 
Jag har i och med denna utbildning och framförallt genom detta examensarbete, gjort en 

personlig resa som jag är väldigt tacksam för. Det har varit otroligt stimulerande och roligt,  

men även fruktansvärt jobbigt stundtals. Det har funnits dagar då jag varit på väg att ”kasta in 

handduken” för att jag känt att jag inte förstår vad jag har gjort, vad jag håller på med eller 

vad jag ska göra. Jag har skrivit om handledning som en metod att sätta igång processer och 

detta har varit en process av största mått. Med facit i hand, kan jag säga att jag på intet sätt 

skulle vilja ha denna process ogjord – tvärtom den har berikat mig både personligt och som 

yrkesverksam. Det finns inte en bok jag skulle vilja ha oläst, inte heller en föreläsning jag 

skulle vilja ha ogjord. Så många stimulerande lärare!! Jag har fått många nya aha-upplevelser 

och insikter att bära med mig. Man lär sig hela livet och kunskap är aldrig tungt att bära. 

Jag känner också stor tacksamhet för att familj och vänner stöttat mig hela vägen och förstått 

att jag har varit tvungen att vara ganska mycket självcentrerad under en längre tid.  

Sist men inte minst har jag haft en otrolig tur som haft kurskamrater som alla på olika sätt 

bidragit till att jag, som mitt i utbildningen flyttade 30 mil bort, ändå har orkat genomföra den. 

Jag har upplevt så många goda möten och lärt känna fantastiska blivande specialpedagoger så 

bara tanken på det gör mig varm i hjärtat.  

TACK!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 
I en handledningsgrupp kan man få stöd och hjälp att se på sitt eget handlande utifrån. Man 

kan tillsammans med andra kolleger även få hjälp att utveckla sin professionella kompetens. 

Att utveckla sin professionella kompetens omfattar i det här sammanhanget en utveckling av 

sitt eget yrkeskunnande, likväl som en personlig utveckling.  

Syftet med denna studie var att belysa pedagogers uppfattning om professionell pedagogisk 

handledning i grupp som ett verktyg för kompetensutveckling. 

För att uppnå syftet, genomfördes en kvalitativ undersökning med hjälp av halvstrukturerade 

intervjuer. Jag intervjuade fem yrkesverksamma pedagoger, alla med erfarenhet av 

grupphandledning. 

Resultatet pekar på att det finns ett behov av grupphandledning som ett forum för reflektion. 

Att tillsammans samtala och diskutera kring vad man gör och inte gör anses, vid gynsamma 

förhållanden, kunna vara en metod för pedagogisk likväl personlig utveckling. Pedagogisk 

och personlig utveckling kan tillsammans öppna upp för ett gemensamt synsätt och en god 

arbetsmiljö. 

Det finns hos respondenterna ett uttalat behov av att grupphandledning ska ingå och vara en 

naturlig del av arbetet. 

I uppsatsen diskuteras möjligheter och dilemman med grupphandledning utifrån vald 

litteratur, relaterad till pedagogernas upplevelser. 

 

Nyckelord: Grupphandledning, reflektion, yrkesetik, yrkesidentitet, möjligheter och dilemman  
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1. Inledning 

 
Tankar blir till handling om de har riktning och får inspiration 

(Danielsson & Liljeroth 1996, s 229)  

 
De senaste decennierna är det inte bara vår syn på pedagogens yrkesroll som har förändrats, 

utan också vår syn på barn. Tidigare var skolans uppgift att ”lära ut” och elevernas uppgift var 

att ”lära in”. Att ord som respekt, uppmärksamhet och ödmjukhet inte bara skulle höra ihop 

med elevernas förhållningssätt gentemot lärarna, utan även skulle kunna gälla åt motsatt håll 

kanske man inte funderade så mycket över (Normell 2004). 

 

I dagens skola handlar det mer om att lyfta fram elevernas egna resurser, de resurser som 

redan finns där. Kvaliteten på relationerna mellan eleverna och de vuxna i skolan anses av 

många idag som en förutsättning för lärande – och då just att ”lära in”. Konsekvenserna blir, 

att pedagogens personliga kvaliteter har större betydelse än tidigare. Till dessa personliga 

kvaliteter hör förmågan att skapa goda relationer (Normell 2004).  

För att kunna skapa goda relationer måste du ha kunskap om vad känslomässig mognad 

innebär och hur den kan uppnås. Det är en lika viktig del av pedagogernas yrkeskompetens 

som att ha goda ämneskunskaper och en god pedagogik anser Margareta Normell (2002). 

Normell refererar till den amerikanske psykologen och vetenskapsjournalisten Daniel 

Golemans teori om att framgång i yrkeslivet inte är beroende av akademiska meriter och 

fackkunskaper eftersom dessa förutsätts för att man överhuvudtaget ska komma ifråga för en 

anställning. Goleman menar, enligt Normell (2002), att det som bestämmer om man lyckas 

eller inte är huruvida man uppnått tillräcklig emotionell (känslomässig) mognad likväl som 

emotionell intelligens. Att uppnå emotionell mognad innebär, enligt Normell, att erövra 

förmågan att känna igen både egna och andras känslor och handla utifrån den information 

som känslorna förmedlar. Det innebär även inlevelseförmåga, anpassningsförmåga, 

samarbetsförmåga och förmåga att ta initiativ och ansvar (Normell 2002). Ett annat ord att 

jämföras med emotionell mognad är empati, vilket i SAOL (1995) översätts med ”förmåga till 

inlevelse i andras problem”.  

Emotionell intelligens menar Normell (2004), handlar om vår förmåga att handskas med våra 

känslor. 
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Att hjälpa eleverna att känna igen sina egna och andras känslor och även i övrigt utveckla sin 

förmåga att hantera sitt känsloliv är en viktig uppgift anser Normell (2004). En förutsättning 

för att det ska bli bra, är att de vuxna som deltar i detta arbete själva har den mognad som 

arbetet syftar till att ge eleverna. Att så är fallet kan inte utan vidare förutsättas menar Normell 

och hävdar att utbildning med efterföljande regelbunden handledning emellertid skulle kunna 

bidra till att skapa denna förutsättning. 

 

Elisabeth Cederwald (2006) skriver i sin avhandling om att lärarens professionella arbete har 

genomgått en avsevärd förändring de senaste decennierna, i takt med de allmänna 

förändringarna av skolsystemet. Från att man som ensam lärare i klassrummet har haft som 

uppgift att vidarebefordra färdiga kunskapspaket till eleverna, förväntas man idag ingå i ett 

arbetslag med en utvidgad lärarroll som innebär en mängd nya förpliktelser och förväntningar. 

I och med att skolmyndigheternas omfattande och detaljstyrda utbildnings- och kursplaner 

ersattes av översiktliga riktlinjer för hur undervisning ska bedrivas och utvecklas lokalt, växte 

kraven på lokalt och individuellt ansvarstagande och därmed på lärarens förmåga till 

reflektion och kreativitet. 

 

Psykologen och psykoterapeuten Hilmar TH. Hilmarsson (2003) lyfter fram två, enligt 

honom, basala krav som kommer att ställas inom dagens och morgondagens arbetsliv. 

Hilmarsson uttrycker det som att jag som enskild pedagog måste ha likväl ”huvudet” som 

”hjärtat” med mig. Den avancerade tekniken kräver huvudets närvaro; ett gott och fruktbart 

samarbete och engagemang kräver att hjärtat är närvarande. För att vara en god ledare anser 

han vidare att du behöver bli expert på samspel mellan människor samt även kunna skapa 

förutsättningar för lagarbete – ett lagarbete som får människor att må bra, trivas och engagera 

sig. 

En grundläggande förutsättning, för att ett lagarbete som får människor att känna sig trygga 

och välmående ska komma till stånd, anser Hilmarsson vara, att lära sig samtala för att kunna 

kommunicera med andra. Att samtala innebär här att du talar med någon, inte till någon, vilket 

är en förutsättning för att den andra människan ska kunna känna sig delaktig och därmed 

engagerad. Att kunna kommunicera med andra kan leda till ökad förståelse för sina egna och 

andras känslor anser Hilmarsson, vilket han menar i sin tur kan leda till att skapa samförstånd, 

utveckla goda relationer, förbättra samarbete med t ex kolleger samt icke minst, nå insikten 

om betydelsen av att även vara en god lyssnare. 
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Birgitta Hammarström-Lewenhagen & Susanna Ekström (2002) anser även de att den ökade 

efterfrågan av handledning med yrkesverksamma hänger ihop med den snabba 

förändringstakten i samhället. Allt större krav ställs på den enskildes yrkeskompetens och 

yrkeskompetensutveckling. Att vara professionell idag innebär, som de ser det, att också 

kunna ta sitt yrkesansvar i olika former av samarbete. Professionell översätts med 

”yrkesmässig” i SAOL (1995). Hammarström-Lewenhagen & Ekström, liksom Normell 

(2004) och Goleman (Normell 2002), anser att en grundutbildning är nödvändig men 

otillräcklig. Efter grundutbildningen fortsätter ett livslångt lärande ute i arbetslivet och de 

poängterar att inlärning och utveckling sker i betydligt fler rum än i klassrum. 

  

1.1 Mitt problemområde 
Jag vill i min undersökning ta reda på om professionell pedagogisk handledning av 

yrkesverksamma pedagoger, i form av grupphandledning, kan ses som ett viktigt verktyg för 

kompetensutveckling och därmed även för utveckling av verksamheten.  

G. Colnerud & K. Granström (Ahlberg 2001) anser att: 

 
Kompetens är att veta vad man gör. Då lärare klargör sina utgångspunkter och syften samt 

planerade åtgärder för sig själva och andra, blir praktiken mer synlig och begriplig för dem 

själva. Att samtala om det man ser i den dagliga verksamheten innebär att man sätter ord på 

det vardagliga arbetet och synliggör det man håller på med. Då kan nästa steg bli att 

fundera över hur man går tillväga för att förändra och finna nya vägar  

(citerad i Ahlberg 2001, s 159). 

 

Kompetensutveckling ska här ses som ett begrepp som, förutom en fördjupning av 

ämneskunskaper, inbegriper såväl pedagogisk som personlig utveckling.  

Med pedagogisk utveckling avses, i det här arbetet, utveckling av sitt eget yrkeskunnande och 

med personlig utveckling avses, i det här sammanhanget, att utveckla emotionell mognad. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med mitt arbete är att, ur ett systemteoretiskt perspektiv, belysa pedagogers 

uppfattningar om professionell pedagogisk handledning som ett verktyg för 

kompetensutveckling och därmed även för utveckling av verksamheten. Ett systemteoretiskt 

synsätt utgår från att delarna är beroende av varandra för att helheten ska fungera.  

 



  4 

1.3 Frågeställningar 
Utifrån mitt syfte avgränsar jag mitt arbete till följande frågor: 

 

• Vilka erfarenheter har pedagoger av professionell pedagogisk grupphandledning inom 

följande områden: 

Pedagogisk kompetensutveckling? 

Personlig utveckling? 

Verksamhetsutveckling? 

 

1.4 Arbetets disposition 
I det inledande kapitlet har jag beskrivit hur synen på pedagogens roll i skolan liksom hur 

synen på barn har förändrats under de senaste decennierna. Jag har även preciserat studiens 

syfte och frågeställningar. 

I kommande kapitel redovisar jag den teoretiska bakgrund som mitt arbete vilar på. Som 

avslutning på min bakgrund redogör jag, i ett eget kapitel, för tidigare forskning som jag 

finner relevant för min studie.  

Därefter följer en presentation av mina teoretiska utgångspunkter, innan jag redogör för mina 

metodval. 

Efter avsnittet om mina metodval kommer en resultatanalys som sedan följs av en diskussion 

och därefter några rader om fortsatt forskning. 

 

2. Bakgrund  
För att förankra min studie kommer jag i detta kapitel att definiera och redogöra för olika 

aktuella begrepp. Jag kommer också att skriva om vad handledning kan vara samt dess 

möjligheter och dilemman.  

 

2.1 Handledning som begrepp 
Kerstin Bladini (2004) anser att handledning är ett komplext fenomen som behöver preciseras 

och att begreppet handledning inte är så lätt att förklara eftersom det ges olika innebörder i 

olika sammanhang. Handledning erbjuds exempelvis till studenter under utbildning, inom 

lärlingsutbildningar och till yrkesverksamma inom människovårdande yrken. Bladini anser 

dock att ett sätt att försöka förklara begreppet handledning är att beskriva det som en form för 

påverkansprocesser. 
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Begreppet handledning är, enligt Johan Näslund (2004) i sig på intet sätt entydigt. Begreppet 

används inom olika verksamhetsområden och med ganska skiftande innebörder. Näslund 

konstaterar att det har bildats olika traditioner kring handledning inom olika yrken och anser 

att begreppet handledning är dåligt definierat och avgränsat. Detta har, menar Näslund, skapat 

förvirring dels bland dem som får eller utövar handledning och dels bland de som önskar 

handledning för sin verksamhet. Han påpekar dock vikten av att alltid avgränsa och definiera 

vilken typ av handledning det gäller. 

