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Sammanfattning 
Om särskild hänsyn ska tas till varje elevs förutsättningar, behov och kunskapsnivå som 

det står i Lpf 94, behöver skolan öka lärares möjligheter att tillmötesgå olika behov genom 

att erbjuda pedagoger utvecklingsmöjligheter. Handledning skulle kunna, enligt tidigare 

forskning av Elisabeth Cederwald (2006) och Johan Näslund (2004), utgöra ett 

utvecklingsredskap genom att låta lärare ta del av varandras erfarenheter och på så sätt 

utöka sin gemensamma kollegiala kompetens och sin egen professionella kompetens. Det 

behövs mer forskning inom detta område, då en stor del av svensk handledningslitteratur 

framför allt är erfarenhetsbaserad. 

  Föreliggande studie har syftet att utforska vilka konsekvenser handledning givit några 

aktiva pedagoger i deras yrkesliv. För att söka svar på mitt syfte, har jag intervjuat sex 

lärare, med minst 7 års arbetslivserfarenhet, som deltagit i olika handledningsgrupper på 

olika skolor i Mellansverige. Jag har använt mig av en hermeneutisk forskningsansats, 

eftersom jag ville försöka förstå och tolka personliga upplevelser av handledning. När jag 

sedan tolkat materialet, har jag gjort det utifrån bland annat två teorier: systemteorin och 

den sociala interaktionismen. Systemteorin utgår från ett helhetsperspektiv och betonar 

ömsesidigheten i alla relationer som finns i skolan. Den sociala interaktionismen bidrar 

med förståelse för relationernas och kommunikationens betydelse i skolan för elevens 

utveckling av sitt sociala jag och sin självuppfattning.  

  Resultatet av mina undersökningar visar på att respondenterna har förändrat sina 

förhållningssätt till sin egen professionalitet, kollegor och elever. Grunden i de 

konsekvenser som handledningen bidragit till är förståelse för relationers påverkan och 

inflytande över elevers inlärningsprocess. Respondenterna menade sig ha fått en djupare 

förståelse för vad ett professionellt förhållningssätt kan innebära genom att bland annat 

vara medveten om att elevens beroendeställning till läraren ställer krav på ett etiskt 

handlande. Resultatet visar på en upplevelse av att handledningsgruppen kan föra läraren 

utöver sina egna begränsade perspektiv och utöka den enskildes professionella kompetens. 

Via handledningen stärktes arbetslagets gemenskap, eftersom man tillsammans stöttat 

varandra och bearbetat arbetsrelaterade problem; detta resulterade i upplevelsen av att en 

trygg utvecklingsmiljö skapades för såväl lärare som elever. Alla respondenter menade att 

de i diskussion med kollegor fått nya infallsvinklar på arbetsrelaterade problem och 

därmed vidgat sina perspektiv och sina handlingsmöjligheter. 

  Nyckelord: reflektion, lärande, relationer, att utvecklas i möte med andra, vidga sina 

perspektiv. 
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1. Inledning  
 
För en generation sedan ansågs det yrkesmässiga idealet vara att kunna skilja på sin 

personliga och sin professionella roll. Nu för tiden, däremot, har man närmat sig tanken att 

denna åtskillnad inte är möjlig att upprätthålla med tanke på att båda roller är nära 

sammanvävda; undersökningar inom till exempel socialpedagogik visar att den personliga 

kontakt och det personliga engagemang som upprättas i yrkeslivet påverkar 

yrkesutövningen: 

 
I allt professionellt arbete med människor spelar yrkespersonens utstrålning, förhållningssätt och 

genomslagskraft en viktig roll för kvaliteten i den professionella relationen (Juul & Hansen 2003,  

s 130). 

 

Ovanstående författare menar att yrkesskickligheten bärs fram genom mänskliga kvaliteter 

som bland annat personlighet, livserfarenhet och förmåga att respektfullt umgås med andra 

människor. Dessa måste ständigt hållas vid liv och vidareutvecklas under yrkeslivets gång i 

någon form av kompetensutvecklande verksamhet, enligt Jesper Juul & Helle Hansen 

(2003). 

  Lärarskapets personliga sidor har alltid intresserat mig; vad är det som gör att en lärare 

kan hantera situationer som en annan lärare inte klarar av? Naturligtvis är förmågan att 

bemöta elever nära sammanbundet med lärarens egen medvetenhet om sig själv och sitt 

eget känsloliv. Hur mycket läraren har bearbetat sitt eget liv, blir synligt i mötet med andra 

människor, menar Margareta Normell (2002). Denna förmåga att hantera sitt känsloliv i 

förhållande till andra samt förmågan att byta till elevens perspektiv, menar samma 

författare, är viktigt att utveckla för pedagoger. Att vara lärare är något högst personligt 

eftersom man använder sig själv som redskap i mötet med eleverna. Hur man använder 

detta redskap, har i sin tur betydelse för elevens lärandeprocess, som är beroende av en 

mänsklig relation. 

   I litteratur som behandlar handledning, har jag hittat två doktorsavhandlingar av 

Cederwald (2006) och Näslund (2004) som utforskar handledningens effekter; båda har 

sammanfattningsvis kommit fram till att handledning kan vara ett verktyg för att stödja och 

utveckla pedagoger i sin yrkesutövning. Jag uppfattar dock att det finns mer litteratur som 

behandlar pedagogens liv och hur livserfarenheter påverkar metodiska val i skolan än 
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handledningens bidrag till kompetensutveckling. Den svenska litteraturen om handledning 

är i stor utsträckning erfarenhetsbaserad och instruerande snarare än vetenskapligt 

orienterad. Därmed finns ett behov att utforska detta område ytterligare. 

  När man läser om handledning, upptäcker man att det finns flera olika typer av 

handledning och begreppet ter sig ibland svårdefinierbart; ibland avses handledning för 

yrkesverksamma och ibland avser begreppet inskolning i ett professionellt yrke. I många 

fall kan det handla om individuell handledning med en hierarkisk relation till handledaren, 

men kan även betyda en pedagogisk metod i grupp där mer erfarna utbildar och vägleder 

mindre erfarna eller alternativt en fortbildningsmodell som innefattar ömsesidig 

handledning mellan jämlika kollegor. I min undersökning väljer jag att avgränsa 

handledning till grupphandledning eller närmare bestämt kollegahandledning som 

förutsätter samtal mellan professionella jämlikar där allas erfarenheter och reflektioner får 

lyftas fram och bidra till ny gemensam kunskapsutveckling, medan den litteratur jag 

hänvisar till kan relatera till olika typer av handledning.  

 En grundläggande idé inom svenskt utbildningsväsen har varit att försöka skapa en skola 

för alla och skapandet av en obligatorisk grundskola är en konkretisering av denna idé. 

Trots detta tidiga engagemang för en allomfattande skola, påpekar Claes Nilholm (2007) 

att man inte förrän i Lgr 80 började omdefiniera elevers skolsvårigheter; man gick från en 

individuellt betingad svårighet till att lyfta fram undervisningsmiljöns brister. Till skillnad 

från begreppet ”integrering” som innebär att elever i särskilda behov ska anpassas till ett 

oföränderligt skolsystem, återspeglar däremot begreppet ”inkludering” grundtanken att en 

anpassning av förhållanden runt eleven bör göras för att välkomna alla elevers mångfald. I 

Lpf 94 står följande att läsa: 

 
Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå (…) Särskild 

uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårighet att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla (Lpf 94, s 4). 

 

Om särskild hänsyn ska tas till varje elev, måste läraren försöka byta perspektiv och vara 

öppen för att lära sig nya sätt att hantera elevers olikheter. Därför är det viktigt att försöka 

utforska olika utvecklingsmöjligheter för lärare i dagens skola i syfte att öka möjligheten 

att tillmötesgå varje elevs specifika behov. Genom att läroplanen säger att elevens behov 

måste bemötas, betyder även detta att pedagogens behov att utvecklas måste tillgodoses. 
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  Som jag ser det, finns det ett samband mellan lärares kompetensutveckling och 

förverkligande av läroplanens intentioner; om skolan ska innefatta alla elever, behöver 

lärare hitta nya sätt att arbeta och tänka i sin vardag. Frågan är om sökandet efter nya 

arbets- och tankesätt kan vara utvecklande för den enskilde lärarens personlighet och 

professionella kompetens samtidigt som det kan vara utvecklande för skolan som helhet i 

en inkluderande riktning? Utifrån detta önskar jag i föreliggande uppsats utforska hur 

aktiva lärare uppfattar handledningens konsekvenser.  
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2. Problemformulering, syfte och frågeställning 
 

2.1 Problemformulering 
 
Juul & Jensen (2003) menar att den yrkespersonliga utvecklingen kan tolkas så här: 

 
En fortlöpande strukturerad process där vi undersöker, erkänner och bearbetar de tanke- och 

handlingsmönster som hämmar eller hindrar oss att förverkliga vårt yrkesmässiga engagemang, våra 

mål och vår potential i professionella relationer (Juul & Jensen 2003, s 130). 

 

Den yrkespersonliga utvecklingen skulle kunna äga rum i kollegial handledning på 

arbetsplatsen där utgångspunkten är yrkesmässigt relaterade problem från vardagen. På 

vilket sätt kan lärares kompetensutveckling via handledning utveckla såväl personliga som 

professionella förhållningssätt, samtidigt som pedagogernas möjligheter att bemöta det 

specifika för varje elev i en föränderlig skola ökar? 

 

2.2 Syfte 
 
Syftet för denna uppsats är att utforska vilka konsekvenser handledning givit några aktiva 

pedagoger i yrkeslivet enligt deras egen upplevelse. 

 

2.3 Frågeställning 
 
Min frågeställning i föreliggande arbete är följande: 
  

- Vilka är handledningens konsekvenser för de undersökta lärarnas förhållningssätt 
till sin professionalitet, till sina kollegor och elever? 
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3. Bakgrund 
 
I bakgrunden kommer jag att ta upp handledning som utvecklingsredskap, handledningens 

bakomliggande kunskapssyn, handledningens syfte och exempel på tidigare forskning som 

gjorts inom området. 

 

3.1 Varför ses handledning som ett bra utvecklingsredskap för lärare? 
 
Varför är just grupphandledning ett bra utvecklingsredskap för lärare?  Per Lauvås, Kirsten 

Hofgaard Lycke & Gunnar Handal (1997) och Liv Gjems (1997) menar att 

grupphandledning är en modell att föredra inom skolvärlden för att erbjuda lärare 

kompetensutveckling, eftersom det ges utrymme för reflektion och möjlighet att 

sammanbinda teori och praktik utifrån personliga och aktuella skolmässiga förhållanden. 

Det finns fler möjligheter till kompetensutveckling än handledning till exempel 

fortbildningsdagar. Skillnaden, menar Gjems (1997), är att fortbildningskurser inte visat 

sig ge så goda resultat, då det är svårt att tillämpa innehållet på de specifika förhållanden 

som råder på den egna skolan. Handledningssituationen ger däremot direkt tillämpbara 

förslag som är anpassade till individ och situation. I och med att samhället är i ständig 

förändring, krävs nya sätt att hantera dilemman i en yrkesroll som därmed också successivt 

förändras. Enligt ovanstående författare kan handledning utgöra ett viktigt redskap i detta 

sammanhang. 

 

3.2 Vilken kunskapssyn ligger bakom handledning? 
 
Lena Folkesson (2005) skriver att handledning bygger på en kunskapssyn där kunskap inte 

tolkas som överförbar utan istället som interaktiv. Kunskap framföds i ett samspel med 

andra människor, eftersom ett gemensamt reflekterande bidrar till en högre kunskapsnivå 

än vad man kan frambringa på egen hand. Kollegorna ses som tillgångar i 

handledningssamtal, då den enskilde kan få nya perspektiv på teoretiska och praktiska 

erfarenheter.  

 

Förskolors och skolors demokratiska uppdrag baseras på en kunskapssyn som innebär att en 

individs lärande och utveckling äger rum främst i samspel med andra, i en social kontext 

som påverkar förutsättningarna. I stället för kunskapsförmedling där barn och unga ses som 
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passiva mottagare, ses kunskap som något som utvecklas i ömsesidig kommunikation och 

samspel (Skolverket 2000, s 15). 

 

Den kunskapssyn som ska genomsyra skolans uppdrag är att vi lär oss i samspel med 

andra, menar Roger Säljö (2005). Detta gäller både lärare och elever. Lärare kan fungera 

som förebild för elevers lärande genom att delta i handledning och handledningen i sig kan 

hjälpa lärare att ge elever i behov av stöd utvecklingsmöjligheter inom 

klassrumsgemenskapen (Folkesson 2005).  

 

3.3 Handledning och dess syfte 
 
Näslund (2004) beskriver att syftet med grupphandledning vanligtvis är 

färdighetsutveckling där man fokuserar på att utveckla det gemensamma yrkesspråket. 

Liksom barns språk utvecklas via samtal, utvecklas även yrkesspråket via samtal. I 

gruppen kan man lyfta fram och sätta ord på den professionella yrkesskickligheten.  Det 

viktigaste syftet för handledningen är dock integrerad yrkesskicklighet, vilket kan 

definieras som att ”(…)kunna integrera teorier, intuition och den praktiska vardagen. Det 

är i det dagliga arbetet som professionalismen manifesterar sig” (Näslund 2004, s 20). 

Handledningen syftar också till personlig utveckling, då allt lärande är utvecklande. 

Handledningens mål inom skolan är professionell utveckling för lärare och en garanti att 

eleverna får kvalificerad hjälp och möjligheter att utvecklas, menar Näslund (2004).  

   Birgitta Hammarström-Lewenhagen & Susanna Ekström (2002) definierar handledning 

som en pedagogisk metod, vilken utgår från att bearbeta samt vrida och vända på de 

handleddas egna tankar kring sin yrkespraktik. Detta arbete tolkar författarna som en 

professionell lek där jämbördiga lekkamrater ger situationer nya betydelser och nya 

lösningsmöjligheter. Om man utgår från ett prestigelöst prövande reflekterande, kan man i 

verbal lekfull form pröva nya tankar och därmed hitta nya oväntade lösningar samt nya 

utgångspunkter. På så sätt kan handledningen utveckla deltagarnas förmåga till 

perspektivbyte, ömsesidigt respektfullt lyssnande och en förnyad praktik i vardagen.  

Hammarström-Lewenhagen & Ekström (2002) menar att handledningens övergripande 

syfte är att försöka tydliggöra vilken kunskap pedagogen har och hur ny kunskap skapas, 

så att deltagarna ges beredskap att vidareutveckla sin praktik på egen hand utan 

handledning. 
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3.4 Tidigare forskning 
 
Det finns en del forskning som gjorts inom ämnet handledning. Utvecklingen verkar dock 

ha nått längre i till exempel USA som har arbetat med handledning under längre tid än vi i 

Sverige och Norden. I Sverige är många böcker om handledning inte skrivna utifrån 

vetenskaplig forskning utan ifrån ett erfarenhetsperspektiv. Jag har i detta arbete begränsat 

mig till några svenska avhandlingar som ligger nära mitt valda arbetsområde och är relativt 

nyskrivna. 

  Cederwald (2006) har skrivit en avhandling Reflektion och självinsikt i den 

kommunikativa pedagogiken. Denna handlar om ett schemalagt utvecklingsarbete för 

reflektion som utfördes på en skola, där resultatet studerades utifrån hur självinsikt, 

reflektion och kommunikation inverkat på pedagogernas personliga utveckling, 

arbetslagens samt skolans utveckling som helhet. Begreppet ”kommunikativ pedagogik”, 

som är myntat av Lars Rokkjaer, handlar om att kommunicera empatiskt och hjälpa den 

enskilde och arbetslaget att lyfta fram egna tankar, behov och känslor och därutifrån finna 

egna svar och lösningar på arbetsrelaterade problem. Målet är att komma till insikt om och 

utveckla sitt eget sätt att kommunicera och handla genom att relatera detta till den tysta 

kompetensen som antas finnas i verksamheten. Resultatet av studien visade sig vara att den 

kommunikativa pedagogiken fick den studerade skolan att påbörja och vilja fortsätta en 

reflekterande praktik, som visserligen i ett initialt skede stötte på ett visst motstånd. 

Eftersom enskilda individer och arbetslag inte är i samma fas i utvecklingsskedet, beskrevs 

ett fortlöpande motstånd som bestod av till exempel upplevelse av påträngande samtal, 

konflikträdsla och förändringsmotstånd. Undersökningen analyserades ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv som bland annat studerade det sociala samspelet i 

reflektionsgrupperna. Några av undersökningens resultat handlade om att gruppdeltagarna 

hade utvecklat sin kunskap om sig själva och samtidigt fått kunskap om kollegors 

förhållningssätt och beteende. Dessa insikter påverkade utformningen av sociala relationer 

positivt, även om några deltagare fortlöpande upplevde osäkerhet i förhållande till den 

kommunikativa pedagogiken. En majoritet ansåg att den psykosociala arbetsmiljön blivit 

tryggare då konflikter löstes mer konstruktivt. Tryggheten växte fram ur upplevelsen att bli 

lyssnad till och förstådd utan att bli värderad, vilket också är beroende av gruppens 

förmåga till empati. Känsligare problem har kunnat tas upp i gruppen på grund av den 

ökade tryggheten. Cederwald (2006) menar att behållningen av den kommunikativa 

pedagogiken handlar om en upplevelse av personlig utveckling som samtidigt bidragit till 
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arbetslagsmässig utveckling, där alla yrkesgruppers lika värde för elevernas utveckling 

börjat uppskattas. Målet är att personlig, arbetslagsmässig och organisatorisk utveckling 

ska äga rum samtidigt. Enligt undersökningen har processerna inte varit parallella, men 

utveckling på alla tre planen har ägt rum stegvis. 

   Näslund gav 2004 ut sin doktorsavhandling som heter Insyn i grupphandledning - Ett 

bidrag till förståelsen av ett av de människobehandlande yrkenas hjälpredskap. Syftet i 

denna studie är att se sambandet mellan de handleddas förväntningar på handledningen och 

resultatet därav, att se hur grupphandledningen återspeglar arbetsförhållanden och att tolka 

grupphandledningens innehåll med en narrativ metod. Målet för avhandlingen är att 

komma ett steg närmare en förståelse vad grupphandledning betyder för att hjälpa 

professionella i sin yrkesutövning. Enligt Näslunds (2004) undersökning är reflektionen i 

handledningen av både intellektuell och känslomässig art, vilka båda behövs för ett genuint 

lärande; i de studerade grupperna återfanns främst intellektuell bearbetning och endast i 

begränsad utsträckning känslomässig bearbetning. De handledningsgrupper som haft en 

högre motivationsnivå har även varit mer känslomässigt engagerade och därför kunnat 

utföra ett känslomässigt arbete i gruppen. Handledarens roll att stödja ”de positiva 

krafterna (=bearbetning och reflektion)” eller utmana ”de negativa krafterna 

(=undanflykter och stagnation)” påverkade gruppens utveckling.  

   Deltagarnas förväntningar på handledningen stämde väl överens med det faktiska 

innehållet och visar därmed att personalens egna frågor gavs utrymme i handledningen. 

Inställningen hos deltagarna påverkade det upplevda utbytet av handledningsarbetet; 

öppenhet inför nya arbetsformer och ansvarstagande för processen gav ett positivt utbyte, 

medan istället bestämda förväntningar på handledning, motvilja och låg ansvarskänsla 

ledde till en negativ upplevelse. Så även deltagarnas förväntningar, styrde gruppens 

möjlighet till utveckling. Näslund (2004) påpekar att det krävs mycket mer forskning inom 

detta område för att få en sammanhängande bild av handledningens effekter.  

4. Teoretiska perspektiv  
 
I denna uppsats väljer jag bland annat att utgå från två teorier, nämligen systemteorin som 

står för ett helhetsperspektiv och betonar ömsesidigheten i alla relationer, och därutöver 

även den sociala interaktionismen som fokuserar på hur människans jag framföds i mötet 

mellan individen och den sociala omgivningen, vilket är en livslång process.  
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  Anledningen till att jag väljer det systemteoretiska perspektivet, är att skolan och alla dess 

relationer kan tolkas som ett system med relationer som påverkar varandra ömsesidigt; när 

en del förändras, medför det en förändring av systemets övriga komponenter. I 

skolsammanhang kan denna teori behövas vid analys av elevers, alternativt lärares, 

svårigheter, eftersom lösningar kan återfinnas på olika ställen i det cirkulära 

sammanhanget. Förändras bilden av sammanhang, kan handlingsmöjligheterna utvidgas.  