Mona Pertoft (socionom och psykoterapeut) & Birgitta Larsen betonar, enligt Näslund (2004), 

att människovårdande arbete har såväl praktiskt som känslomässigt innehåll och att båda 

delarna måste hanteras i handledning. 

I Svenska ordboken (2001) översätts handledning med undervisning, instruktion, vägledning. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.2 Reflektion 
Bladini (2004), liksom Thomas Koppfeldt (2005) ser handledning, förutom som ett verktyg, 

även som ett rum för reflektion. Koppfeldt konstaterar att reflektionen behöver utrymme, 

någonstans att vara och att den kräver tid. Platsen för reflektion är, enligt Koppfeldt, en plats 

där tankar och känslor får rum.  

 

För att förklara innebörden i begreppet reflektion utgår Mikael Alexandersson (1999) från det 

filosofiska området, inom vilket reflektion har med meningssökande att göra. Han hänvisar 

även till filosofen Emanuel Kant som menade att reflektion har att göra med förhållandet 

mellan individens föreställningar, hennes kunskapskällor och hennes kunskapsförmågor. 

Genom att vi på ett klokt sätt binder samman dessa tre områden, både söker och skapar vi 

mening i tillvaron. Under denna process, menar Kant att vi reflekterar över vad som ligger till 

grund för våra handlingar och till grund för vårt tänkande om dessa handlingar.  

För att göra den praktiska kunskapen tillgänglig, synlig och möjlig att diskutera och analysera 

krävs enligt Alexandersson, att praktiker/yrkesverksamma tillsammans reflekterar över den 

egna verksamheten för att i och med det förändra sitt handlande. Det handlar om att 

synliggöra och genomskåda det man tar för givet.  

Alexandersson hävdar att samtal i grupp, rörande reflektion och praktisk kunskap har påverkat 

stora grupper av verksamma pedagoger och menar att det finns återkommande exempel på att 

det genom dessa samtal skett en fördjupning av läraryrket. En fördjupning som lett till en 

yrkesutveckling vilken i huvudsak kan betraktas som kompetensutveckling. Genom att 
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reflektera över erfarenheter bildas ett vardagsvetande som fördjupar kunskapen om det egna 

arbetet, ett så kallat kunskapsförråd. Alexandersson poängterar dock att reflektion över den 

egna undervisningen inte innebär ett sökande efter ”sanningen”. Det innebär istället en 

analyserande process i vilken man vandrar mellan olika perspektiv och möjliga 

förklaringsmodeller. Problemet, som Alexandersson ser det, är just att inse och bli medveten 

om att det som sker, inte nödvändigtvis är det bästa möjliga och att då göra en förändring av 

sitt eget arbete (Alexandersson 1999). 

 

Peter Emsheimer (2005), lärare och forskare på Lärarhögskolan i Stockholm, är specialiserad 

på människors tänkande i lärandesituationer och har studerat hur studenter och lärare 

reflekterar kring lärande. Emsheimer arbetar även med handledning av lärare och skriver om 

reflektion som en metod för att bryta gamla tankemönster och utveckla nya lösningar. 

Emsheimer refererar till filmen ”Döda poeters sällskap” i vilken läraren utropar:  

 

Just when you think you know something, you have to look at it in another way.  Even 

though it may seem silly or wrong, you must try! (citerad i Emsheimer 2005, s 184). 

 

Emsheimer anser att man inte blir klokare enbart av att göra erfarenheter, man måste även 

arbeta med erfarenheterna. Det är mycket vi inte ser och lägger märke till eftersom vårt 

seende i stor utsträckning präglas av värderingar och förutfattade meningar. Hans 

utgångspunkt är att vi normalt bara ser en bråkdel av det skeende vi är indragna i och att vi 

därför behöver metoder för att vidga seendet. Att inte vara nöjd med en situation anser han 

vara ett första steg på vägen mot en annan lösning. Att få syn på frågan från ett annat håll och 

därigenom lättare kunna arbeta fram framgångsrika lösningar är precis vad reflektion handlar 

om (Emsheimer 2005). 

Emsheimer (2005) refererar även till Jenny A Moon, forskare och lärare på universitetet i 

Bournemouth, England, som har tittat på människors tänkande och sätt att förstå sitt 

sammanhang. Moon har genom sin analys av reflektionens karaktär och dess förhållande till 

inlärning, kommit fram till att lärande innebär ett annat sätt att förstå processer. Hon beskriver 

reflektion som att lägga ett pussel med många tänkbara lösningar. Lösningarna ligger i många 

dimensioner och pusslet måste gång efter annan brytas upp för att läggas på ett annat sätt 

(Emsheimer 2005). 
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2.3 Yrkesetik 
Att ha en yrkesetisk medvetenhet och kompetens anser Tryggve Bergem (2007) vara 

avgörande förutsättningar för att lärare ska kunna arbeta som professionella yrkesutövare 

vilka eleverna, föräldrarna och samhället kan ha förtroende för. Yrkesetik innebär enligt 

Bergem, att pedagogen inte bara ser till sitt ämne utan även ser helheten bakom eleven. 

Begreppet ”att se helheten” innebär enligt Oscar Öquist (2008) att se sambandet mellan 

relationer, sammanhang och mönster, ett samband som innebär att allt hänger ihop och är 

avhängigt varandra. Bergem (2007) anser att vi måste äga vår yrkesetik, d v s den måste 

komma inifrån, vi måste nå insikten om att alla är beroende av varandra och att allt sker i 

samspel. Vägen dit måste, som han ser det, bland annat bestå av ständigt levande diskussioner 

i syfte att skapa medvetenhet hos oss själva.  

Bergem (2007) refererar till den amerikanska forskaren Margret Buchmann, som anser att 

kollegialitet och vilja till nytänkande, är normer som alla lärare måste känna sig förpliktigade 

att följa. Det ska finnas krav på nytänkande och på att pröva alternativa arbetsmetoder, vilket 

ska påminna lärarna om att all undervisning kan bli ännu bättre. Denna påminnelse ska sedan 

stimulera lärarna att kontinuerligt försöka utveckla sina praktisk-pedagogiska färdigheter. 

Buchmann anser att viljan och förmågan till yrkesetiska reflektioner är en avgörande 

förutsättning för en professionell yrkesutövning. 

 

2.4 Yrkesidentitet 
Idag, till skillnad från förr, är det flera yrkesgrupper i skolan som ska samarbeta kring 

eleverna (Normell 2002). Det innebär att olika yrkeskulturer möts, vilket kräver att man 

arbetar med den rädsla och misstro som ofta blir en följd av en förändring.  De olika 

yrkesgrupperna inom skolan har olika utbildning, olika status i samhället och de har även 

olika mycket betalt för sitt arbete. De har inte heller tidigare, före arbetslagens tid, en historia 

av att arbeta tillsammans vilket gör att det finns fördomar yrkesgrupperna emellan. 

Fördomarna kan bl.a. handla om vilket yrke som tidsmässigt, fysiskt, psykiskt och 

intellektuellt är mest tidskrävande. Det kan även finnas en rädsla för att förlora på ett 

samarbete, vilken kan vara starkare för en del, mindre stark för andra. Att ha tillgång till en 

handledningsgrupp där olika yrkeskategorier sitter med, tror Normell kan bidra till att denna 

rädsla och misstänksamhet undanröjs snabbare än om det inte finns något gemensamt forum 

för reflektion. 
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De två grundstenarna för varje yrkeskunnande är, som Normell ser det, en formell utbildning 

och den praktiska yrkeserfarenheten som kommer med åren, den vi brukar kalla ”tyst 

kunskap”.  Alla som arbetar i skolan har ett uppdrag som går ut på att hjälpa barn och 

ungdomar i deras utveckling till mogna vuxna. Normell menar att en trygg yrkesidentitet är ett 

starkt stöd i det arbetet. Med en teori, en praktik och en etik att hålla sig till som utgångspunkt 

kan sedan kunskaperna, genom återkommande handledning, fördjupas och integreras till en 

alltmer personligt förankrad yrkesidentitet (Normell 2002). 

 

2.5 Vad handledning är - möjligheter och dilemman 
Khalil Gibran skriver: 

 
Läraren som med sitt följe går in i templets skugga, ger inte så mycket av sin visdom som 

av sin tro och kärlek. Om läraren verkligen är vis ber han dig inte komma in i sin visdoms 

skugga, utan leder dig till ditt eget förstånds tröskel (citerad i Kinge 2000, s 106). 

 

Emilie Kinge (2000) beskriver, med utgångspunkt från ovanstående citat, yrkesmässig 

handledning som ett av de verkningsmedel som finns för att sätta igång processer hos 

professionella hjälpare i syfte att öka deras såväl inre som yttre kompetens. Att öka sin inre 

kompetens handlar här om att växa som människa, att öka sin yttre kompetens handlar om att 

växa i sin profession. I denna form av handledning står reflektioner över handling och 

handlingsalternativ i centrum (Kinge 2000).  

 

Birgit Lendahls Rosendahl & Karin Rönnerman (2002) konstaterar att även om begreppet 

handledning idag används i olika sammanhang anknyter de på olika sätt till varandra. De 

avgränsar handledning genom att jämföra den med angränsande aktiviteter såsom vägledning, 

konsultation och undervisning. Inför dessa aktiviteter finns det en förväntan om att den person 

som kontaktas äger en specifik kunskap för att en lösning på det aktuella ärendet ska kunna 

ske och insatserna är tidsbegränsade. Handledning sker under längre tid och ses i större 

utsträckning som en mötesplats i syfte att deltagarna själva ska komma till insikt om hur 

problem ska lösas (Lendahls Rosendahl & Rönnerman 2002).  

 

Resultatet av Bladinis (2004) studie av specialpedagogers handledningssamtal, visar att 

handledning kan vara såväl ett verktyg för att åstadkomma förändring för barn, som ett rum 

för pedagoger att reflektera över aspekter av sitt arbete i.  
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Bladini (2004) skriver: 

  
När handledning betraktades som ett verktyg för att förändra barns situation via 

pedagogernas handlande använde specialpedagogen sig av förändringsdiskursen att ge råd. 

När handledning betraktades som reflektionsrum för att stimulera pedagogernas tänkande 

använde specialpedagogerna förändringsdiskursen att vidga pedagogernas tänkande om 

sina beskrivna svårigheter (Bladini 2004, s 165). 

 

Även Margareta Normell (2004) m.fl. ser handledning för yrkesverksamma som ett forum för 

reflektion. I detta forum har ”…man inte bara möjlighet att hämta andan och orientera sig, 

man har även möjlighet att här stärka och utveckla sin professionalitet”(Normell 2002, s.13). 

I jämförelse med andra strukturerade samtal och möten i skolan anser Normell att fördelen 

med denna form av handledning är, att där finns utrymme att tala om och diskutera kring det 

som var och en i gruppen just för tillfället känner är mest angeläget. Det finns varken någon 

lista med punkter som ska betas av eller beslut som ska tas. Deltagarna i handledningsgruppen 

behöver inte heller känna någon stress över att behöva förbereda sig inför mötet inte heller 

över åtgärder som ska vidtas efter mötet. 

 

Mikael Alexandersson (1996) beskriver kollegial handledning som ett exempel på en intern 

process i form av reflektion, dialog och samverkan vilken han menar kan fördjupa lärarnas 

förståelse av olika skeenden i skolan. Bestående förändringar oavsett sammanhang är, som 

han ser det, en effekt av en pågående process, i vilken dialog med andra är av avgörande 

betydelse.  
 

Gunnar Handal (1996) skriver om handledningens roll i utveckling av yrkeskunnande och 

yrkeskvalificering och menar att handledning kan stimulera till en reflekterad praktik.  

Ett av kännetecknen på professionalitet innefattar, som Handal ser det, krav på reflekterad 

yrkesverksamhet i syfte att utveckla yrkesmässig kunskap och handling. Ett annat 

kännetecken är att reflektion skall ske tillsammans med andra yrkesutövare för att 

utvecklingen även skall omfatta andra som ingår i yrkesgemenskapen. Denna form av 

verksamhet, är den Handal åsyftar när han talar om reflekterad praktik. 