   Den sociala interaktionismen valde jag med anledning av att den kan bidra med 

förståelse för relationernas och kommunikationens betydelse för elevers utveckling av sitt 

sociala jag och sin självuppfattning i skolan. Lärares förmåga att reflektera över sig själva, 

kan hjälpa dem att byta perspektiv och istället inta elevens perspektiv och på så sätt hitta 

fler handlingsmöjligheter. Det sociala samspelet måste hela tiden näras och hållas vid liv 

för att fånga elever i deras vardande utveckling av jaget och deras skapande av ny kunskap 

i undervisningen. Socialiseringen finns inneboende i alla relationer i skolan och påverkar 

elevens utveckling. 

   Utöver ovan nämnda perspektiv, kommer jag även i teoridelen utgå från Lögstrup 

(1994), Todd (2007) och Cederwalds (2006) teorier med flera. 

 

4.1 Systemteorin    
 

Gregory Bateson (1979) är en av systemteorins viktiga företrädare som menar att världen 

kan ses ur ett helhetsperspektiv av ömsesidiga förhållanden. Istället för att se hur de 

mänskliga relationerna och sammanhangen påverkar individens beteende, som 

systemteorin förespråkar, fokuserar vi vanligtvis på de bristande egenskaper individen kan 

tänkas ha. Genom ett perspektivbyte från individ till sammanhang, kan vi upptäcka nya 

horisonter som får till följd att nya utgångspunkter för människors relationer kan skapas.  

  Att förändra kvaliteten i en verksamhet innebär, enligt Bateson (1979), att förändra sitt 

handlande för att tillföra verksamheten något nytt. Om man skapar en förändring, finns 

chans till utveckling, samtidigt som författaren förespråkar systemets stabilitet för att 

undvika kaos. Bateson (1979) vill skapa balans mellan förändring och stabilitet, då båda 

ytterligheter kan få olyckliga konsekvenser av antingen för mycket eller för lite 

nytänkande. Därutöver rekommenderas ett möte mellan olika sociala system för att 

tydliggöra det egna systemets funktion och relationer samt att få upp ögonen för alternativa 

samarbetsmönster.  
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  I det följande tar jag upp Liv Gjems (1997) och Oscar Öquists (2003) arbeten som 

tillämpat och använt sig av Batesons systemteori inom handledning, utbildning, vård och 

socialt arbete. Inom professionella områden måste det levande systemets helhet lyftas 

fram, men samtidigt får man inte glömma bort vilken roll individen utgör i det 

övergripande systemet. Öquist (2003) menar att systemteorin ger ett humanistiskt och 

demokratiskt perspektiv på en arbetsplats, då läraren eller chefen inte favoriserar en 

enskild person eller del av verksamhet, utan ser systemets helhet och handlar utifrån 

helhetens bästa.  

  Gjems (1997) skriver att systemteorin handlar om sociala system, till exempel en grupp 

lärare på en skola utgör ett socialt system, vars delar utgörs av människor som ömsesidigt 

påverkar varandra. Gruppens kommunikation, samspel och traditioner sammanbinder 

systemet och upprätthåller det. Systemet styrs på två sätt, dels inre styrning vilket avser 

människornas relationer inom gruppen, och dels yttre styrning som i sin tur avser gruppens 

anpassning till andra lärargrupper på skolan och tvärtom. Alla handlingar och företeelser 

hänger ihop och påverkar varandra ömsesidigt, därför måste man anlägga ett 

helhetsperspektiv på varje situation. Uppstår en konflikt i en klass eller ett arbetslag 

påverkas systemets alla delar.  Lärares relationer till varandra påverkar såväl kollegornas 

samarbete som lärares relation till elever. ”En viktig tolkningsram i systemteori är att vi 

ger premisser för varandras sätt att vara” (Gjems 1997, s 30). Därför inriktar sig 

handledningen på frågan hur man kan förändra sig själv. Handledning i ett systemteoretiskt 

perspektiv, försöker lyfta fram relationers påverkan och sätta in dem i ett helhetsperspektiv 

för att hitta vägar att förändra sin verksamhet i en positiv riktning. 

 Vad gäller definition av problem inom en verksamhet, tänker vi ofta linjärt istället för 

cirkulärt, det vill säga att vi låser fast oss vid en särskild orsaksförklaring, istället för att se 

att orsakerna kan befinna sig var som helst i det cirkulära kretsloppet (Öquist 2003). 

Vanligtvis uppstår problem när man definierar ett hinder som egentligen inte finns, eller 

gör en begränsad inramning av en situation; detta beskriver Öquist med följande ord ”Vad 

vi tar in och utelämnar, vad vi betonar och lägger mindre vikt vid, är faktorer som utgör 

en del av problemet och därmed också en del av lösningen” (Öquist 2003, s 57-58). Vi bör 

uppmärksamma vårt sätt att definiera problem, eftersom man därmed bestämmer vilka 

lösningsförslag som är möjliga. I utgångsläget bör man hitta flera olika alternativa 

cirkulära kretslopp som kan prövas mot verkligheten. 

  Utöver helhetsperspektiv och betoning av relationer, är ett här-och-nu perspektiv ett 

ytterligare fundament i systemteorin, enligt Öquist (2003). Genom att se vad som händer i 
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nuläget, kan man vidareutveckla en situation. Om man däremot söker förklaringar till 

varför något sker, förskjuts fokus till det förflutna istället för nuet, vilket inte 

rekommenderas inom systemteoretisk handledning. Etiska frågor blir aktuella att diskutera 

utifrån vilka val man gör i sin pedagogiska roll då ett här-och-nu perspektiv betonas. Alla 

val är beroende av de relationer som gäller nu, eftersom premisser för arbetet alltid 

förändras. 

  

4.2 Sociala interaktionismen 
 
Det interaktionistiska perspektivet menar att människan skapas i möte med den sociala 

världen och att det sker en växelverkan mellan individen och den sociala omgivningen. 

Johan Aspelin (1999) skriver att enligt George Herbert Mead är människan redan som 

spädbarn aktiv i förhållande till sin sociala miljö genom att föräldern svarar på barnets 

responser som om de vore meningsfulla, och successivt framföds en förståelse för 

innebörden i olika gester som väcker liknande respons hos barnet som hos den 

samspelande interaktören, det vill säga meningsfulla signifikanta symboler. Socialisering 

hänger, enligt Mead i Aspelin (1999), ihop med förmågan att förstå och förutsäga andras 

beteenden. Barnet svarar inte bara på stimuli utifrån, utan övertar även andras roller i 

interaktionen, vilket först sker oorganiserat under lekstadiet och sedan under spelstadiet 

mer organiserat utefter gällande normer för en specifik aktivitet. På grund av sampel med 

andra, utvecklas barnets självuppfattning. Socialisation handlar om födelsen av det sociala 

jaget och dess livslånga fortsatta utveckling som utspelas mellan individ och samhälle. 

  Om man antar ovanstående tankar från Mead om socialisationsprocessen, får det till följd 

hur vi ser på pedagogik och skolans sociala liv, menar Aspelin (1999); socialiseringen 

finns i interaktionen mellan människor och är en immanent pedagogik, det vill säga 

inneboende i det sociala livet, även om det som sker i klassrummet inte har en direkt 

uppfostrande karaktär. I skolsammanhang får lärarens sätt att uppträda mot eleverna 

betydelse för individens självuppfattning, eftersom individens jag utvecklas i interaktion 

med andra. Även lärarens jag utvecklas i mötet med elever. I interaktionen tolkas andra 

människors handlande och situationer definieras. För att förstå en annan människa måste 

man först förstå vilken tolkning som personen använder sig av, vilken också visar sig i 

handlandet. Hur samspelet tolkas, påverkar i sin tur självuppfattningen.  

  Att reflektera över andra och över sig själv är inte en egenskap man innehar, utan är något 

som det sociala samspelet är uppbyggt av och som ständigt måste hållas vid liv via 



  12 

kommunikation och socialt samspel, skriver Moira von Wright (2001) utifrån Meads teori. 

Att reflektera över sig själv och andra innebär ett perspektivbyte, då man ser på samma 

föremål utifrån olika synvinklar. En vana att byta perspektiv bidrar till att göra sig 

kontextoberoende av den situation man ingår i. Detta har betydelse för att bevara den egna 

identiteten med tanke på att man rör sig i olika omgivningar, och samma förmåga kan 

pedagogen använda då denne betraktar och distanserar sig till förutfattade meningar om 

elever; på så sätt kan reflektion bli en pedagogisk fråga. Att byta perspektiv kan ge nya 

infallsvinklar som leder till nya handlingsmöjligheter. Att förstå eleven ur elevens 

perspektiv blir något annat än att betrakta eleven ur lärarens perspektiv.  

  En ytterligare aspekt som von Wright (2001) och Mead framhäver i interaktionen mellan 

lärare och elev är pedagogens beredskap inför det oväntade i klassrumsgemenskapen. Om 

läraren ger eleverna utrymme för tal och handling, bejakas elevens individualitet. I denna 

process skapas personlig kunskap, eftersom meningsskapandet sker mellan människor i en 

intersubjektiv process.   

  Mot bakgrund av interaktionismen talar Aspelin (1999) om lek i interpersonell 

kommunikation som kan äga rum i klassrummet; leken kännetecknas av att vi tänker och 

känner med varandra på samma våglängd. En växelverkan uppstår mellan att direkt reagera 

på den andres respons och att läsa av och tolka den andres respons. Aspelin (1999) menar 

att leken i interpersonell kommunikation är så samstämmig att båda parter bekräftar 

varandra. I denna lek existerar ingen negativ social avläsning; om sådan inträffar bryts det 

dynamiska flödet och individen hamnar i ett försvars- eller attackläge med distans till den 

andra och lekens fundament att ha roligt har förstörts. I leken finns distans mellan 

individer, men om denna blir antingen för stor, som vid negativ avläsning, eller för liten, 

då motparten uppfattar att enbart en får leka i den andres fysiska närvaro, förstörs 

relationen. 

 

4.3 Respekt och etik 
 
Enligt Trygve Bergem (2000) har pedagogen ett dubbelt ansvar inför sina elever, nämligen 

att vara både medmänniska och lärare. Detta dubbla ansvar kräver ett etiskt handlande som 

måste underbyggas via etisk reflektion. Läroplanens mål, att bemöta varje elev utifrån sina 

egna förutsättningar, kräver ett värdigt bemötande så att alla får chans att utvecklas. Utan 

tillit och ärlig omsorg om eleven är detta svårt att uppnå i praktiken. Hur vi ser på vår 

medmänniska och vårt ansvar som lärare, påverkar vårt sätt att vara och vår förmåga att nå 
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fram till våra elever. Allt pedagogiskt handlande måste kunna motiveras utifrån etiska 

bedömningar. Utifrån denna bakgrund väljer jag att ta upp Lögstrups närhetsetik som 

enligt Bergem (2000) har haft ett stort inflytande på den aktuella etikdebatten och med 

fördel kan tillämpas på relationen mellan lärare och elev. 

  Knud Eijler Lögstrup (1994) menar att det etiska kravet består av två beståndsdelar; för 

det första är människans liv nära sammanflätat med andras liv och detta innebär att man 

har omsorg om den andre, vilket Lögstrup (1994) själv uttrycker i den kända frasen ”vi är 

varandras öde”. För det andra är varje människas liv en gåva och därför kan man inte 

kräva någonting tillbaka när man hjälper någon. Om man istället utnyttjar sina relationer 

till egen fördel, förnekar man tanken på livets gåva, menar Lögstrup (1994). Eftersom vi är 

sårbara och beroende av varandra, finns ett personligt uppdrag att ta hand om sina 

medmänniskor. I mötet med eleven måste läraren byta perspektiv för att se vad den andre 

behöver och hur man kan förhålla sig; det etiska kravet är ett tyst, outtalat krav, enligt 

Lögstrup (1994), som måste upptäckas. Det handlar inte om att tillmötesgå den andres 

uttalade önskan, utan att se den andra människan i ett större perspektiv vad denne kan 

behöva. I alla mellanmänskliga relationer finns ett inbördes maktförhållande att vara 

medveten om och förhålla sig till. Läraren bör använda sin position att lyfta eleven till ett 

högre självförverkligande. Tilliten till den andre är, enligt Lögstrup (1994), ett ytterligare 

viktigt fundament i alla relationer; vi utelämnar oss själva till andra genom att visa tillit. 

Om vi inte känner tillit, är det svårt att utvecklas tillsammans med andra och det gäller 

även relationen mellan lärare och elev. Bergem (2000) tolkar Lögstrups närhetsetik som en 

avgörande motvikt till lärares krav att vara effektiva; elevens egna behov och känslor bör 

enligt närhetsetiken bemötas. Allt pedagogiskt handlande måste kunna motiveras etiskt.  

  

Sharon Todd (2007), professor i pedagogik, lägger tonvikten på ett lyssnande som inte bara 

respekterar den andra människan utan också ger denne ärlig uppmärksamhet som kräver ett 

etiskt gensvar. I dialogens lyssnande finns en etisk poäng om att få djupare förståelse för 

den andre, så att man kan besvara och bemöta sin samtalspartners upplevelsevärld. Att ge 

eleven ett etiskt gensvar ligger egentligen utanför den pedagogiska referensramen och är 

därför viktigt att lyfta fram. 

  Todd (2007) refererar i detta sammanhang till Gemma Corradi Fiumara, som menar att 

det etiska gensvaret endast kan äga rum om den lyssnande vågar förhålla sig öppen till den 

andre och även riskera att själv bli sårad; den andres berättelse kan komma att förändra 

lyssnarens världs- och självuppfattning, som i sig kan vara sårande, och på så sätt förs 
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lyssnaren in i nytt lärande. I samtalet ifrågasätter den andre lyssnaren som i sin tur blir 

tvingad att svara på den alteritet talaren presenterar. Vidare refererar Todd (2007) till 

Cornelius Castoriadis, som beskriver att det inte bara handlar om ett ansvarsfullt 

lyssnande, utan även om ett lyssnande som uppmärksammar den andres mening som 

tillskrivs berättelsen. En del av lyssnandets etiska karaktär är att uppmärksamma själva 

meningsskapandet, vilken måste föregå lyssnarens förståelse.  

 
Att betydelser har olika betydelse för den som talar än för den som lyssnar är en oöverbryggbar klyfta 

som anger villkoren för en våldsfri relationalitet, villkor som det är väsentligt att respektera om den 

andres alteritet ska kunna bevaras (Todd 2007, s 185). 

 

Om man istället placerar den andre på samma nivå som den lyssnande utan att 

uppmärksamma skillnaden mellan dem, går man miste om att lära av den andre det man 

själv inte kan åstadkomma. Kring detta hänvisar Todd (2007) till Emmanuel Levinas 

slutsats att ”(…) jag lyssnar till den Andre som min lärare” (Todd 2007, s 186). Målet är 

inte bara att lära om den andre, utan från den andre. Lyssnandet är en ändlös process då 

lyssnande och gensvar alltid måste återupprepas. Det som är av störst betydelse i 

kommunikationen handlar inte i första hand om innehållet i det talade ordet, utan istället 

om den närhet som ett välkomnande av den andra personen förmedlar. Todd (2007) skriver 

att för Levinas handlar mötet om att bli rörd av den andre tills det egna jaget förlorar sin 

egoism. Känslor förbinder människor, samtidigt som båda partners särdrag bevaras. 

  Enligt psykoanalysen i Todd (2007), däremot, menar man att när jaget blir ifrågasatt av 

den andre, kan känslolivet aktiveras genom viljan att försvara sig mot eller förneka denne 

och på så sätt förbise den andres alteritet. Istället för Levinas nämnda osjälviskhet, kan 

själviskheten och det egna egot aktiveras i mötet. Läraren tar med sig till mötet, menar 

psykoanalysen, sin egen känslohistoria som sammanvävs med nuets händelser och ibland 

kan det vara svårt att skilja dessa världar åt. Levinas och psykoanalysens perspektiv är, 

enligt Todd (2007), oförenliga, men kan bidra till att ge en mer komplex bild av vad som 

händer i ett klassrum i mötet mellan lärare och elev. 

  Todd (2007) förespråkar närvaro och mottaglighet hos pedagogen i mötet med eleven. Då 

läraren inte i förväg kan veta vilka känslor och reaktioner som kan komma att aktiveras, 

bör denne inte inneha en på förhand bestämd handlingsplan. Läraren måste våga låta sig 

beröras av eleven och sedan formulera sitt gensvar. Det finns en etisk skyldighet att möta 

eleven och uppmärksamma denne. Enligt Levinas i Todd (2007) utgör undervisning och 
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lärande en etisk relation; inte på grund av plikt, utan på grund av att två åtskilda människor 

möts ansikte mot ansikte. Undervisning handlar om att iscensätta ett möte med den andre. 

Genom att jaget hos pedagogen är öppet för den andre, möjliggörs undervisning.  

  Detta ovan nämnda synsätt står i motsättning till Sokrates metod, majeutiken, som enbart 

lyfter fram den i själen redan befintliga kunskapen. Levinas i Todd (2007) menar att det är 

endast genom att möta någon annorlunda än det egna jaget som sätter igång en 

lärandeprocess; relationer utgör grunden för lärandet och därför göms en stor ömtålighet i 

undervisningen. Pedagogiken innehåller alltid ett krav på förändring som bryter elevens 

trygghet. Pedagogens mottaglighet för elevens ångest är förbunden med pedagogens eget 

sätt att hantera sitt eget jag och sin egen ångest. Därmed blir den personliga 

självkännedomen en del av det etiska ansvaret. Inom psykoanalysen menar man att 

lärandet kan skapa ett affekttillstånd som gör eleven sårbar och ångestfull, men om läraren 

är mottaglig för eleven kan skadan motverkas. Det pedagogiska mötet ställer både lärare 

och elever inför det osäkra och oförutsägbara. Mötets utgång är osäkert och elevernas 

egenhändigt skapade meningar går inte att förutse. Denna beskrivna osäkerhet kräver ett 

hänsynsfullt närmande och förhållningssätt till eleven, vilket medför att läraren inte kan 

förlita sig på generella etiska riktlinjer. Läroplanen passerar via mänskliga relationer till 

eleven och därför, menar Todd (2007), att en ny syn på läroplanen bör upprättas: 

 
Läroplanen behöver ses som en del av det mänskliga gensvaret mellan lärare och elever, som en del 

av den ömtåliga uppgiften att engagera elever och inte som en fast uppsättning respresentationer 

(Todd 2007, s 65). 

 

Todd (2007) menar att om man lär sig analysera de vardagliga pedagogiska möten som 

äger rum, förstår man att utbildning är en plats för implicerad etik och inte applicerad etik. 

 

4.4 Självkännedom och erfarenhet som blir kunskap  
 
En viktig del av ett professionellt förhållningssätt är, enligt Normell (2002), 

självkännedom, vilket betyder att man vet vem man är i relation till sig själv och andra, att 

man kan se sina svaga och starka sidor.  

  Cederwald (2006) utgår i sin avhandling från Rokkjares teori om den kommunikativa 

pedagogiken, vars huvudtanke hon beskriver med följande citat: 
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Läraren måste förstå att i sitt professionella arbete är han/hon sitt eget pedagogiska redskap. Därför är 

det av största vikt att förstå detta redskap. Metoden för detta blir självobservation och en ärlig 

konstruktiv kollegial feedback (citerat av Rokkjaer i Cederwald 2006, s 24).  

 

Grundtanken är att om pedagogen inte kan förstå sig själv, kan hon inte heller förstå andra. 

Varje pedagog har ett personligt sätt att kommunicera och skapa relationer, därför måste 

hon förstå sitt eget förhållningssätt till sig själv och sin omvärld. Den personliga 

kompetensen tydliggörs och lyfts fram i kollegialt samtal och relateras till den 

gemensamma kollegiala kompetensen som vidgar och lyfter individen över sina egna 

begränsningar. Eftersom tänkandet består av både en intellektuell och emotionell process, 

måste hänsyn tas till båda processer via empatisk kommunikation som skapar trygghet för 

deltagarna i kollegial reflektion. Vad som styr pedagogernas tankar, känslor och handlingar 

i olika sammanhang, kan lättare synliggöras genom ett möte med andra där man sätter ord 

på sitt sätt att fungera. 