  

Ann Ahlberg (2001), Bladini (2004) liksom Per Lauvås; Kirsten Hofgaard Lycke & Gunnar 

Handal (1997) och Näslund (2004) anser alla, att handledning kan sägas handla om den 
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handleddes lärande och utveckling, och därmed också ofta kunna ses som ett led i 

professionell utveckling. Ahlberg(2001) anser att handledning kan vara en del i ett ständigt 

pågående arbete för att skapa en kollektiv lärarkompetens samt stärka och utveckla 

yrkesprofessionen. Lärare kan genom olika typer av handledning ges möjligheter att 

tillsammans reflektera och överväga olika vägar för att skapa kreativa inlärningsmiljöer som 

inkluderar alla elever. 

Handledning kan ske enskilt eller i grupp. I grupp kan den t.ex. bedrivas som 

kollegiehandledning. Avsikten med handledning, i form av kollegiehandledning, är dels att 

enskilda lärare skall få hjälp av kolleger att göra sig medveten om och vidareutveckla sin 

praktikteori om undervisning och sitt arbete som lärare. Dels att lärarna som yrkesgrupp skall 

utveckla sin gemensamma professionella yrkeskunskap, yrkesetik och praktik. Författarna 

uttrycker även att meningen med denna form av handledning är att den skall bidra till att 

väcka ett behov hos deltagarna att vinna mera eller ny kunskap inom det aktuella området  

(Lauvås, Hofgaard Lycke & Handal 1997).  
 

Liv Gjems (1997) beskriver handledning som ett av flera möjliga redskap för att ta tillvara 

och utveckla kompetens. Andra möjliga verktyg för kompetensutveckling kan till exempel 

vara vidareutbildning i form av olika fortbildningskurser under enstaka dagar eller veckoslut. 

Dessa två verktyg för kompetensutveckling har dock, enligt Gjems, helt olika utgångspunkter.  

Fortbildningskurser i ovan beskrivna form utgår från att alla mottagare får samma kunskap 

oavsett vilka förutsättningar de har, medan handledning däremot bygger på en 

inlärningsprocess som tar sin utgångspunkt i den enskilda deltagarens förutsättningar av 

personlig och organisatorisk karaktär. De kunskaper, erfarenheter och värderingar som varje 

deltagare i handledningen besitter, utgör förutsättningarna av det personliga slaget. Det som 

utgör de organisatoriska förutsättningarna, är de ramar som styr en deltagares möjligheter till 

utveckling, t.ex. kolleger, traditioner, närmiljö, målgrupp och ekonomi.  

Gjems beskriver deltagarna i handledning som ett ”ressällskap” och betonar vikten av ett gott 

sådant när man gör sina erfarenheter likväl som när något nytt skall testas i en redan befintlig 

organisation. 

 

Per Lauvås & Gunnar Handal (2001) tänker sig att avsikten med handledning bl.a. är att 

bygga en bro mellan teori och praktik. De anser att handledningens huvudsakliga uppgift blir 

att hjälpa den enskilde att koppla ihop värderingar, teoretisk kunskap och egna erfarenheter 

med den praktiska vardagen.  
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Lauvås & Handal skriver: ”… reflektionen är ett verktyg för att skapa mening i det som 

händer och sker omkring oss samt för att utveckla eller förändra denna mening eller 

förståelse” (Lauvås & Handal 2001, s. 81).  

Den kunskap, de värderingar vi trycker på då vi försöker grunda och legitimera våra 

handlingar, har Lauvås & Handal valt att kalla den praktiska yrkesteorin. De menar att det är 

först genom att själv praktisera den egna yrkesrollen som den viktigaste delen av den 

införstådda kunskapen kan utvecklas och att det är i denna utveckling av kunskap som 

handledning blir viktig. Handledningen blir här viktig för att höja reflektionsnivån om sin 

egen praktiska yrkesteori och för att koppla nya erfarenheter och teorier till den.  

Lauvås & Handal hänvisar till Odd Wormnaes, verksam i Norge som forskare i 

vetenskapsfilosofi.   

Wormnaes betonar vikten av att förstå att vår egen verklighetsuppfattning bara är en av flera 

möjliga, vilket han har formulerat på följande sätt: 

 
Genom att förstå helt andra tankegångar, helt andra sätt att förstå världen, förstår vi också 

att vår egen verklighetsuppfattning bara är en av flera möjliga. Insikter om andra sätt att 

tänka över och förstå verkligheten främmandegör våra egna tänkesätt och gör oss därmed i 

stånd att bli medvetna om delar av den, inte bara att känna till den (citerad i Lauvås & 

Handal 2001, s 213). 

 

Handledning som reflektion över sin egen praxis är nyttig för den enskilde med tanke på den 

egna kompetensutvecklingen. Dessutom torde det vara viktigt att se handledning som ett 

redskap för att artikulera den tysta yrkeskunskapen, i avsikt att sätta ord på det man gör för att 

synliggöra praktiken och därmed kunna analysera och bedöma den. Avsikten med 

kollegiehandledning är även att bygga en grogrund för den enskilde pedagogens 

välbefinnande och trygghet. Den är bra för själen om den leder till att vi vågar vara mer öppna 

om det som vi finner problematiskt (Lauvås, Hofgaard Lycke & Handal 1997). 

 

Lendahl Rosendahl & Rönnerman (2002) uttrycker att meningen med grupphandledning är 

att, den skall bidra till att väcka ett behov hos deltagarna att vinna mera eller ny kunskap inom 

det aktuella området. I den här avgränsningen, gällande pedagogiskt yrkesverksamma, kan 

man också se handledning som ett inslag i kompetensutveckling som i sin tur är ett led i 

utveckling av den befintliga verksamheten. Med utveckling av verksamheten avses här hela 

skolan, inte bara det egna klassrummet. Genom detta synsätt blir pedagogernas 
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kompetensutveckling naturligt kopplad till verksamhetens utveckling. Vidare betonar 

författarna att det är pedagogerna själva som ska lyfta den fråga eller de problem de vill 

diskutera och reflektera över i gruppen. Av den anledningen, ser de att handledningen dels ska 

fokusera kring ett tänkande om den egna praktiken och dels fokusera på handlingen i den egna 

praktiken. Handlingen kommer då att prövas och omprövas. I processen kring tänkandet om 

den egna praktiken blir då målet en förståelse av praktiken. I processen med fokus på 

handlingen i den egna praktiken, blir målet att förändra i praktiken. 

 

Lennart Danielsson och Ingrid Liljeroth (1996) sammanfattar syftet med handledning till att, 

dels bearbeta hinder som verkar blockerande och dels ta vara på möjligheter (insikter) som 

kan bli medel i arbetet. Om syftet uppfylls anser de att handledning fungerar som fortbildning 

genom att erfarenheter omvandlas till kunskaper. Handledning blir därmed en ömsesidig 

kunskapsbildningsprocess. 

 

Jesper Juul & Helle Jensen (2003) har valt att kalla grupphandledning för kollegial reflektion, 

vilket enligt dem ska förstås som en strukturerad arbetssituation bland professionella som i 

princip betraktas som likställda avseende utbildning, erfarenhet och kompetens. Juul & Jensen 

menar att syftet med den kollegiala handledningen är att på lång sikt höja deltagarnas 

yrkesnivå, bygga ut kollegialiteten samt öka självkänslan i yrket och den personliga trivseln i 

arbetet. Det handlar om att få ett konstruktivt förhållande till sina egna yrkespersonliga 

begränsningar och att stödja en kollegas reflektioner kring sina egna aktuella arbetsuppgifter.  

Enligt Juul & Jenssen blir kollegial reflektion ett konkret verktyg i arbetet med att utveckla 

den yrkespersonliga relationskompetensen.  

Det Juul & Jensen (2003) anser vara både lockande och positivt med handledning i form av 

kollegial reflektion, är att den utnyttjar existerande engagemang och kvalifikationer. 

Deltagarnas gemensamma vardag ger en inblick i såväl verksamhetens ramar och syften som i 

kollegernas yrkeskunnande och personliga förhållningssätt. En strukturerad samvaro, som de 

menar att kollegial reflektion är, anser de är en bra plattform för att kunna ta dessa resurser i 

anspråk. 

 

Niklas Gustafson (2008) beskriver under rubriken Lärarkolleger i samarbete, sina egna 

erfarenheter av handledarskap. Efter 15 år av traditionellt ensamarbete som lärare i trä- och 

metallslöjd, startade Gustafson tillsammans med några kolleger ett utvecklingsarbete på sin 

skola. Syftet var att bygga upp ett kollegialt samarbete för att utveckla kunskap kring det egna 
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arbetet. Med sin erfarenhet av att handleda lärarkolleger vill Gustafson lyfta fram några av 

honom upptäckta dilemman kring grupphandledning, vilka han tycker är värda att reflektera 

över och viktiga att ta ställning till.   

Ett dilemma som Gustafson berör är att hitta en tid för de gemensamma träffarna, då olika 

arbetstider hos deltagare i en grupp kan upplevas som en bromskloss. Gruppen behöver ta 

ställning till när på dagen de gemensamma träffarna ska ligga, hur långa de ska vara och hur 

lång tid det ska vara mellan dem. Eftersom det är av största vikt att skolledningen stödjer 

utvecklingsarbetet, anser Gustafson att den också går in och hjälper till med att skapa tid. 

Ett annat dilemma som Gustafson tar upp är de grundrelationer som finns på arbetsplatsen och 

hur man hanterar dem. Enligt Gustafson kan det vara betydelsefullt att öppet synliggöra 

relationerna och därefter sätta mål för hur man önskar att de ska utvecklas. Det som sker vid 

samtalsträffarna är bland annat att man växlar mellan lyssnarens och talarens roll. I rollen som 

talare utmanar man kollegers och egna uppfattningar och förgivettaganden. Att sedan med lite 

distans se sig själv i samtalen med kollegerna gör att man får syn på de olika roller man 

spelar, vilket då kan utgöra en grund för att utveckla dem. 

 

Juul & Jensen (2003) påpekar att eventuella svårigheter kan knytas till gruppens inbördes 

relationer då, som de ser det, det rådande samarbetsklimatet har stor betydelse. De hävdar att 

det måste finnas en grundläggande tillit och förståelse för det konfidentiella i de enskilda 

samtalens innehåll. Tilliten i detta forum menar de byggs upp dels av arbetet som görs och 

dels av den enskildes vilja att ge det en chans. Att ifrågasätta sig själv kräver 

självövervinnelse och det kan vara svårt att ta emot respons som konfronterar och ställer sig 

frågande. Som regel är kollegialitet nära förbunden med lojalitet och därför påpekar Juul & 

Jensen vikten av att kunna ge inlevelsefull och stödjande respons. Lika viktigt anser de också 

vara att kunna bjuda på tankeväckande och utmanande återkopplingar. 

 

Näslund (2004) anför som en fördel med grupphandledning att den bidrar till att deltagarna lär 

av varandras erfarenheter. Den utgör även ett möjligt stöd för den enskilde och ger honom 

eller henne en värdefull känsla av att inte vara ensam i situationen. Enligt Näslund finns det 

dock belägg för att det inte enbart är fördelar med att arbeta i grupp. Ett vanligt fenomen som 

han erfarit är att man ömsesidigt förstärker varandras försvar och motstånd, ett annat är att de 

handledda kan vara rädda för att avslöja sig i gruppen. 
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3. Tidigare forskning 
Av tidigare forskning har jag tagit del av Elisabeth Cederwalds avhandling Reflektion och 

insikt i ”den kommunikativa pedagogiken”(2006), Birgitta Sahlins avhandling Utmaning och 

omtanke (2005) samt Inger Assarsons avhandling Talet om en skola för alla (2007).  

Mina val av ovanstående tre avhandlingar grundar jag på att handledning i grunden handlar 

om kommunikation samt om vikten av att organisera mötesplatser och avsätta tid för samtal, 

vilket alla tre avhandlingar berör utifrån respektive utgångspunkt. 

Förutom de tre nämnda avhandlingarna har jag även studerat Johan Näslunds 

forskningsrapport Insyn i grupphandledning. Ett bidrag till förståelsen av ett av de 

människobehandlande yrkenas hjälpredskap (2004). 

 

Elisabeth Cederwald (2006) har studerat vilken betydelse införandet av en ny pedagogik, den 

kommunikativa pedagogiken, har haft för personalen inom en skolenhet. Den kommunikativa 

pedagogiken har sitt ursprung i Danmark och dess upphovsman är läraren Lars Rokkjaer. En 

grundtanke i den kommunikativa pedagogiken är att läraren är sitt eget pedagogiska verktyg 

och att han eller hon måste förstå hur det redskapet fungerar i relation till andra människor. 