 

  Enligt Mikael Alexandersson (1994) är det viktigt att reflektera över sig själv för att utöka 

sin självkännedom. Själva ordet reflektion avser att man riktar uppmärksamhet mot 

medvetandets betingelser och sitt eget tänkande; ”För att nå kunskap i djupare 

bemärkelse, måste människan först upptäcka sina egna tolkningsramar och komma till 

insikt om varför hon tänker som hon tänker” (Alexandersson 1994, s 165). Först när 

läraren medvetandegör och reflekterar över sina förgivettagna tolkningsramar, kan dessa 

omprövas och utvecklas. Reflektion bidrar också till att systematisera erfarenheter och se 

samband, vilket leder fram till ny fördjupad kunskap som i sin tur påverkar vårt sätta att 

handla och förhålla oss till verkligheten. Alexandersson (1994) refererar till John Dewey 

som menar att drivkraften i all reflektion är behovet att skapa mening i och handskas med 

svåra situationer. Dewey skiljer mellan rutinmässigt tänkande och reflexivt tänkande, 

varav det förstnämnda styrs av rutin och tradition, medan det sistnämnda problematiserar 

och ifrågasätter de givna grundförutsättningarna för de praktiska handlingarna. I 

fortbildning inom skolan, menar Alexandersson (1994), är det viktigt att ägna sig åt 

reflexivt tänkande för att på så sätt finna nya förhållningssätt och pröva nya 

problemlösningar. När läraren söker förståelse för sin egen undervisningspraktik, är detta 

ett deltagande i ”(…) en skapelseprocess kring relationen mellan de egna handlingarna 

och elevernas inlärning och utveckling” (Alexandersson 1994, s 170).  
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 Alexandersson (1994) refererar även till Paul Moxnes, som menar att det finns fyra olika 

stadier i processen att omvandla erfarenhet till kunskap; det första stadiet innebär att 

registrera konsekvenser av en handling, under det andra stadiet reflekterar man och 

analyserar situationens specifika drag. I det tredje stadiet försöker man finna en generell 

princip utifrån det man lärt sig och slutligen i det sista stadiet tillämpas principen i nya 

sammanhang på ett prövande sätt. Det kritiska stadiet anser Moxnes i Alexandersson 

(1994) inträffa i generaliseringsfasen, då gamla principer tvingas omvärderas; i denna fas 

är det viktigt att reflektera och på så sätt skapa distans till situationen för att hitta nya 

perspektiv som man tidigare inte sett.  

 

4.5 Självkännedom och relationernas roll 
 
Förutom att förstå sig själv och sina inlärningsprocesser, behöver läraren skapa ett 

tillitsfullt och tryggt klimat för att gynna elevens utvecklingsmöjligheter, och en viktig del 

i detta är att vara medveten om vilka känslor som skapas i mötet. Normell (2004) anknyter 

till Silvan S. Tomkins affektteori och menar att en undervisningssituation som aktualiserar 

skamkänslor försvårar eller till och med förhindrar inlärningsprocessen; skam försvagar 

nämligen de positiva affekterna (intresse, iver, välbehag och glädje). Hur relationen ser ut 

mellan lärare och elev, och vilka känslor som aktualiseras i det pedagogiska mötet, avgör 

vad eleven kan ta till sig. Normell (2002) påpekar efter en analys av läroplaner, att dessa 

inte tydligt nog betonar den roll som relationen spelar för elevens lärande. Läraren måste 

kunna förstå och ta vara på elevens känslor i mötet och försöka skapa positiva 

förväntningar.  

  Som en konsekvens av ett professionellt förhållningssätt, bland annat att läraren vet vem 

han/hon är i förhållande till sig själv och andra, menar Normell (2002), att pedagogen blir 

en förebild och även identifikationsobjekt i ungas arbete att successivt frigöra sig från sina 

föräldrar. Så här uttrycker hon sig:  

 
Barn och ungdomar behöver och vill ha vuxna att lära av, att bråka med och att tycka om. Eftersom 

den gamla storfamiljen, där flera generationer dagligen träffades, inte längre finns, blir de vuxna i 

skolan än viktigare. De utgör förebilder och personer att identifiera sig med… och som behövs i 

arbetet med att lossa banden till föräldrarna (Normell 2002, s 61). 

 

En viktig del i att vara en förebild för eleven är att läraren genom sitt sätt att vara, kan visa 

på ett konstruktivt mänskligt samspel, vilket ställer krav på pedagogens känslomässiga 
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mognad och medvetenhet om sig själv. Hur pedagogen reagerar i olika situationer och 

tolkar relationer, bestäms av dennes tidigare erfarenheter och därför måste den egna 

livshistorien bearbetas och kunna hanteras. Normell (2004) påpekar att personlig mognad 

handlar om att vara medveten om och härbärgera sina egna känslor, eftersom alla känslor 

strävar efter att omsättas i praktiken. Om man kan se känslornas mening, kan de istället 

omvandlas och kanaliseras till en meningsfull handling. Vem läraren är som människa och 

vilka känslor läraren aktiverar hos andra, spelar stor roll i mötet med elever.  

  Även Cederwald (2006) talar om relationernas roll i undervisningen; kvalitén på sociala 

band mellan lärare och elev kan främja eller hota elevens lärandeprocess. Detta bör läraren 

kunna läsa av och reflektera över. Skolarbetet är idag ett samarbete och därför är det 

viktigt att som pedagog skapa förståelse för arbetets relationer. Hur lärare och elev väljer 

att handla i en viss situation, beror på vilken mening som tillskrivs situationen. Enligt 

interaktionismen är processen tvådelad, dels tillskriver individen själv situationen en 

mening, och dels tillskriver de som interagerar i situationen en mening, som antingen 

överensstämmer med den personliga tolkningen eller omdefinieras gemensamt. De 

tolkningar som görs av vårt samspel, formar en begriplig värld för oss att leva i. Eftersom 

läraren inte längre ensam styr det sociala samspelet i klassrummet, menar Cederwald 

(2006), har läraryrkets kompetens utvecklats till att även innefatta en socialpsykologisk 

förståelse för alla relationer till såväl elever som kollegor.  

5. Metodologiska utgångspunkter 
 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för mitt val av forskningsansats och metod i 

föreliggande undersökning. Därefter presenterar jag hur urvalet av respondenter i 

undersökningsgruppen gick till med åtföljande datainsamling samt hur jag i denna uppsats 

använt mig av de forskningsetiska principerna. Avslutningsvis i detta kapitel behandlar jag 

hur jag analyserat och tolkat materialet.  

 

5.1 Forskningsansats och metodval 
 
Min frågeställning i denna undersökning är att utforska hur de undersökta pedagogerna 

uppfattar handledningens konsekvenser för lärares förhållningssätt till sin egen 

professionalitet, kollegor och elever. Utifrån frågeställningen vill jag försöka förstå och 

tolka personliga upplevelser. Att tolka och förstå personliga upplevelser är hermeneutikens 
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livsnerv. I detta sammanhang passar det väl in att anlägga ett existentiellt perspektiv, med 

tanke på att upplevelser av handledning skapar mening i tillvaron då den personliga och 

den professionella förståelsen knyts samman. Det fundamentala tolkningskriteriet för 

hermeneutiken är koherenskriteriet, det vill säga den hermeneutiska cirkelns kriterium eller 

del- och helhetskriteriet som det också kallas; helhetstolkningen måste vara samstämmig 

med deltolkningen och vice versa. Hans-Georg Gadamer, en av hermeneutikens 

företrädare, uttryckte sig på följande sätt: ”Alla detaljers harmoni med helheten är kriteriet 

för korrekt förståelse. Misslyckandet med att uppnå denna harmoni innebär att förståelsen 

har misslyckats” (citerat i Per-Johan Ödman 2004, s 88). Tolkningsprocessen börjar med 

en intuitiv helhetsuppfattning av texten och utifrån denna tolkas textens olika delar. Sedan 

relateras delarna till helheten och helheten till delarna och så vidare. Tolkningarna måste 

prövas mot textens mening som helhet. Denna tolkningsspiral ses som fruktbar, eftersom 

den leder fram till en djupare förståelse av textens kärna. Först när man i texten uppnått ett 

inre sammanhang utan motsägelser, är tolkningen avslutad. Man bör också undersöka 

intervjutextens autonomi, det vill säga vad uttalanden uttrycker om respondentens livsvärld 

och att tolkningen begränsas till dessa uttalanden. Tolkningen kan även gå utöver den 

givna texten genom att hitta nya samband och skillnader som kan vidga textens mening 

(Kvale 1997). Även vid existentiella tolkningar är del- och helhetskriteriet fundamentalt 

och då kan olika tolkningar vara lika möjliga och värdefulla för att förklara väsentliga data. 

Därutöver bör man eftersträva en innehållsvaliditet, det vill säga att de data som väljs ut, 

måste återspegla tendenser i materialet som helhet (Ödman 2004). 

   Ett problem med hermeneutisk forskningsansats är, enligt Ödman (2004), att 

tolkningsprocessen inte nödvändigtvis leder fram till ökad förståelse för det studerade 

fenomenet, utan att forskaren istället söker bekräftelse av sitt eget teoretiska perspektiv och 

sin tidigare förförståelse. För att motverka detta, menar Gadamer att man ska ”(…) 

förhålla sig så öppen och odogmatisk som möjligt till materialet (citerat i Ödman 2004,  

s 90). Ödman (2004) efterlyser därför en öppenhet inför textens oväntade budskap samt en 

förförståelse som alltid är omprövbar. Detta har jag försökt att efterfölja i mitt analysarbete 

genom att kritiskt pröva mina tolkningar, ifrågasätta deras rimlighet och pröva andra 

tolkningsmöjligheter.  

   De forskningsansatser jag valde bort i min pilotundersökning till förmån för 

hermeneutiken är fenomenografin, på grund av att dess huvudintresse utgörs av en 

kollektiv nivå istället för en personlig, och att respondenternas uppfattningar frigörs från 

människan och hennes sammanhang, istället för att se det ömsesidiga samspelet (Mikael 



  20 

Alexandersson 2008). Därutöver valde jag bort fenomenologin, som objektivt försöker 

beskriva undersökta fenomen, snarare än att tolka, utan att påverkas av en förförståelse 

(Kvale 1997). Hermeneutiken menar att ingen beskrivning är objektiv och att det är bättre 

att synliggöra det perspektiv som styr förståelsen. 

  Såväl forskningsansats som metodval måste bestämmas av undersökningens syfte. 