Cederwalds tolkning av den kommunikativa pedagogiken är att den handlar om självinsikt, 

reflektion och om ett empatiskt kommunikationsmönster. För pedagogerna innebär den 

kommunikativa pedagogiken bland annat att de har schemalagda reflektionssamtal. I dem 

deltar samtliga lärare, vilka sedan i sin tur har reflektionssamtal med sina elever. Cederwald 

ser både positiva och negativa sidor av den kommunikativa pedagogiken.  

Det som är positivt likväl som viktigt med den kommunikativa pedagogiken, tycker hon är att 

lärare ges möjlighet att utveckla sin självinsikt i de schemalagda reflektionssamtalen, då det 

som hon ser det, ger ett mer utvecklande sätt att möta elever och kollegor. Om man som 

pedagog förstår de egna förhållningssätten och handlingsmönstren, är det lättare att förstå 

andras. Det blir enligt Cederwald, ett sätt att förstå likheter och det kan utnyttjas i arbetslagen 

likväl som i mötet med elever.  

Det som Cederwald ser som negativt och som hon därmed är kritisk till är hur 

reflektionssamtalen går till. Att samtalen är styrda utifrån en rondellmetod kan upplevas 

pressande för en del människor. Tanken är att den som i samtalen för upp en fråga eller ett 

problem till reflektion, själv ska finna svaret, med kollegornas hjälp. Kollegorna bör då, enligt 

Cederwald, inte ge goda råd utan bara ställa öppna och utvecklande frågor,   
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Cederwalds slutsats är dock att skolenheten som hon här har studerat, numera har ett helt 

annat arbetsklimat. Den kommunikativa pedagogiken har, som hon ser det, lett till personlig 

utveckling för pedagogerna, men även arbetslagen och hela verksamheten har utvecklats. 

Cederwald (2006) refererar till Carlgren & Marton som anser att det i en alltmer pressad 

yrkesvärld blir nödvändigt för oss pedagoger att reflektera över våra yrkesmässiga och 

personliga förhållningssätt, hur vi vanligen beter oss i de sammanhang vi verkar i. För att 

förstå våra förhållningssätt och handlingsmönster måste vi enligt Cederwald, medvetandegöra 

oss om och reflektera över dem. Cederwald citerar Virginia Satir, som anser att reflektion 

över det egna sociala beteendet är ett sätt att främja goda relationer i samvaron med eleverna 

och kollegerna.  

 
Virginia Satir säger: Att ta kontakt är ett sätt att ärligt dela mänskliga frågor och problem. 

Det är ett sätt att bibehålla sin integritet och nära sin självaktning och i det långa loppet 

stärka sitt förhållande till sig själv och andra. (citerad i Cederwald 2006, s 13) 

 

Birgitta Sahlin (2005) har gjort en analys av handledning som en utvidgad specialpedagogisk 

funktion i skolan. Avhandlingen beskriver tio speciallärares respektive specialpedagogers 

upplevelser av att handleda kollegor i skolan under slutet av 1990-talet. De intervjuades 

erfarenheter av handledning som en processinlärning över tid är att den bidragit till ett ökat 

känslomässigt engagemang, samt lett till ändrade attityder till föräldrar, elever och lärare vilka 

inledningsvis uppfattats som ”hopplösa” eller som de stått oförstående inför. Vidare finns det, 

bland de intervjuade, erfarenheter av att handledning lett till omlärning av arbetssätt och 

arbetsformer samt till ett relationellt lärande som visar sig i hur gruppen vågar ta tag i ett 

problem och hur fler och fler vågar bidra med sin egen uppfattning.  

Sahlin (2005) skriver:  
 

Gruppen vågar tänka högt kring olika sätt att lösa den problematiska situationen och 

slutligen bestämma sig för ett sätt att hantera detta. Det viktiga kan vara hur man ska göra 

det, inte vad som ska göras. Även om gruppen kommer tillbaka till ett och samma 

grundproblem, samma rubrik, så har man betat av olika händelser, föreslagit och prövat 

olika förhållningssätt för att lösa olika situationer (Sahlin 2005, s 220-221). 

 

Inger Assarson (2007) har studerat vad som händer när en grupp pedagoger tar den politiska 

retoriken om en skola för alla och gör budskapet meningsfullt för sig själva. Med retorik 
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menas här ett tomt begrepp som fylls med gemensamma förhoppningar om något som skulle 

kunna vara bättre. 

I studien ingår 17 pedagoger som Assarson har träffat för gruppdiskussioner och enskilda 

diskussioner. Assarson anser att ”…språket är en skapande kraft. Man kan arbeta sig fram 

genom samtal eftersom språket har en förmåga att lyfta tanken till vad man skulle kunna göra 

annorlunda”. Bland pedagogerna i studien framkom en önskan om avsatt tid för pedagogiska 

samtal. Ett skäl kan, enligt Assarson, hänföras till Ahlberg (2001), som utifrån sina 

undersökningar, ser som ett problem att det oftast är organisationsfrågor som hamnar i fokus 

vid gemensamma personalmöten. De pedagogiska och didaktiska frågorna blir då 

underordnade. Ahlberg framhåller i och med detta, vikten av att organisera mötesplatser och 

avsätta tid för samtal. Assarson (2007) frågar sig dock om den öppenhet som krävs för 

förändring gynnas av att dessa samtal sker på ett gemensamt språk med gemensamma 

referensramar. Hon ser det som en risk att de gemensamma referensramarna, genom sin 

dominans och styrka kommer att lägga förändringspotentialen utanför dessa ramar. Hon 

menar att i området utanför de gemensamma referensramarna, finns det som skulle kunna 

vara på ett annat sätt, det som ständigt utmanar och leder till förändring.   

 

Johan Näslunds (2004) övergripande syfte med sin forskningsrapport är att bidra till 

förståelsen av vad grupphandledning för yrkesverksamma kan vara och hur handledningen 

kan förändras över tid. 

Det Näslund genom sin studie påvisar, är bl. a att känslor omedvetet förmedlas och påverkar 

en grupps förmåga till reflektion och lärande, att handledningsgruppens deltagare med sina 

förväntningar, i stor utsträckning styr innehållet i handledningen och att en 

handledningsgrupps deltagare kan vara mycket olika beträffande nyfikenhet, öppenhet för 

förändringar och praktiskt ansvarstagande. Dessa faktorer anser Näslund vara viktiga bitar 

som var och en påverkar gruppens utvecklingsmöjligheter.  

Vidare konstaterar Näslund i sin resultatdiskussion, att när handledningsgrupperna är 

motiverade till reflektion och bearbetning i handledningen tycks motivationen innehålla en 

känslomässig del. Enligt Näslund borde den känslomässiga anknytningen således spela en stor 

roll om grupphandledningen ska vara relativt framgångsrik, men poängterar samtidigt att 

intellektuell reflektion har sitt värde som ett förstadium och en förutsättning för 

eftertänksamhet. Handledarens roll visar sig här ha en avgörande betydelse för hur 

reflektionsprocessen utvecklas. Handledaren kan vara känslomässigt utmanande eller 

intellektuellt stödjande. I en situation där handledningsgruppen borde bryta ett destruktivt 
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mönster anser Näslund, att handledaren i princip antingen kan stödja de ”positiva 

krafterna”(d.v.s. bearbetning och reflektion) eller konfrontera och utmana de ”negativa 

krafterna”(d.v.s. undanflykter och stagnation). I de beskrivna handledningsgrupperna är 

handledarna nästan enbart stödjande. Deras egna (inkl. handledarnas) reflektioner över denna 

brist på utmaning är att de borde blanda ett stödjande förhållningssätt med ett utmanande. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

 
En droppe droppad i livets älv 

Har inte kraft att flyta själv 

Det krävs en styrka hos varje droppe 

Hjälp att hålla de andra oppe. 
                          Tage Danielsson 

 
Jag har valt att utgå från det systemteoretiska synsättet eftersom ett sådant synsätt ser på 

handledning och samtal ur ett relationellt perspektiv i vilket delarna är beroende av varandra 

för att det ska fungera. 

 

4.1 Systemteori  
Enligt Gjems (1997) är systemteorin en tvärvetenskaplig teori som täcker ett stort område. 

Områden inom samhällsvetenskapen där systemteori används är bland annat sociologi, 

utvecklingsekologi, familjeterapi och organisationsteori. 

En av de grundläggande utgångspunkterna i systemteori är, enligt Gjems, att alla företeelser 

hänger samman och har en ömsesidig påverkan på varandra. Med den utgångspunkten samt 

att systemteorin riktar uppmärksamheten mot relationer mellan människor anser Gjems att: 

”… denna teoretiska inriktning är en mycket god utgångspunkt för handledning i 

yrkesgrupper där man jobbar nära varandra i team och med människor” (Gjems 1997, s 23). 

Att tänka systemteoretiskt innebär, enligt leg.psykolog Oscar Öquist (2008), att se världen i 

helheter, relationer, sammanhang och mönster, där allt hänger ihop och ingen del är viktigare 

än någon annan. Det innebär även att ständigt ha förändring och utveckling framför ögonen. 

Med hjälp av systemteorin kan vardagliga problem få nya infallsvinklar. Öquist ser 

systemtänkandet som ett alternativ till rationalismen som istället står för tänkande i termer av 
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mål och medel, uppdelningar och gränsdragningar. En kritik som, enligt Öquist ibland 

framförs mot systemteorin, är att den står för en harmonisyn. Med harmonisyn menas i det här 

sammanhanget att allt går an och att man förbigår genuina konflikter och motsättningar i 

samhället. Öquist menar dock att skillnaden mellan systemteorin och rationalismen snarare 

ligger i synen på lösningarna.  

 
Genom att anlägga ett vidare synsätt på problemet och låta sammanhang och mönster 

framträda infinner sig nya perspektiv och handlingsalternativ som inte är lika uppenbara 

inom en rationalistisk referensram med dess snäva systemavgränsning (Öquist 2008, s 28). 

 

En viktig poäng med systemtänkandet, som Öquist ser det, är tonvikten på det ömsesidiga 

beroendet mellan individ och omvärld. Vanligt förekommande begrepp i modern 

systemlitteratur är kontext, evolution och självförnyelse. Istället för att, som det linjära 

tänkandet, leda oss att automatiskt följa ett beteende bakåt i ett sökande efter dess orsaker, har 

det systemteoretiska tänkandet fokus på ”här och nu”. Det intressanta enligt Öquist är hur 

strukturen och funktionen hos levande system förändras och förnyas i samspel med 

omgivningen (Öquist 2008). 

  

Inga Andersson (2004) beskriver några av systemteorins grundtankar och refererar bl.a. till 

Gregory Bateson, socialantropolog och en av förgrundsgestalterna inom systemteorin. Enligt 

Andersson är Batesons uppfattning att vi lever i sociala sammanhang där allt påverkar allt och 

inget förhållande existerar oberoende av något annat. I ett systemteoretiskt synsätt förklaras 

inte händelseförlopp utifrån lineära samband, dvs. orsak och verkan, utan utifrån cirkulära 

samband. En cirkel har varken en början eller ett slut. 

 

Lars Svedberg (2007) skriver under rubriken Systemteori och synen på lärande om det 

systemteoretiska tänkandet i skolans värld. Ur ett systemteoretiskt perspektiv pratar man, 

enligt Svedberg, om elever i svårigheter i stället för med svårigheter. I det systemiska 

synsättet, till skillnad från det kausala, sker fokusering i större utsträckning på relationer, 

arbetssätt och förhållningssätt. I ett kausalt synsätt sker fokusering på sambandet mellan orsak 

och verkan. Att ständigt önska sig mer talangfulla vare sig elever eller lärare är, som Svedberg 

uttrycker sig, ingen lösning – det är ett kramptillstånd. 
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5. Metodologiska utgångspunkter 
Här kommer jag att redogöra för mitt metodval inför undersökningen och för hur jag valde 

min undersökningsgrupp. Därefter redogör jag för undersökningens upplägg och 

genomförande, dess bearbetningsmetod samt studiens trovärdighet. Till sist tar jag upp de 

forskningsetiska överväganden som jag har använt mig av i undersökningen.  