Eftersom jag vill få del av ett subjektperspektiv vad gäller handledningens konsekvenser 

för lärares förhållningssätt till sin egen professionalitet, kollegor och elever, är det därför 

naturligt att välja en kvalitativ metod. I kvalitativ intervju vägleds respondenten av 

intervjuaren som på så sätt blir medskapare till intervjuns resultat; intervjuaren hjälper 

respondenten att skapa ett sammanhängande resonemang genom följdfrågor som kan 

förtydliga intervjumaterialet och anknyta till undersökningens syfte. I en icke-

standardiserad intervju är frågorna inte formulerade på förhand, men det övergripande 

syftet försöker intervjuaren utforska via stundens ingivelse utifrån det resonemang 

respondenten själv formulerar. I en standardiserad intervju, däremot, är frågor på förhand 

konstruerade (Bengt Starrin & Barbro Renck 1996). Jag valde därför att kombinera dessa 

två typer av intervju i en halvstrukturerad intervjuform, eftersom jag då fick möjlighet att 

vara öppen för respondentens livsvärld samtidigt som jag kunde styra intervjun i bestämda 

temaområden med möjliga uppföljningsfrågor förberedda i en intervjuplan.  

  Den metod jag provade i min pilotundersökning, utöver intervju, var att utgå från skrivna 

berättelser. Denna metod valde jag bort, på grund av att respondenten måste vara 

självgående i att utforska sina egna föreställningar om handledning och att resultatet blev 

mindre fullödigt. Efteråt vet man inte om den skrivna berättelsen är korrekt uppfattad eller 

hur respondenten uppfattade de skriftligt ställda frågorna, som en följd av att det inte fanns 

en direkt kommunikation mellan intervjuare och respondent. 

  Både val av metod och forskningsansats är väl grundade i en mindre förundersökning, där 

jag fick möjlighet att prova olika metoder i praktiken och även granska andra möjliga 

forskningsansatser innan denna uppsats påbörjades. 

 

5.2 Urval av undersökningsgrupp 
 
Min undersökning grundar sig på fem intervjuer som jag genomförde på olika skolor i 

Mellansverige. För mig kändes det viktigt att intervjua lärare med olika erfarenheter på 

olika skolor, med hopp om att fånga ett bredare spektrum av upplevelser av handledning. 

Endast en av de fem intervjuerna genomfördes som gruppintervju, vilken bestod av två 



  21 

lärare som deltagit i samma handledningsgrupp, för övrigt intervjuades lärarna enskilt och 

alla med olika erfarenheter av olika grupphandledning.  

  Två kriterier som krävdes för att få delta som respondent i min undersökning, var att 

läraren hade deltagit i kollegial handledning på arbetsplatsen, och att personen i fråga 

fortfarande är aktiv som pedagog; annars skulle jag inte kunna se hur 

kollegahandledningen påverkat det pedagogiska arbetet och det personliga 

förhållningssättet i vardagen som är syftet med denna undersökning. Naturligtvis är det bra 

om läraren har några års erfarenhet av undervisning och detta informerades de blivande 

respondenterna om i informationsbrevet (se bilaga 1). Ett tredje kriterium var att 

respondenterna skulle ha deltagit i handledning under minst en termin (se bilaga 1), 

eftersom handledning är en process vars resultat blir tydligare efter en längre tid. Av de 

som deltog i intervjun hade fem respondenter deltagit i kollegahandledning under minst ett 

år, medan endast en respondent deltagit under en termin.  

  Min första strategi för att boka intervjuer var att kontakta rektorer, vilka jag bad att 

vidarebefordra mitt informationsbrev till intresserade pedagoger. Jag fick inte ett enda 

svar, så denna metod fungerade inte alls. Därefter bytte jag strategi och tog istället kontakt 

med specialpedagoger på de aktuella skolorna för att få reda på om det överhuvudtaget 

förekommit någon kollegahandledning. På så sätt fick jag aktuella namn på lärare, vilka 

jag kontaktade först brevledes (bilaga 1) och sedan via telefon, då en intervjutid bestämdes 

efter ytterligare en presentation av undersökningens syfte. Alla de kontaktade 

respondenterna menade sig inte behöva någon betänketid om sitt deltagande, utan ville 

genast boka in ett datum och en tidpunkt för intervjun.  

 

5.3 Datainsamling 
 
Intervjuerna genomfördes på lärarnas skolor och tog i genomsnitt ungefär 60 minuter. 

Vinsten av att åka till respondenternas skolor var att inte avbryta för mycket i lärarnas 

arbetsdag och med förhoppning om att de även skulle kunna känna sig trygga i sin egen 

invanda miljö. Lärarna fick själva välja en passande lokal där vi kunde sitta ostörda under 

en timme.  

  Inledningsvis informerades alla respondenter om de forskningsetiska principerna 

(informations-, samtyckes-, nyttjande- och konfidentialitetskrav, se nedan 5.4) som jag har 

följt och därefter påbörjades intervjun. Det frågeformulär jag utgick ifrån i min intervju 

återfinns i bilaga 2. 
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5.4 Forskningsetiska principer 
 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer menar att varje vetenskaplig studie bör 

uppvisa ett gott etiskt förhållningssätt så ingen människa kommer till skada av att 

undersökningens gjorts (www.vetenskapsradet.se). I dessa principer ingår ett 

informationskrav, vilket innebär att respondenten ska ha informerats om undersökningens 

syfte. Detta har gjorts brevledes (bilaga 1), via telefonkontakt och även i början av 

intervjutillfället. Enligt samtyckeskravet har respondenten informerats om att individen 

själv får bestämma om sin medverkan i undersökningen, och om möjligheten att avbryta 

pågående intervju, om så skulle önskas. Vidare har alla informerats om möjligheten att 

slippa besvara frågor som av den intervjuade uppfattas som alltför känsliga. 

Konfidentialitetskravet såväl som nyttjandekravet har också beaktats i undersökningen 

genom att berätta om forskningsmaterialets anonyma hantering efter och under pågående 

uppsatsskrivande, samt att anteckningar och bandupptagning efteråt ska makuleras och inte 

kommer användas i annat syfte. 

 

5.5 Analys och tolkning av insamlat material 
 
Efter att ha spelat in de fem intervjuerna, har jag strukturerat dem via transkription. Jag 

kartlade intervjumaterialet genom att ta bort överflödigt och oväsentligt material utifrån 

undersökningens syfte. Intervjuerna har kontextualiserats, det vill säga satts in i ett 

meningssammanhang, så en förförståelse byggs upp. Därefter valde jag ut textavsnitt som 

gav både mitt problem och intervjupersonerna rättvisa, vilket gjordes via innehållsanalys. 

Vid analysarbetet har jag sedan ägnat mig åt meningskoncentrering (Kvale 1997), vilket 

innebär att man fokuserar vid den väsentliga innebörden i ett längre stycke; detta har 

underlättat vid orientering av det omfattande intervjumaterialet. Därutöver har jag i 

analysarbetet även ägnat mig åt meningstolkning, eftersom jag använder mig av en 

hermeneutisk ansats enligt ovanstående beskrivning av del- och helhetskriteriet (se rubrik 

5.1). Intervjuerna är tolkade utifrån den presenterade teoribakgrunden som ger mig en 

förförståelse, liksom min tidigare erfarenhet som lärare. Jag har läst igenom varje intervju 

var för sig för att få en helhetsuppfattning av innehållet och dess inre sammanhang 

(inomtextlig tolkning). Intervjuns delar är relaterade till helheten och helheten till delarna. 

Sedan är intervjuerna tolkade kontextuellt (intervjuerna relaterades till sekundärtexter). Jag 
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har också försökt hitta liknande jämförbara svar i alla intervjuer. I möjligaste mån har jag 

valt ut de citat som bäst avspeglar tendenser i materialet som helhet (innehållsvaliditet) 

(Ödman 2004). 

6. Presentation av intervjuresultat 
 
I detta kapitel kommer jag att presentera resultatet från mina fem genomförda intervjuer. 

Jag har strukturerat intervjumaterialet efter de teman jag fått fram och dessa följer följande 

rubriker i resultatdelen: Vidga pedagogens perspektiv; Arbetsklimat, ömsesidig spegling 

och självobservation; Upplevelsen av läraren som förebild; Pedagogens lärande; Etiska 

diskussioner i handledningsgruppen och Varför handledning möter motstånd på skolor. Via 

dessa rubriker ska jag försöka utforska min frågeställning om handledningens 

konsekvenser för lärares förhållningssätt till sin professionalitet, kollegor och elever. 

  Jag kommer att ta med citat från intervjuerna för att i större utsträckning levandegöra 

resultatbeskrivningen. För att säkerställa respondenternas anonymitet, har jag valt att 

utesluta deras namn och benämner dem istället med slumpvis vald numrering. 

 

6.1 Vidga pedagogens perspektiv 
 
Följande tre rubriker tar upp handledningens bidrag till att vidga pedagogens perspektiv; 

genom att få förståelse för elevens beteende, ökar handlingsmöjligheterna och genom att 

pedagogen ser eleven ur ett vidare perspektiv kan denne förhålla sig känslomässigt lugn i 

påfrestande situationer. Därutöver har handledning stimulerat pedagoger att inta elevens 

eget perspektiv och på så sätt hitta nya pedagogiska möjligheter samt att upptäcka elevens 

styrka. 

 

6.1.1 Pedagogens sätt att tolka elevens beteende 
 
Flera respondenter beskriver hur en handledningsgrupp kan hjälpa till att reda ut svåra 

problem på arbetsplatsen. Eftersom alla deltagare har lite olika perspektiv kan man 

gemensamt via reflektion hjälpas åt ”att hitta olika orsaker” (enligt respondent nr. 2, 3, 4 

och 5) till elevers beteenden och upptäcka ett nät av sammanhang; detta kallar en av de 

intervjuade ”att vara utforskande i sitt sätt att jobba”(nr. 5). Handledningsgruppen övar 
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sig därför i perspektivbyte och förståelse kring olika problem, vilket i sin tur leder till att 

fler elever får möjlighet att klara undervisningen inkluderat i klassrummet.  

 
Handledningen ger nya perspektiv. De pedagogiska konsekvenserna av handledningen är att man blir 

bättre på att inkludera fler elever i undervisningen genom att diskutera flera möjliga lösningar. Att 

vara utforskande i sitt sätt att jobba med kollegor istället för att låsa sig fast vid en enda sanning, är 

viktigt. Man kan inte hitta rätt svar utan det finns olika möjliga förklaringar. (nr. 5) 

 

Vid kollegial handledning är det vanligt förekommande att diskutera hur man tolkar 

elevers beteenden, eftersom det påverkar hur lärarens bemötande utformas. Övar sig inte 

pedagogerna i att vidga sina perspektiv, blir det lättare för dem att klassificera elever. 

Däremot bidrar den gemensamma reflektionen i handledningen till fler 

tolkningsmöjligheter som motverkar klassificering. 

 
Handledningen skapar en enorm förståelse för vad som ligger bakom elevers beteende och hur de kan 

bemötas. Man blir inte så snabb att använda sig av generaliseringar och förenklingar; man klassar inte 

eleven som ”lat” eller ”slö” utan tar fram olika möjliga skäl till beteenden. Börjar man klassificera 

elever, då är det kört. (nr. 5) 

 

Eftersom flera lärare träffar en och samma elev, är det lättare att i grupp se elevens 

återkommande beteendemönster och skapa en gemensam strategi och ett gemensamt 

förhållningssätt. Om elevens mönster inte lyfts fram, kan läraren tro att han/hon 

personligen framkallar ett beteende, menar respondent nr. 3. För övrigt betonar alla 

respondenter vikten av ett gemensamt förhållningssätt, som skapar trygghet för såväl 

elever som lärare. 

 

6.1.2 Pedagogens känslomässiga relation till eleven  
 
I fyra av fem intervjuer menar respondenterna att om man ser det större perspektivet som 

eleven befinner sig i, är det lättare för pedagogen att förhålla sig till detta utan ett alltför 

starkt personligt känslomässigt engagemang. Utökas förmågan att reflektera kring elevens 

liv, ökar samtidigt förmågan att behålla ett emotionellt lugn i förhållande till eleven. 

  En respondent beskriver att handledningen gjort henne mer förlåtande i sina relationer till 

framför allt elever, men även kollegor, eftersom hon lärt sig att se beteendet ur olika 

perspektiv. Därför inser hon att hon inte kan tolka alla situationer emotionellt och 

personligt, vilket hon menar vara en viktig del i ett professionellt förhållningssätt. Trots 
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det, blir man som lärare ändå personligt engagerad i elever och där, menar respondenten, 

har handledningen hjälpt till att reda ut svåra situationer. 

 
Jag är numera mer förlåtande och öppen i förhållande till andra medmänniskor, eftersom jag via 

handledningen lärt mig att placera konflikter utanför mig själv och inte ta det så personligt. Alltid 

finns det en förklaring till elevens beteende som oftast inte har med läraren att göra. Ändå är svårt att 

bearbeta egna känslor när man blir personligt engagerad, men handledningen har hjälpt mig att sortera 

och bearbeta komplicerade situationer. (nr. 4) 

 

En ytterligare respondent menar att hon också, via handledning, lärt sig att inte tolka 

elevens beteende personligt, men resonemanget motiveras utifrån att ett fokus ska ligga vid 

elevens upplevelsevärld och inte pedagogens, vilket är en insikt som kan frigöra 

pedagogen i förhållande till sina egna känslor; läraren blir ett hjälpmedel för eleven att 

reda ut sin känslovärld och i det sammanhanget blir det lättare för pedagogen att ställa 

respektfulla frågor till eleven utan att själv ge en känslomässig reaktion. 

 
Man måste lära sig att skilja på elevens värld och min värld. Läraren är endast ett verktyg att reda ut 

elevens värld. Inser man det, blir man också friare i förhållande till sig själv och sina egna känslor. 

Genom handledningen har jag lärt mig att det handlar om eleven och inte om mig personligen. (nr. 5) 

 

En lärare kan reagera med rädsla inför en komplicerad elevrelation som upplevs som 

ohanterlig, eftersom den egna professionaliteten kan ifrågasättas. Ovanstående respondent 

ger följande förslag att istället omdefiniera situationen till en lärosituation som handlar om 

att utöka sin egen kunskap om människor. Vägen till att utöka sin egen kunskap, går via 

hjälpsökning hos kollegor för att upptäcka olika tolkningsmöjligheter av elevens beteende 

och så även finna olika möjliga metoder att hantera och förhålla sig till situationen, vilket 

kan medföra en förändring av pedagogens beteende. 

 
Istället för att bli rädd och tänka att man är en dålig lärare, kan man istället se det som en utmaning; 

hur fungerar denna människa? Man kan bygga upp ett eget metodbibliotek genom att tala med och 

fråga andra samt ställa öppna frågor för att få fram olika möjliga förhållningssätt och beteenden. Jag 

kan ju bara förändra mig själv i förhållande till eleven. (nr. 5)   
 

  I alla intervjuer nämnde respondenterna att det är de egna personliga behoven som styr 

samspelet mellan människor och så även i den pedagogiska situationen. I tre intervjuer av 

fem fokuserade man på detta återkommande tema under hela intervjun (nr. 1, 4 och 5). De 
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övriga respondenterna nämnde fenomenet, men utvecklade det inte lika mycket som de 

förstnämnda. Här ges ett exempel som klargör lärargärningens fokus: 

 
Den praktiska lärdomen från handledningen är att personliga behov ofta styr relationer mellan 

kollegor, men även i det pedagogiska mötet mellan lärare och elev. På så sätt skulle man behöva en 

psykologexamen för att klara av sin lärargärning, som i hög grad fokuserar på mänskliga relationer 

och inte på ämnet som jag trodde när jag gick på lärarhögskolan. (nr. 4) 

 

Nr. 1, 4 och 5 menar att man inte får glömma bort att man befinner sig i skolverksamheten 

för verksamhetens skull och inte för sin egen skull. Uppdraget ska stå i centrum och inte 

min personliga tillfredsställelse. Ett professionellt förhållningssätt, menar respondenterna, 

motverkas av att låta personliga behov styra relationer. Om de egna behoven styr, måste 

man bli medveten om det och bryta det personliga mönstret för att istället skapa och 

definiera ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget.   

 

6.1.3 Pedagogen intar elevens perspektiv 
 
En av de intervjuade beskrev sin förändring efter handledningen som att hon i större 

utsträckning än tidigare lyssnar in elever i behov av stöd på ”ett djupare sätt” (respondent 

nr. 1) och försöker inta elevens eget perspektiv. Som pedagog försöker hon förstå varför en 

uppgift löstes på ett särskilt sätt av eleven och därefter hitta nya ingångar till uppgiften från 

elevens förutsättningar. Elevens sätt att lösa en uppgift kan vara en vägvisare till att bättre 

förstå någons specifika svårighet. På så sätt beskriver hon hur hennes grundläggande 

förhållningssätt förändrats vad gäller både tankar och känslor. Efter att ha bearbetat sina 

bekymmer kring en elev med diagnos, i handledning, har hennes förmåga att inta elevens 

perspektiv överförts till mötet med andra elever utan diagnos, men med svårigheter att 

följa undervisningen. Bemötandet av varje elev står ständigt i fokus. Hon menar att man 

inte får glömma bort att se den enskilda människan och bemöta sin medmänniska på ett 

respektfullt sätt utifrån dennes särskilda förutsättningar.  

  Som en del i att inta elevens perspektiv förklarade en respondent (nr. 2) att hon efter sin 

handledningstid hade börjat inse vikten av att förvänta sig positiva saker i mötet med 

elever. En lärare som inte tror på eller ser elevens förmåga, kommer att hindra elevens vilja 

och möjlighet till utveckling, eftersom förväntningar ofta blir självuppfyllande profetior. 

Så här uttryckte hon sig: 
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Det Du tror på, händer oftast. Om man tar för givet att alla elever är ansvarslösa, blir de det. 

Förväntningarnas makt påverkar i sin tur elevens utveckling; elever som inte får ta ansvar utvecklas 

inte heller. (nr. 2) 

 

6.2 Arbetsklimat, ömsesidig spegling och självobservation 
 
En konsekvens av att tillsammans i arbetslaget hjälpa varandra till vidgade perspektiv, är 

att det skapas en positiv gruppkänsla och upplevelse av gemensam kompetens. Resultatet 

blir ett godare arbets- och samtalsklimat som präglas av öppenhet och omsorg om kollegor. 

Tryggheten i gruppen beskrivs av respondenterna vara av avgörande betydelse för att våga 

reflektera gemensamt över svåra problem, eftersom man ofta behandlade situationer där 

man själv som lärare och människa kommit till korta. Den enskilde pedagogen kunde söka 

stöd hos kollegor och på så vis utvecklas i sin egen praktik och professionalitet. Den 

gemenskapskänsla som skapades, gav goda konsekvenser för både arbetsklimat och 

personlig utveckling. En människa som samspelar och lyssnar på andra människor växer. 
 

Efter handledningen kunde fler frågor än tidigare tas upp och bearbetas. Man kunde be om råd och 

hjälp på ett nytt sätt. På programmet började vi oftare tala om allvarligare och arbetsrelaterade 

svårigheter än privata göromål som man vanligtvis diskuterar över kaffet på andra program. (nr. 2) 

 

När ett öppnare arbetsklimat utvecklats på arbetsplatsen, som bidrar till personlig 

utveckling, menade man att handledningen även gav en lugnande effekt på medarbetare 

eftersom de hade fått verktyg att lösa problem och konflikter på egen hand; deltagarnas 

kommunikations- och analysförmåga utvecklades under handledningstiden. Istället för att 

komma i konflikt med kollegor, kunde man reflektera, granska sig själv och andra utan 

känslomässiga stormar. 

 
Om man blir duktigare på att kommunicera med varandra och reflektera över de problem som uppstår 

i verksamheten, kan man behandla roten till problemet och medarbetarna behöver inte komma i affekt. 

Det ger ett lugnare arbetsklimat. (nr. 3) 

 

En generell uppfattning hos alla respondenter är att handledningen bidrar till att öva sin 

reflexiva förmåga, eftersom deltagarna får möjlighet att själva verbalisera sin praktik och 

dessutom vara delaktig i andra kollegors problematik. Handledningens samtalsform 

strukturerar både samtal och tankar. Förutom detta, inspirerar handledningen till att 
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reflektera vidare på egen hand i den egna vardagen, vilket ökar individens förmåga att 

observera sig själv. I takt med att självobservationen ökar, ökar även förmågan att 

observera kollegors beteenden. Handledningen inspirerar till gemensamma diskussioner 

kollegor emellan även utanför handledningstillfället som respondenten i nedanstående citat 

kallar ”ömsesidig spegling”. 