 

5.1 Metodval 
Med utgångspunkt från mitt syfte och mina frågeställningar, har jag valt kvalitativ, 

halvstrukturerad forskningsintervju som undersökningsmetod. Eftersom handledning är en 

samtalsform där mänskliga möten står i fokus och den kvalitativa forskningsmetoden, enligt 

Steinar Kvale (1997), bygger på att försöka tolka, förstå och förklara vad andra människor 

säger sig uppleva, anser jag den vara den optimala metoden i detta sammanhang. Kvale 

beskriver en intervju som ”ett samtal som har struktur och syfte”. Den halvstrukturerade 

formen är varken strängt strukturerad eller helt ostrukturerad. Den bygger på ett tema av 

ömsesidigt intresse, följer ett oskrivet manus men innehåller förslag till relevanta frågor 

(Kvale 1997). Om man vill fånga en människas erfarenheter och förhållningssätt på ett mer 

nyanserat sätt, är en kvantitativ intervju som metod, ofta för snäv och för inrutad eftersom 

frågorna är färdigformulerade, svarsalternativen för fyrkantiga och/eller för få. Dessa 

beskrivna brister i en kvantitativ intervju kan bidra till att man som respondent blir mindre 

motiverad till att delta i undersökningen och i och med det svarar slarvigt eller inte alls  

(Pål Repstad 2007). 

Utifrån intervjuarens frågor (se bilaga 2) talar den intervjuade fritt ur hjärtat och intervjuaren 

har möjlighet att ställa kompletterande frågor efter behov (Kylén 2004). 

 

Jag har med mig hermeneutiken som huvudsaklig tankeströmning. Torsten Thurén (2007) 

använder sig av ordet tolkningslära för att förklara innebörden av hermeneutiken som 

vetenskap. Enligt Thurén utgår hermeneutiken från, förutom de fem sinnenas iakttagelser och 

den logiska analysen, även inkännandet d v s empatin. Det handlar om att förstå och inte bara 

begripa tankemässigt. Tolkningsmetoderna inom hermeneutiken bygger på att vi människor 

förstår andra människor. Konkret innebär det i mitt arbete, att jag använder mig av mina egna 

minnen, mina egna upplevelser, och min förförståelse av grupphandledning till att tolka 

respondenternas upplevelser av grupphandledning. Det man, enligt Thurén, kan invända mot 

hermeneutiken är att det inte går att kontrollera om en tolkning är rätt gjord, eftersom den som 
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tolkar utgår från just sina egna känslor och upplevelser. Upplevelser och känslor är således 

inte testbara intersubjektivt, d v s de kan aldrig ses som en hypotes eller ett resonemang som 

bedöms lika, oavsett vem som undersöker dess riktighet. 

 

Hermeneutiken handlar enligt Ulla Sjöström (2007), om hur den typ av erfarenhet som växer 

fram ur mötet med en människa kan samlas in, analyseras och tolkas, och om hur tolkningarna 

måste prövas för att resultatet skall ge kunskap – inte godtyckliga slutsatser och fördomar. Ur 

ett hermeneutiskt perspektiv menar man enligt Sjöström, att kunskap om vad som gäller för 

enskilda unika människor i deras livssituation kan öka mina förutsättningar att möta, förstå 

och förhålla mig till en annan människa. 

 

5.2 Urval 
Min undersökning grundar sig på intervjuer av 5 pedagoger, alla verksamma inom en F-5 

skola. Det viktigaste kriteriet för att komma med i urvalet är att jag som forskare räknar med 

att de tillfrågade personerna har viktig och relevant information att ge utifrån projektets 

frågeställningar (Repstad 2007). Utgångspunkten för mitt urval av undersökningsgrupp var att 

alla, förutom att vara yrkesverksamma pedagoger, skulle ha egna erfarenheter av professionell 

pedagogisk handledning. Jag hade inga krav på att respondenterna skulle ha någon speciell 

utbildning då jag ansåg att deras erfarenhet och upplevelse av handledning var av större vikt.  

För att komma i kontakt med pedagoger att intervjua, hörde jag mig för bland kollegor och 

hos min rektor om var jag kunde hitta pedagoger som haft handledning i grupp. När jag fått 

ett förslag var det så dags att ta första kontakten. 

Min första kontakt bestod av ett personligt besök på ett av personalens morgonmöten. Jag 

hade på förfrågan om när det skulle vara lämpligt med ett besök, fått förslaget om 

morgonmötet från en av pedagogerna i arbetslaget.  

Efter att ha presenterat mig och informerat om mitt syfte med besöket bad jag dem i lugn och 

ro tänka efter om de kunde tänka sig att ingå i min undersökning. De som skulle kunna det, 

bad jag meddela mig inom några dagar. Jag var mycket noga med att påpeka att hela 

undersökningen verkligen handlar om mig och mitt arbete och betonade även min 

tystnadsplikt och mitt etiska ansvar. 

När den utsatta tiden var till ända hade jag i min hand en lista på sju pedagoger som gärna 

ställde upp som respondenter. Jag skriver gärna eftersom de trots rädsla för frågor och mp-

3spelare själva uttryckte att de gärna ställde upp för mig och mitt arbete. Det känner jag en 
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stor ödmjukhet och tacksamhet inför. På grund av tidsbrist och oförutsägbara händelser inom 

personalgruppen blev det en undersökningsgrupp bestående av fem respondenter. 

Efter den första personliga kontakten skickade jag ut ett informationsbrev (se bilaga 1) där jag 

förklarade mitt syfte och de forskningsetiska principerna mer ingående. Jag tackade också för 

deras visade intresse och bad att få återkomma till var och en för att boka tid för intervju. 

  

5.3 Upplägg och genomförande 
För att underlätta för mina respondenter så mycket som möjligt, kom intervjuerna att äga rum 

på pedagogernas arbetsplats under 1 – 1½ timme. Dels ville jag inte att de skulle känna någon 

stress över att behöva förflytta sig från sin arbetsplats, vilket också skulle kräva mer tid. Jag 

tänkte också att de skulle känna sig mer bekväma på ”hemmaplan”. Jag kan i och för sig tänka 

mig att en mer neutral plats för en intervju kan vara att föredra om ”hemmaplan” är liktydigt 

med någonting som känns obekvämt.  

Vid intervjuerna använde jag mig av en mp-3 spelare, ett hjälpmedel jag använt mig av vid 

tidigare intervjuer under utbildningen. Fördelarna jag ser med denna metod är att man som 

intervjuare helt kan koncentrera sig på intervjun och vad den intervjuade har att säga, vilket 

jag har svårt att föreställa mig skulle kunna uppnås, om jag som intervjuare samtidigt skulle 

vara tvungen att föra egna anteckningar. Förutom mina egna beskrivna erfarenheter av min 

intervjumetod, stödjer jag även mitt val på Kvales (1997) uppfattning, att bandspelare är ett 

utmärkt verktyg även vid bearbetning och analys av det insamlade materialet. 

 

5.4 Bearbetningsmetod 
Efter att ha genomfört de fem intervjuerna, transkriberade jag dem. Därefter började jag 

arbetet med att analysera materialet enligt en kvalitativ metod. Mitt första steg var att 

strukturera upp mitt intervjumaterial och klarlägga det för att bli mer lättillgängligt för själva 

analysen. Att klarlägga materialet innebär enligt Kvale (1997) att eliminera överflödigt 

material som t ex avvikelser och upprepningar samt skilja på det som är väsentligt och 

oväsentligt.  
 

Vad som är väsentligt eller oväsentligt beror på undersökningens syfte och teoretiska 

antaganden. Under själva analysarbetet utvecklas innebörder i intervjun, klarläggs den 

intervjuades egna uppfattningar och ger forskaren nya perspektiv på fenomenen 

(Kvale 1997, s 171). 
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En metod enligt Kvale (1997) är att analysera en kvalitativ intervju som 

meningskategorisering. Jag valde att använda mig av den metoden, i vilken kategorierna kan 

vara fastlagda innan intervjuns början eller växa fram under analysens gång. Ett syfte med att 

kategorisera meningen i respondenternas uttalanden, var att få en överblick över deras 

uppfattningar om professionell pedagogisk grupphandledning, som ett verktyg för såväl 

kompetensutveckling som verksamhetsutveckling. Ett annat syfte var att få fram eventuella 

likheter och skillnader inom respektive kategori. Resultatet av min undersökning, anser jag, 

visar att meningskategorisering var en lämplig metod för att uppnå mina ovan beskrivna 

syften. 

När jag inledde arbetet med att kategorisera mitt material, utgick jag från mina 

frågeställningar. Jag såg fram emot att se hur jag, som den av Kvale (1997) beskrivna 

malmletaren, hade lyckats gräva upp och synliggöra den, för mig, osynliga kunskapen som 

respondenterna bar på.  

Jag läste igenom mitt material om och om igen. Efter hand upptäckte jag nya och fler 

intressanta aspekter på och erfarenheter av grupphandledning, än de jag utgick ifrån. Plötsligt 

befann jag mig vara en resenär (Kvale 1997) som upptäckte nya områden i det av mig utvalda 

landskapet, grupphandledning. De nya områdena handlar om grupphandledningens 

möjligheter och dilemman. De kategorier jag analyserade fram i mitt material redovisas i kap. 

6, avsnitten 6.2 – 6.7. Jag lägger till ytterligare en rubrik på slutet utifrån spontana tankar som 

dök upp under intervjuns gång och som jag anser värda att dela med mig av. 

 

5.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet (giltighet) handlar om värdet av de uppgifter vi får in, om hur användbara de 

insamlade uppgifterna är för att kunna lösa det problem vi arbetar med (Kylén 2004). Lika 

viktigt som att vi får de data vi behöver, anser Jan-Axel Kylén det vara att vi inte får in 

onödig data vilka han menar ”skymmer sikten”. Hög eller låg validitet bedöms efter om vi får 

data som leder till slutsatser, vilka i sin tur leder till bra beslut och effekter. Med validitet 

menas, enligt Jan Trost (2006), att frågan skall mäta det den är avsedd att mäta och ingenting 

annat. 

Reliabilitet anger, enligt Kylén (2004), uppgifternas tillförlitlighet, d v s hur pass sanna 

uppgifterna är. Kylén påpekar dock att ”sann” är ett relativt begrepp vilket innebär att 

uppgifterna kan vara sanna sedda ur en persons synvinkel eller sakligt sanna i form av fakta. 

Trost (2006) anser att själva idén med reliabilitet bygger på att man gör kvantitativa studier. 
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En situation skall, enligt Trost, i alla avseenden vara standardiserad (enhetlig, normerad) för 

att man skall kunna tala om hög reliabilitet. En kvalitativ intervju förutsätter i stället låg grad 

av standardisering och ställer i och med det större krav på intervjuaren beträffande lyhördhet 

och uppmärksamhet kring tonfall och ansiktsskiftningar likväl som andra kroppsrörelser och 

kroppsställningar. 

Generaliserbarhet innebär, enligt Heléne Thomsson (2002), möjligheter att föra över resultat 

från en studerad grupp till en annan. Thomsson hävdar att en ofta förekommande kritik mot 

kvalitativa intervjuer är att de inte går att generalisera. En generalisering kan, enligt 

Thomsson, inte slå fast att det är på ett visst sätt. Däremot menar hon att man genom att 

resonera, argumentera och teoretisera kan föra fram en förståelse som gör generaliseringen 

rimlig att anta – eller som hon ser det, åtminstone intressant att reflektera över. 

 

Beträffande studiens validitet, tycker jag att den är hög eftersom jag har fått ta del av de 

upplevelser och uppfattningar jag var intresserad av för min studie. Jag tycker att min egen 

tolkning av materialet är tillförlitligt i den meningen att jag har undersökt det jag avsett att 

undersöka. Jag är också tydlig i mina egna ställningstaganden. För att läsaren ska kunna 

bedöma tillförlitligheten i mina tolkningar är jag generös med citat från intervjuerna, både 

kortare och längre. Min studie bygger på fem intervjuer vilket innebär att resultatet inte på 

något sätt är generaliserbart. Det får istället utgöra ett exempel på pedagogers upplevelser och 

uppfattningar om professionell pedagogisk handledning i grupp. 

 

5.6 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) har utarbetat forskningsetiska principer i syfte att ge normer för hur 

forskare ska förhålla sig till sina undersökningsdeltagare. De fyra huvudkraven i principerna 

är: Informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Jag har följt ovanstående fyra huvudkrav på följande sätt: 

Informationskravet genom att jag i början av undersökningen skapade en personlig kontakt på 

den skola där jag ämnade genomföra mina intervjuer. 

Samtyckekravet genom att deltagarna i min undersökning fått tydlig information om sin rätt 

att själva bestämma om sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet genom att alla åtgärder är vidtagna som krävs för att enskilda individer 

inte ska kunna identifieras av utomstående. Deltagarna har fått information om att de 
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inspelade intervjuerna förstörs när uppsatsen är klar och godkänd av examinator i juni 2009. 

Inget av de deltagandes namn finns med på bandinspelningarna. 

Nyttjandekravet har följts genom att de insamlade uppgifterna enbart har använts till det 

ändamål som intervjun syftade till. 

 

Trost (2006) hävdar, att ingen forskning i världen kan vara så viktig, att den tillåts frångå de 

etiska kraven. Trost påpekar också att det som intervjuare, gäller att noga tänka över vad man 

eventuellt kan ställa till med genom att göra intervjuerna. 

Kvale (1997) anser att en intervjuundersökning är ett moraliskt företag, i det avseendet att det 

personliga samspelet i intervjun inverkar på den intervjuade och att den kunskap som erhålls 

genom intervjun inverkar på vår förståelse av människors situation. Kvale vill även 

understryka vikten av att etiska frågor tas under överväganden redan från undersökningens 

början och aktualiseras under hela forskningsprocessen fram till slutrapporten. 

 

6. Analys och resultat 
I följande kapitel kommer jag att redovisa de svar som framkommit i intervjuerna av 

pedagogerna. Syftet var att belysa pedagogers uppfattning om professionell, pedagogisk  

handledning, i form av grupphandledning, som en metod för kompetensutveckling och även 

för utveckling av verksamheten. Jag kommer här att redogöra resultaten utifrån pedagogernas 

tankar kring: Handledning som begrepp, grupphandledningens möjligheter och dilemman, 

handledning som metod för personlig utveckling samt handledning som metod för utveckling 

av verksamheten. De två sista områdena ser jag som två lika viktiga delar av 

kompetensutveckling. 

Jag har valt att i löpande text lyfta fram en del citat från intervjuerna i syfte att få en mer 

levande resultatredovisning.  

Jag börjar med att presenterar de olika pedagogerna som ingått i min kvalitativa 

undersökning. 

 

6.1 Beskrivning av undersökningsgruppen 
Min undersökningsgrupp består av Anne-Marie, Monica, Kerstin, Hanna och Annelie. 

Yrkesgrupperna som är representerade är barnskötare, förskollärare, speciallärare, 

undersköterska med fortbildning inom barn och ungdomar med funktionshinder, psykiskt 

utvecklingsstörda samt lite psykiatri. Antalet yrkesverksamma år hos respondenterna varierar 
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mellan 19-33 år. En av respondenterna är utbildad förskollärare och speciallärare. Hon är 

anställd som pedagog. De fyra övriga respondenterna har ingen pedagogisk utbildning. De är 

anställda som assistenter. 

 

I min första presentation av respondenterna, presenterade jag dem var och en för sig samt  

berättade om deras utbildning, yrkeserfarenhet och antal år i verksamheten. Utformningen av 

den första presentationen fick mig, med tanke på konfidentialitetskravet, att fundera över om 

den inte allt för lätt skulle kunna identifiera respondenterna. De är alla från samma skola och 

har deltagit i samma grupp med professionell pedagogisk handledning. Efter mycket 

funderande för att hitta en annan utformning av presentationen frågade jag mig, om det 

verkligen i detta sammanhang är viktigt att veta vilken utbildning, yrkeserfarenhet och antal 

år i verksamheten som finns bakom de olika uppfattningarna jag presenterar. Jag kom fram till 

att det inte är viktigt utan det viktiga är deras upplevelser av och uppfattningar om 

grupphandledning. Det beslutet ledde till att jag istället redogör för vilka utbildningar och 

antal yrkesverksamma år som finns representerade i min studie.  

Jag har valt att benämna respondenterna med fingerade namn i stället för med siffror. 

Fingerade namn känns mer levande och är därför, som jag ser det, passande för en 

resultatbeskrivning av en kvalitativ intervju. Siffror är för mig opersonligt och skulle därför 

kännas mer relevant för en resultatbeskrivning av en kvantitativ intervju. 

 

6.2 Tankar kring begreppet handledning  
Jag börjar med att fråga respondenterna om deras uppfattning om vad begreppet handledning 

innebär för dem. 

En genomgående uppfattning är att handledning innebär en hjälp att få syn på sig själv, att få 

möjligheter till nya infallsvinklar så att man kan se med andra ögon. 
 

Jag kan ju inte ”se” mig själv. (Anne-Marie) 

Handledningen ska leda till nya infallsvinklar så att man kan se med andra ögon. (Kerstin) 

 

Andra tankar som uttrycks är att, handledning är att någon lyssnar på vad jag har att säga. 

Annelie tänker sig handledning som ett forum där man av handledaren kan få ”tips och råd”. 
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Det kanske räcker med att hon/han säger: Men tänk om man kanske hade tänkt så, eller har 

du tänkt på om du gör si eller så, eller hur skulle du vilja ha gjort? (Annelie) 

 

Hanna tänker sig även handledning som ett forum där man bara kan sitta och prata, vilket hon 

upplever att de aldrig annars har tid till. 
 

Att få sitta ner och prata, det är guld värt. (Hanna) 

 

6.3 Möjligheter med grupphandledning 
Alla respondenter ger uttryck för, om än på olika sätt, att de behöver handledning och att den 

därför är en viktig del i deras arbete. En av dem uttrycker det som att det är ett perfekt forum 

för att prata om barnen och deras problematik. Att alla de som arbetar tillsammans kan prata 

om hur man på bästa sätt ska lösa olika problem. Någon uttrycker att hon kan se handledning 

som en hjälp till att lösa olika dilemman. Ett exempel som nämns är om ett barn beter sig 

olika mot de vuxna. 

 
Då kan vi ju prata om hur vi ska lösa detta, hur vi ska gå tillväga och så. Hur ska vi hjälpa  

henne/honom? Hur ska vi hjälpa oss själva så att vi gör lika dant? (Hanna) 

 

Just detta att hjälpa varandra att få syn på hur man tänker och hur man gör framförs som en 

viktig bit, man kan ha olika syn på hur man själv och andra arbetar.  Att sätta ord på 

någonting kan leda till en större förståelse för varandras sätt att tänka och agera. Det kan även 

leda till att man själv förstår sitt eget handlande på ett annat sätt. 
 

Jaha, tänkte du så? Men så här tänkte jag. Jag vet inte hur jag ska förklara, men man 

behöver någon som kommer utifrån och får en att se ur en annan synvinkel. (Hanna) 

 

Om man kör fast i sitt handlande och tänkande har man möjlighet att diskutera med 

handledaren och sina arbetskamrater. Det handlar om att få alla att sträva åt samma håll när 

det gäller det pedagogiska arbetet, att få ett gemensamt synsätt som utgångspunkt. 

 
Den pedagogiska handledningen i grupp är mycket värdefull tycker jag. Om man har svårt 

att få andra att förstå vad man menar, kan man tillsammans i gruppen diskutera tills man 

förstår. Man kan också få ett gemensamt synsätt. (Anne-Marie) 
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Avsikten med handledning, i form av kollegiehandledning är bl.a. att lärarna som yrkesgrupp 

skall utveckla sin gemensamma professionella yrkeskunskap, yrkesetik och praktik (Lauvås, 

Hofgaard Lycke & Handal 1997). 
 

Då jobbar man ju bättre när det blir jobbigt med eleverna. Vet jag att jag har två-tre stycken 

som står bakom mig när jag går in i en konflikt, att vi alla gör lika dant, då vågar jag ju gå 

rakt på konflikten, utan att backa. (Monica) 

 

Alla respondenter tar på olika sätt upp att de anser att handledning skulle kunna vara bra för 

arbetsmiljön. En bra arbetsmiljö skulle, som de ser det, göra både barn och verksamhet till 

vinnare i slutänden. En utav dem motiverar det med att handledning, om den upplevs positiv, 

leder till att pedagogerna mår bättre i själen och att det i sin tur smittar av sig på barnen. Det 

ena ger det andra, förklarar hon, precis som ringar på vattnet och barnen är ju den direkta 

anledningen till att vi pedagoger är här.  

 
Man kan ju inte förändra människor men ju fler vi är som kanske börjar tänka mjukt, ju 

lättare är det ju då att vi får en bra arbetsmiljö. (Monica) 

 

Att diskutera bemötande kan vara lättare i en handledningsgrupp eftersom handledaren 

kommer utifrån.  
 

Hon är inte där varje dag och kan då se saker som inte vi ser. (Anne-Marie) 

 

Bemötandet anses här inte endast handla om eleverna, utan även om hur man som kolleger är 

mot varandra. Att ha bra relationer och känna sig trygg i sin personalgrupp ses som viktigt för 

att kunna orka med ett många gånger tufft jobb och dessutom göra det på ett bra sätt.  
 

Kerstin kan, även när det känns jobbigt, se det hela som en process och utifrån det även se 

något positivt med att, som hon uttrycker sig, ”det i alla fall händer någonting”. Som jag 

tolkar det, kan just den känslan av att ”det i alla fall händer någonting” inge en förhoppning 

om början till någonting nytt och förhoppningsvis bättre. 
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6.4 Dilemman i grupphandledning 
Monica sätter ord på sin upplevelse av att diskutera det som är problematiskt, och konstaterar 

att det inte är alldeles enkelt och friktionsfritt. Det ställer, som hon ser det, vissa krav på dem 

som ingår i handledargruppen.  

 
Då måste alla vara lika ärliga och öppna, om man ska klara av det i en grupp. Det gäller att 

man står lika bara eller nakna inför detta. Det är lätt att smita undan känner jag. (Monica) 

 

För att förklara hur hon ser på konsekvensen av att det är tillåtet att, som hon uttrycker det, 

smita undan, gör hon en liknelse med ett par som går på familjeterapi: 
 

…och den ena parten säger: Ja, jag tänker i alla fall inte säga någonting. Då finns det ju 

ingen anledning till att man är där, om du förstår vad jag menar. (Monica) 

 

För att det ska vara någon vits med handledning poängterar Monica vikten av att alla ser dess 

möjligheter och då också ställer upp på de givna ramarna. Ingen ska ”sitta av” tiden med 

inställningen att man inte minsann tänker dela med sig av någonting. 

 

Just det här att känna sig så trygg i gruppen att man vågar säga vad man tänker är det flera 

pedagoger som berör. Känslan av att inte alla vågar det blir tydlig när det finns problem som 

lyfts fram och handledningssituationen inte ter sig så enkel och friktionsfri.  

 
För att få förtroende för varandra i gruppen måste man för det första prata med varandra 

och det gör inte alla. Pratar man inte med varandra så pratar man om varandra.(Hanna) 

                                                

Gruppstorleken ses som en viktig del av handledningen och beskrivs i det här fallet som ett 

dilemma då den har upplevts som för stor. Annelie beskriver det som att det blir så många 

viljor i en stor grupp. 

 
Det är ändå tio viljor och ska man då göra nio viljor till lags då är det ingen bra 

personlighet. Nej jag kan inte ta åt mig när vi sitter så där i hela gruppen. Jag är inte heller 

så bra som person då. (Annelie)  

 

Flera av respondenterna tar upp tidsaspekten som ett dilemma. Det man önskar är att 

handledningsträffarna kan ske inom ramen för den schemalagda arbetstiden. Deras 
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erfarenheter är att den legat utanför den uppgjorda arbetstiden, vilket innebär att alla är 

tämligen trötta innan handledningsträffen ens har påbörjats. 

 
 Jobbar man då heltid, så kan det vara ganska tufft tycker jag, att sätta sig ner och ha 

handledning. Man blir alldeles trött. (Anne-Marie) 
 

De bestämde sig efter ett tag för att börja tidigare på eftermiddagen, men då blev dilemmat att 

deras planeringstid föll ut. Känslan av att vara lite piggare övervägde dock. 

 

6.5 Handledning som en metod för personlig utveckling 
Den allmänna uppfattningen bland respondenterna är att den här formen av handledning, 

vilken jag valt som utgångspunkt i mitt arbete, kan leda till en personlig utveckling. 

 
Ja, man får ju tänka till då och då. Jag har ju inte alltid rätt. Man får kompromissa. 

(Anne-Marie) 

 

Cederwald ((2006) lyfter i sin avhandling fram den kommunikativa pedagogiken som ett 

möjligt verktyg för att utveckla sin självinsikt, vilket, som jag tolkar det, även Anne-Marie 

upplever sig göra genom grupphandledning. Cederwald (2006) menar att om man som 

pedagog förstår sina egna förhållningssätt och handlingsmönster, är det lättare att förstå 

andras. 
 

Jag känner att jag kan få mycket att tänka på, kan lyssna av det som sagts och förstått då.  

Man kan få sig en tankeställare. (Monica) 

 

Monicas ovan beskrivna upplevelse av grupphandledning kan, som jag ser det, bottna i 

Assarsons (2007) inställning att ”språket är en skapande kraft”. Eftersom språket har en 

förmåga att lyfta tanken till vad man skulle kunna göra annorlunda, menar Assarson att man 

genom samtal kan arbeta sig fram till en gemensam lösning. 

 
Man får nya idéer och då växer man som person, för då ser man grejerna på ett annat sätt 

också. (Annelie) 

 

Annelies konstaterande anser jag vara ett exempel på Öquists (2008) tankar om att allt hänger 

ihop och är avhängigt varandra.  Att vara öppen för andras idéer och våga ta emot dem, anser 
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jag, är att ha insikten om att alla är beroende av varandra och att allt sker i ett samspel. Att ha 

denna insikt är, enligt Bergem (2007) att äga sin yrkesetik, vilket han anser vara en avgörande 

förutsättning för att man som professionell yrkesutövare ska kunna inge förtroende. Att känna 

att man är en del av en helhet, i vilken alla delarna är beroende av varandra kan, som jag ser 

det, leda till att man likt Annelie känner att man växer som person.  

 
Att jag vågar – det kanske är det som jag kan se att jag är duktigare på. Alla sådana här 

samtal, det utvecklar ju en som människa, det gör det ju. Man lär känna sig själv också. 

Man blir ju aldrig färdig, man utvecklas ju hela tiden. (Kerstin) 

 

Kerstins konstaterande leder mig till Lauvås, Hofgaard Lycke & Handal (1997) vilka anser att 

en av avsikterna med kollegiehandledning är att bygga en grogrund för den enskilde 

pedagogens välbefinnande och trygghet. De menar att denna form av handledning är bra för 

själen om den leder till att vi vågar vara öppna om det som vi finner problematiskt. Även 

Sahlins (2005) studie visar att handledning i grupp kan leda till att fler och fler vågar bidra 

med sin egen uppfattning. 

 
Jag tycker den har gett mig mycket positivt, en lättnad att ibland få bekräftelse på att – Ja, 

men jag gör ju så här.(Hanna) 

 
Hanna lyfter fram betydelsen av att få bekräftat att det man gör är bra, vilket jag relaterar till 

Normells (2002) syn på handledning som ett forum för reflektion. Normell menar att man i 

detta forum bl.a. har möjlighet att stärka och utveckla sin professionalitet.  

  

6.6 Handledning som en metod för verksamhetsutveckling 
På frågan, om pedagogerna tycker att handledning kan leda till en utveckling av 

verksamheten, är det en allmän uppfattning att den kan det. En av de intervjuade anser att man 

fått ett mer samlat synsätt genom diskussionerna i handledningsgruppen. 

 
När den har varit bra har den gett mycket för verksamheten. Vi jobbar ju väldigt olika ändå, 

men vi kan diskutera inför ett tema t ex: Hur gör vi för att han/hon ska bli delaktig?(Hanna) 
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Ett annat bidrag till utveckling av verksamheten som lyfts upp är att man utvärderar nya idéer 

som man gemensamt bestämt sig för att prova och tar konsekvenser av vad utvärderingen 

visar. 

 
Utvärderingen visar ju om vi är på rätt väg eller inte. Visar utvärderingen att det vi kommit 

överens om inte gett resultat, ja då måste vi komma på ett nytt sätt att jobba på. (Annelie) 

 

6.7 Övriga tankar om en väl fungerande handledning i grupp 
Till sist vill jag, under denna rubrik, dela med mig av övriga värdefulla tankar omkring 

grupphandledning, från de intervjuade. Tankarna handlar om förutsättningarna för en väl 

fungerande handledning i grupp. Det jag har tagit till mig är att handledningen ska vara 

obligatorisk och kontinuerligt återkommande, den ska således ingå som en del av arbetet. 
 

Alla som arbetar med människor behöver handledning. (Kerstin) 

 

Att känna trygghet i gruppen anses vara grunden för en väl fungerande grupphandledning.  

Monica beskriver sina tankar om förutsättningar för en väl fungerande grupphandledning så 

här: 
 

Om jag fritt får tänka så tror jag att för att kunna ha handledning i grupp, så måste man 

skapa en trygghet i gruppen. Att man lär känna varandra så pass väl så att man vågar.  Inte 

bara” pang  på”. Man borde börja från grunden med att ha roligt tillsammans. Inte bara det 

jobbiga: Vad är det som är jobbigt idag? Att man har roligt mellan det jobbiga. Att våga 

slänga käft med någon. Jag vet ju inte vad de andra står för, vad de har för värderingar, för 

vi har aldrig pratat om det. Är man trygg i gruppen, kan man göra klavertramp och det 

fungerar ändå. (Monica) 

 

7. Diskussion 
Under denna rubrik kommer först en sammanfattning av resultatet från min undersökning. 

Därefter relaterar jag respondenternas tankar till vald litteraturbakgrund samt delar med mig 

av mina egna tankar kring resultatet från min undersökning. Sist kommer jag att diskutera 

metodvalet för mitt arbete. Den valda metodens tillförlitlighet berörde jag i kapitel 5.5. 
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7.1 Resultatdiskussion 
Jag ville i min undersökning ta reda på om pedagogisk handledning, i form av 

grupphandledning kan ses som ett viktigt verktyg för kompetensutveckling såväl som för 

utveckling av verksamheten.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet av min undersökning en allmän uppfattning om att 

handledning, i form av grupphandledning, ska ingå i och vara en del av arbetet.  

Respondenterna ser många möjligheter med handledning, det finns dock även olika dilemman 

som var och en lyfter fram. 

Flera uttrycker det ovärderliga i att genom diskussioner med andra få nya infallsvinklar och 

återkommande aha-upplevelser. Även om det många gånger kan kännas tufft i diskussioner så 

menar man att det ändå sätter igång en process som kan leda till personlig utveckling, vilket i 

sin tur kan bidra till en god arbetsmiljö och därmed även till utveckling av hela verksamheten.   

Ett dilemma som framförs är att våga framföra sina åsikter, att överhuvudtaget våga prata i en 

grupp om man inte känner sig trygg. 

Ett annat dilemma som dryftas handlar om tiden för handledning, när på dagen, inom eller 

utanför den befintliga arbetstiden.  

  

7.1.1 Begreppet handledning 

Näslund (2004), Bladini (2004) med flera, är överens om att handledning är ett komplext 

fenomen som används inom olika verksamhetsområden och därigenom ges olika innebörder. 

Av den anledningen såg jag det som intressant att få veta hur mina intervjudeltagare uppfattar 

och tänker runt begreppet handledning. Näslunds (2004) definition på vad handledning 

innebär, att en mer erfaren person ger stöd och vägledning som ett led i en professionell 

utveckling tycks vara den allmänna uppfattningen även hos respondenterna.  Anne-Marie 

poängterar vikten av att handledaren är en person som kommer ”utifrån” och kan i och med 

det se saker som de själva inte ser. 

Bladini (2004) har, som tidigare nämnts, anfört att ett sätt att förklara begreppet handledning 

är att beskriva det som en form för påverkansprocesser. En förklaring som även dyker upp i 

min undersökning. Att handledning är en process som sätts igång är i enighet med det 

systemteoretiska perspektivet, i vilket alla företeelser hänger samman och har en ömsesidig 

påverkan på varandra (Gjems 1997, Öquist 2008).  Även då man, som Annelie gör, uttrycker 

att handledning innebär ett forum där man kan få tips och råd, tolkar jag det utifrån 
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intervjusituationen, som att det kan ses som igångsättandet av en process. Tips och råd i det 

här sammanhanget tas inte bara emot, utan diskuteras fram och tillbaka i gruppen innan man 

bestämmer sig för vilket tips eller råd man ska testa först och hur man då ska gå till väga. Att 

sitta i en grupp och diskutera fram och tillbaka är, som jag ser det, ett sätt att reflektera över 

egna och andras tankar. Alexandersson (1999) skriver om denna form av reflektion, som en 

analyserande process i vilken man vandrar mellan olika perspektiv och möjliga 

förklaringsmodeller.  

Hanna tänker sig handledning som ett önskvärt tillfälle att få sitta ner och prata med varandra.  

 

7.1.2 Möjligheter med grupphandledning 

Flera respondenter uttrycker att man, genom denna form av handledning, får en möjlighet att 

få syn på sina egna och andras tankar vilket kan leda till nya infallsvinklar. Man ser 

handledningen som ett perfekt forum där alla som arbetar tillsammans kan prata om hur de på 

bästa sätt ska lösa olika problem. Att sätta ord på vad man gör och inte gör och föra en 

diskussion kring det, blir ett sätt att, som Alexandersson (1999) ser det, reflektera över sin 

praktik. Han, liksom flera respondenter, menar att det genom reflektion över den egna 

verksamheten även skapas möjligheter till förändringar av sitt handlande. Att få syn på frågan 

från ett annat håll och därigenom lättare kunna arbeta fram framgångsrika lösningar är precis 

vad reflektion handlar om (Emsheimer 2005).   

Ibland kan man i dessa diskussioner uppleva en svårighet i att få andra att förstå vad man 

menar. I sådana situationer ser Anne-Marie grupphandledningen som en möjlighet att 

tillsammans kunna diskutera tills man förstår. 

Synen på handledning som ett forum där man kan sitta och prata med varandra och att någon 

dessutom lyssnar på vad man har att säga uttrycks genom Hanna som ”guld värt”.  Insikten 

om betydelsen av att vara en god lyssnare menar Hilmarsson (2003) att man kan uppnå genom 

att lära sig kommunicera med andra. Han tänker sig att vägen till denna insikt går via en ökad 

förståelse för egna och andras känslor vilket i sin tur kan leda till en utveckling av goda 

relationer. Att lära sig samtala för att kunna kommunicera med andra, ser han dessutom som 

en grundläggande förutsättning för ett gott lagarbete där folk kan känna trygghet och må bra. 

Hilmarsson betonar att innebörden av att samtala är här att du talar med någon, inte till någon, 

vilket som han ser det, är en förutsättning för att den andra människan ska känna sig delaktig. 

Just detta att prata med varandra tar även Hanna upp som en viktig faktor i ett samtal. Hon 

menar att det även minimerar risken för att man annars pratar om varandra, vilket, enligt mitt 

sätt att se, varken genererar ett fruktbart samarbete eller får människor att må bra. Lauvås, 
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Hofgaard Lycke & Handal (1997) anser att avsikten med kollegial grupphandledning är, 

förutom att synliggöra praktiken, även att bygga en grogrund för den enskilde pedagogens 

välbefinnande och trygghet. Om denna form av handledning leder till att vi vågar vara mer 

öppna om det som vi finner problematiskt, då menar Lauvås, Hofgaard Lycke & Handal att 

den bra för själen. Även Kerstin hävdar att handledning, om den upplevs positiv, kan leda till 

att pedagogerna mår bättre i själen och att det i sin tur smittar av sig på barnen. Hon liknar det 

vid ringar på vattnet, att det ena ger det andra.  

Alla respondenter ser grupphandledning som en möjlighet att skapa en bra arbetsmiljö. 

 

7.1.3 Dilemman i grupphandledning 

Monica konstaterar att det varken är enkelt eller friktionsfritt att i en grupp diskutera det som 

är problematiskt. Det ställer vissa krav på dem som ingår i gruppen anser hon, alla måste vara 

lika ärliga och öppna.  

Att känna trygghet och tillit i en handledargrupp, tog jag under föregående rubrik upp som en 

förutsättning för att deltagarna över huvudtaget ska kunna uppleva och se möjligheter med en 

sådan verksamhet.  Att uppleva det motsatta, d v s avsaknad av trygghet och tillit, blir då ett 

dilemma i grupphandledning. Gustafson (2008) och Juul & Jensen (2003) lyfter båda fram 

gruppens inbördes relationer som ett dilemma om de ej hanteras på ett sätt som gör att de 

utvecklas. Att öppet synliggöra relationerna och därefter sätta mål för hur man önskar att de 

ska utvecklas kan, enligt Gustafson (2008) vara betydelsefullt i en sådan situation. Viktigt är 

även den enskildes vilja att ge det hela en chans (Juul & Jensen 2003).  

Att hitta en tid för de gemensamma träffarna tar flera av respondenterna upp som ett dilemma. 

Deras önskan är att handledningen kan ske inom ramen för den schemalagda arbetstiden för 

att den inte ska upplevas som ett ”motstånd”.  Ann-Maries erfarenhet av handledning efter den 

ordinarie arbetstidens slut, är att alla är för trötta för att orka sätta sig ner och diskutera. När 

de valde att lägga träffarna inom ramen för sin schemalagda arbetstid, blev det på bekostnad 

av deras planeringstid. Gustafson (2008) ser också ett dilemma i att hitta en tid för de 

gemensamma träffarna. Han erfar att olika arbetstider hos gruppens deltagare ofta kan 

upplevas som en bromskloss. Här anser Gustafson att skolledningen, för att påvisa vikten av 

ett ständigt pågående utvecklingsarbete, bör gå in och hjälpa till med att skapa tid för dessa 

träffar.   

 

Jag vill till sist ta upp gruppstorleken som ett möjligt dilemma eftersom Annelie och Hanna 

spontant tar upp det under vår pratstund. Annelie beskriver sin erfarenhet, av en grupp 
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bestående av tio personer, som en känsla av att ens personlighet försvinner. Hon får svårt att 

ta åt sig av det som sägs när de är så många och hon känner sig inte heller själv som någon bra 

person i diskussionerna. Hanna blickar tillbaka och berättar att de från början inte var fler än 

fem medlemmar i handledningsgruppen. Hennes känsla är att de var en liten grupp som ingav 

trygghet och en känsla av att de litade på varandra. Jag har inte berört det i min teoretiska 

bakgrund men har likväl tagit del av bl.a Gjems (1997) uppfattning i frågan. Gjems anser att 

gruppstorleken har betydelse för graden av samspel. Enligt henne är den vanligaste 

rekommendationen en gruppstorlek på mellan fyra och tio medlemmar. Gjems har 

uppfattningen att grupper på fem till sju medlemmar tycks vara de som fungerar bäst i det här 

sammanhanget.  Erfarenheten visar att en grupp av den storleksordningen besitter tillräckligt 

med kunskaper och erfarenheter för att det ska leda till aktivitet. En handledningsgrupp bör, 

enligt Gjems, inte vara större än att varje medlem har möjlighet till direkt kontakt med alla de 

andra i gruppen. Det är viktigt, anser hon, att medlemmarna får tillfälle att lära känna 

varandras specifika arbetssituation, erfarenheter och resurser. Genom den kunskap som här 

kan erövras utvecklar gruppen en bas för att ge varandra handledning.  

Jag kan se, liksom Annelie och Hanna att gruppens storlek är av stor betydelse för att 

ovanstående synpunkter på en givande handledning ska ha en chans. 

 

7.1.4 Handledning för personlig utveckling 

Kerstins känsla av att ha utvecklats som människa ser hon bl.a. genom att hon vågar mer nu. 

Hon anser också att hon genom dessa samtal lär känna sig själv vilket hon känner som en 

personlig utveckling. Sahlins (2005) studie visar också att handledning i grupp har lett till ett 

relationellt lärande. Det visar sig, enligt Sahlin, genom hur gruppen tar tag i ett problem och 

genom att fler och fler vågar bidra med sin egen uppfattning. Annelie, Anne-Marie, Monica 

och Hanna upplever att de utvecklas som människor genom att lära sig kompromissa och få 

tankeställare som leder till nya infallsvinklar. Anpassningsförmåga, samarbetsförmåga och 

förmåga att ta initiativ och ansvar är några av flera lika viktiga delar av pedagogers 

yrkeskompetens enligt Normell (2004). Hanna ser också, att bekräftelse på att det man gör är 

bra, får henne att växa och utvecklas som person.  

 

7.1.5  Handledning för verksamhetsutveckling 

Alla respondenter anser att handledning i grupp kan leda till utveckling av verksamheten. 

Flera uttrycker att man genom diskussionerna, bl.a. har fått ett mer samlat synsätt vilket man 

anser har betytt mycket för utvecklande av verksamheten. Att vara professionell idag innebär 
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bl.a. att, som Hammarström-Lewenhagen & Ekström (2002) ser det, kunna ta sitt yrkesansvar 

i olika former av samarbete. Att tillsammans diskutera sig fram till gemensamma lösningar 

innebär att kunna kompromissa. Att kunna kompromissa ser jag som en form av samarbete. 

 

7.1.6 Sammanfattande reflektioner 

Det som blivit tydligt för mig genom denna studie, är att handledning i grupp kan ses som ett 

möjligt verktyg för kompetensutveckling och därmed även verksamhetsutveckling samt, som 

en av respondenterna uttrycker det, vara bra för själen. Det som har blivit ännu tydligare är att 

grupphandledning i sig inte per automatik fungerar som ett möjligheternas verktyg, den kan i 

värsta fall istället bli en bromskloss. Den form av handledning i grupp som jag i mitt arbete 

utgått ifrån, bygger på att man tillsammans reflekterar och samtalar omkring aktuella frågor, 

glädjefulla likväl som problematiska. Flera av respondenterna lyfter upp vikten av ett 

tillåtande klimat i gruppen för att man ska våga framföra sina åsikter och känna att de är lika 

mycket värda som någon annans. Att våga släppa taget om sina egna tankar och uppfattningar 

för att få syn på frågan från ett annat håll är ju precis vad reflektion går ut på (Emsheimer 

2005).  

Bergem (2007) pratar om vikten av att man som yrkesverksam pedagog äger en yrkesetik, d v 

s att man har insikt om det betydelsefulla i att se helheten bakom eleven (Öquist 2008), inte 

bara ser till om han/hon lyckas/misslyckas i mitt ämne. För att få ett tillåtande klimat i 

handledningsgruppen, tänker jag att även vi vuxna lär oss att se helheten bakom varandra, se 

vars och ens kompetenser som en viktig bit i arbetet med att lägga det pussel som Moon 

(Emsheimer 2005) beskriver. Vi är alla delar som behövs för att skapa en innehållsrik helhet. 

En handledningsgrupp kan, som undersökningsgruppen i min studie, utgöras av ett arbetslag. 

Ett arbetslag idag, liksom det som är aktuellt i min studie, utgörs ofta av flera yrkesgrupper 

vilka ofta har olika status beroende på utbildning och lönesättning bl.a.(Normell 2002). I mina 

intervjuer florerade benämningarna ”pedagoger” och ”vi”.  ”Pedagoger” står för utbildade 

lärare/förskollärare medans ”vi” står för assistenter. Det som ska noteras är att de 

lärare/förskollärare jag intervjuade aldrig, varken med ord eller känslomässigt, pratade om 

”vi” och ”dom” som jag uppfattade det. Däremot återkom det hos flera av assistenterna, men 

mer som en självklarhet än ett påpekande. Även om jag tillhör dem som förordar utbildning, 

anser jag det vara en självklarhet att utbildning inte är föreskrivande en högre status. I det 

dagliga arbetet är vi alla där av samma orsak och har samma uppdrag – att hjälpa barn och 

ungdomar i deras utveckling till mogna vuxna. Här tror jag liksom Normell (2002), att 
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tillgång till en handledningsgrupp där olika yrkeskategorier sitter med, kan bidra till en trygg 

yrkesidentitet. 

”Pedagogerna” förmedlade inte överhuvudtaget att de skulle ha högre status än andra. 

Anledningen till att jag berör det här, är att det ändå som jag ser det, är viktigt att vara 

medveten om hur andra kan tänka och känna i frågan. 

 

Jag vill avsluta mina sammanfattande reflektioner med att förklara hur jag tänkte kring dess 

utformning. Eftersom jag sällan upplever att vi vuxna pratar om vad vi har för ansvar när det 

gäller vår personliga utveckling, vilket ansvar var och en har för att delarna ska bli en helhet 

och på vilket sätt vi skulle kunna arbeta med detta, valde jag att i min sammanfattande 

reflektion fokusera på just det.  

Jag är, liksom Normell (2002) övertygad om att ett erbjudande om handledning till alla 

pedagoger skulle öka möjligheterna att skapa bra relationer i skolan. Bra relationer i skolan 

skulle, enligt Normell förbättra den psykosociala arbetsmiljön för både personal och elever.  

Jag inledde mitt arbete med ett citat av Jesper Juul & Helle Jensen och jag avslutar med ett 

citat av Margareta Normell: 
 

Bra handledning innebär bra kompetensutveckling (Normell 2002, sid 77). 

 

7.2 Diskussion kring metodval 
Mitt medvetna val av kvalitativ forskningsintervju som metod för min undersökning, känns 

helt rätt. I avsnittet om metodval, lyfter jag fram några av Pål Repstads (2007) beskrivna 

brister i en kvantitativ intervju. Jag anser att jag, genom mitt val av kvalitativ intervju, har 

undvikit dessa brister och istället fått uppleva respondenter som öppnat sig och talat fritt ur 

hjärtat. I varje intervju, har jag efterhand upplevt ett ökat engagemang från respondenten såväl 

som från mig som intervjuare. Jag är medveten om att mina ovan beskrivna upplevelser inte 

är en självklarhet. Genom att jag personligen introducerade dem i mitt arbete, visste alla vem 

jag var och även mitt syfte med intervjun. Det kan ha bidragit till att de som anmälde sitt 

intresse ”vågade” göra det. 

Jag valde att använda mig av en mp-3 spelare för att helt kunna koncentrera mig på intervjun 

och dess innehåll. Det kändes också viktigt att respondenten skulle kunna uppleva mig som 

närvarande. Jag upplever att valet ledde till fem goda samtal i vilka respondenterna, efter 

hand, öppnade sig mer och mer. Intervjusamtalen blev ett rum för reflektion, d v s en plats där 

tankar och känslor fick rum.  
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8. Fortsatt forskning 
Jag tycker att en viktig uppgift vore att forska kring om grupphandledning kan bidra till att 

skapa ett gynnsamt arbetsklimat vilket jag anser vara grunden för hur vi lyckas i arbetet med 

det uppdrag vi har som yrkesverksamma pedagoger. En forskning baserad på 

grupphandledning över en längre tid, med ett mycket större underlag än det jag har haft 

möjlighet till samt med fokus på relationer som en viktig del för att skapa en skolkultur som 

möjliggör en skola för alla – inte bara barn, utan även för all personal. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Falkenberg 2009-03-10 

 

Hej! 

Jag heter Louise Uggla och går nu sista terminen på Specialpedagogiska programmet på 

Örebro universitet. Sista terminen innebär skrivande av en C-uppsats och jag har valt att 

skriva om handledning i form av grupphandledning för yrkesverksamma pedagoger. 

 

Jag vill gärna intervjua Dig som har erfarenhet av grupphandledning. Jag är intresserad av att 

få veta hur Du har upplevt handledning och vilka effekter Du anser den har fått för dig och för 

verksamheten. 

Jag beräknar att intervjun kommer att ta ca en timme i anspråk. Jag kommer att använda mig 

av en mp3-spelare för att spela in samtalet. Anledningen till att jag valt bandinspelning som 

ett hjälpmedel för mina intervjutillfällen, är att jag vill kunna koncentrera mig på vad Du har 

att säga och jag vill att Du ska uppleva mig som närvarande med alla mina sinnen. Intervjun 

kommer jag sedan att registrera genom anteckningar. Anteckningarna och ljudbandet kommer 

att förstöras i och med att min uppsats har blivit godkänd. 

Jag tar hänsyn till Forskningsrådets etiska principer, vilket betyder att jag kommer att 

avidentifiera de som medverkat i intervjuerna. Inte heller kommer Din arbetsplats att kunna 

identifieras i det färdiga arbetet. 

Har Du frågor så får Du gärna kontakta mig. 

 

Du kan nå mig på: 

Hem: 0346-599 18 

Mobil: 0738-54 05 89 

Mail: louise.u@telia.com 

 

Tack på förhand och väl mött! 

Med vänliga hälsningar 

Louise Uggla 



 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

Vad arbetar Du som? 

Vilken utbildning har Du? 

Hur länge har Du arbetat som….? 

 

Jag vill prata om handledning. 

 

Frågor utifrån begreppet Handledning 

Vad innebär begreppet handledning för Dig? 

Hur tänker Du kring handledning som verksamhet? 

Vilka var dina förväntningar på grupphandledning? 

Vilka är Dina erfarenheter av grupphandledning? 

Kan Du se några fördelar med handledning – i så fall vilka? 

Kan Du se några nackdelar med handledning – i så fall vilka? 

 

Har handledning haft betydelse för Dig i din yrkesutövning?  

‐ Om så är fallet - på vilket sätt? 

‐ Om inte – har Du någon uppfattning om varför?  

Har handledning haft betydelse för Dig som person? 

‐ Om Ja – på vilket sätt? 

‐ Om Nej – har Du någon tanke om varför? 

‐ Tror Du att det skulle kunna vara så – vilka skulle förutsättningarna i så fall vara tror 

Du? 