 
Handledningen äger oftast rum en gång i månaden, men jag försöker få till en reflektion varje dag. Jag 

försöker att inte bara handla utan också tänka efter. Då kör jag ett varv; vad tänker jag? Vad känner 

jag? Jag försöker sortera. Det blir till slut en vana och då ökar ens medvetenhet om vad man gör. Man 

blir duktigare på självobservation, men även på att observera andra, t.ex. kollegor. Vi kollegor hjälper 

varandra ofta genom ömsesidig spegling även utanför handledningen. Det blir som en vana. 

Handledningen ger positiva ringar. (nr. 5) 

  

Alla respondenter är ense om att det är positivt att ge varandra ömsesidig respons, eftersom 

man därigenom blir mer medveten om sig själv och sina egna styrkor och 

tillkortakommanden. Handledningen har bidragit till att man oftare i vardagligt arbete 

verbaliserar varandras styrkor och uppmuntrar varandra. Om den ”ömsesidiga speglingen” 

ska ge goda konsekvenser, är det mycket viktigt att visa respekt för kollegors personliga 

mognad som visar sig i samtalen. En gemensam uppfattning hos alla respondenter är att 

man, genom självobservation och observation av kollegor, förändrats och utvecklats som 

människa och lärare. 

 

6.3 Upplevelsen av läraren som förebild 
 
Enligt fyra av fem respondenter, bör pedagogen vara någon som eleverna kan identifiera 

sig med. Genom ömsesidig spegling och självobservation i handledning, tydliggörs 

lärarens eget beteende och självkännedomen ökar, vilket är en förutsättning för att kunna 

utvecklas till en god förebild. 

   I intervju nr. 3 beskrivs hur läraren ofta tänker på att hon är en förebild för sina elever i 

sättet att hantera egna känslor och konflikter såväl som till andra lärare som till sina egna 

elever. Eftersom hon arbetar med många invandrarelever med olika kulturella normer som 

representerar olika handlingsmönster, är det av stor vikt att diskutera beteende med elever. 

Pedagogen måste själv visa prov på egen kommunikationsförmåga och förmåga att leda 

elever vid konfliktlösning. Så här uttrycker hon sig: 
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Eftersom läraren är en förebild är det viktigt att fråga sig på vilket sätt man säger saker, vad man säger 

och hur man agerar. Man måste öva elevernas egen reflexiva förmåga och kommunikationsförmåga 

vid konfliktlösning; vad tänkte och kände du när du gjorde så här? Om pedagogerna själva inte klarar 

av att lösa sina egna konflikter sinsemellan eller lösa egna konflikter med elever, hur ska man då 

kunna kräva att eleverna klarar det? Här måste lärarna vara ett föredöme. (nr. 3) 

 

 I den första intervjun var det en självklar utgångspunkt för handledningen att läraren ska 

föregå med gott exempel och inte särbehandla elever i behov. Om eleven i behov av 

särskilt stöd jobbar enskilt, gör övriga elever i klassen det också. Målet är att arbeta 

inkluderat och behandla alla lika. På samma sätt kan även eleverna lära sig att behandla 

alla klasskompisar lika. 

   Några respondenter ansåg att läraren i sitt arbete måste vara en förebild genom att 

representera vuxenvärlden; att arbeta på att utveckla ett ickedömande och förstående 

förhållningssätt är avgörande för att behålla goda relationer och att behålla sin 

professionalitet som pedagog. Å andra sidan fanns det även en respondent som inte alls såg 

sig själv som förebild. Orsaken till detta var att den intervjuade arbetade med många 

invandrare, vars kulturella normer skilde sig åt på ett sådant sätt, att hon ansåg att ett flertal 

elever inte kunde identifiera sig med lärarens förhållningssätt. 

 

6.4 Pedagogens lärande 
 
I följande avsnitt behandlas vikten av tillgång till tid för att uppmärksamma nya perspektiv 

och återkommande mönster i vardagen, som ger möjlighet till nytt lärande. Därefter ger jag 

ett exempel på en pedagog som beskriver en praktisk lärosituation. 

 

6.4.1 Tid att reflektera för att se och lära 
 
Särskilt i intervju nr. 4 och 5 betonades vikten av att leta efter återkommande 

beteendemönster som man kan lära sig att känna igen, om man tar sig tid att reflektera och 

undersöka vad som pågår i vardagen. Kvaliteten i lärargärningen förbättras om 

reflektionstid finns, menar respondenterna. Behovet av reflektionstid beskrivs ha ökat 

sedan handledningstiden, då de numera inser att det finns en vinst i att försöka hitta 

återkommande mönster i vardagen, att få tid till att tolka upplevelser så att nya insikter kan 

framfödas. Det är först när man upptäcker vardagens beteendemönster som man kan 

förändra dem. 
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Vi dras ofta in i olika system som upprepas. Frågan är om jag vill det eller kan jag på något sätt 

förändra ett återkommande mönster? Egentligen skulle man kunna säga att en lärare som har mer 

reflektionstid blir en bättre lärare, för då utvecklar man en djupare förmåga att se och tolka de 

upplevelser man har, istället för att bara uppleva något och sedan rusa vidare till nästa lektion. Det 

viktigaste för mig är att jag förstår vad som händer och det tar tid och kraft, men det finns så lite tid 

till eftertanke! (nr. 4) 

 

I alla intervjuer förekom liknande tankar om att det tar tid att göra den nya kunskapen, som 

man förvärvat i handledningen, till sin egen. Ny kunskap måste sammanbindas med 

tidigare erfarenhet och kunnande, för att nytt lärande ska äga rum; lärandets process är 

omfattande och mödosamt. Så här uttrycker sig en respondent: 

 
Efter ett tag upptäckte jag att jag inte tagit till mig handledningen, eftersom jag behövde tid att göra 

den nya kunskapen till min egen. Det tar mycket tid!  Man måste ha kunskapen inom sig, så man vet 

hur man kan agera, annars kan man inte använda den. (nr. 1) 

 

När den nya kunskapen flyttat in i pedagogens inre, resulterar detta i att man snabbare kan 

dra nya slutsatser när man möter nya elever med olika svårigheter. De nya lärdomarna 

bildar ”en ny kunskapsbank” (respondent nr. 2) som ger fler valmöjligheter i arbetssätt. 

 
Det har blivit tydligare för oss lärare hur man kan arbeta. Man bygger upp en kunskapsbank. Man lär 

sig tänka på ett nytt sätt. Som lärare blir man mer observant på andra elever och ser tydligare än förut 

vad det handlar om. (nr. 2) 

 

Endast en av respondenterna påpekade att skolan är en föränderlig verksamhet, och därför 

är det viktigt att reflektera om och inom verksamheten när förutsättningarna hela tiden 

förändras. Hon menade att det är vanligt förekommande att det inte finns tid till reflektion, 

varken enskilt eller i grupp, och då finns risk att man inte anpassar sig till nya premisser på 

ett flexibelt sätt (nr. 3). 

 

6.4.2 Exempel på en pedagogs lärande  
 
I en sammanfattande intervjufråga ville jag undersöka respondenternas egna exempel på 

praktiskt lärande utifrån vad pedagogen tänkte, kände och gjorde, med en följdfråga om 

hur man handlade i en liknande situation vid senare tillfälle.  
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  Det exempel jag väljer att ta upp, handlar om en elev som alltid kom för sent till skolan. 

Läraren tolkade beteendet som oförskämt och att eleven egentligen inte ville komma till 

lektionen med tanke på att han inte var särskilt stark i ämnet. Hon var mycket upprörd över 

detta beteende. I handledning med kollegor fick hon ”rådet” (respondent nr. 4) att fråga 

hur det stod till med eleven. När frågan blivit ställd, berättade eleven att han idrottade sent 

på kvällarna, föräldrarna hade nyligen skilt sig och därför hade han alltid huvudvärk och 

kände sig mycket stressad. Då greps läraren av medlidande med eleven och gav honom lite 

omsorg och uppmärksamhet, vilket var precis det han behövde. När hon fick inblick i 

elevens livssituation, började hon inse att hon inte skulle tagit åt sig personligen av elevens 

sena ankomster, utan istället försöka se beteendet från ett vidare perspektiv. Upprördheten 

över eleven, utbyttes till förståelse. Läraren lyckades därefter skapa en god relation till 

eleven som ledde fram till ett fortsatt pedagogiskt arbete. Sedan dess tänker hon alltid att 

det är skillnad på elevens värld och hennes egen och försöker att inte övertolka situationer 

känslomässigt som hon tidigare ofta gjorde. I en senare situation, prövade hon ett liknande 

beteende med gott resultat, vilket bekräftade det hon lärt sig i ovanstående beskrivna 

situation.  

 

6.5 Etiska diskussioner i handledningsgruppen 
 
Respondenterna menar att om man får tid att reflektera, utvecklas även den etiska 

medvetenheten, eftersom man funderar över på vilken grund man handlar. Flera 

intervjuade menade att det kan bli otydligt när man jobbar med människor och att man 

därför kan vara rädd för att kränka eleven; vad får jag som lärare göra och vad kan jag 

egentligen göra? Via handledning får man som enskild lärare möjlighet till stöd genom att 

diskutera sina etiska valsituationer från sin egen vardag, och sedan försöka skapa 

gemensamma normer i arbetslaget utifrån läroplan och ledaruppdraget i klassrummet. Ett 

exempel på sådant resonemang ges nedan: 
 

I handledningen börjar man i det konkreta fallet och går sedan vidare till det etiska resonemanget om 

vad man bör göra i olika liknande fall. Hur ska man förhålla sig? Vilka normer ska man formulera i 

liknande fall och hur ska normerna tillämpas? Vilken människosyn grundar man sitt beslut på? På så 

sätt kommer man åt varandras etik. (nr. 3) 

 

 Endast i en intervju kunde respondenten inte se att etiska frågor ställts under 

handledningen, det vill säga att diskussionen hade övergått från konkreta fall till 



  32 

övergripande etiska resonemang om generella förhållningssätt mellan till exempel lärare 

och elev, skolans ansvarsområde i förhållande till individens, trots att sådana resonemang 

beskrevs. Jag tolkar det som att det i detta fall, fanns en oklar uppfattning om vad etik är. 

  I en annan intervju betonades ansvaret i att vara lärare och om att stå ensam med etiska 

beslut om vad man ska göra i sitt eget klassrum i tveksamma situationer. Respondenten 

diskuterade hur man kan hantera en situation med skuldkänslor när man valt ett alternativ 

som är sämre; läraren bör acceptera sina misstag och försöka rätta till dem, samt söka stöd 

hos andra pedagoger i gemensam diskussion. Här fyller handledningen en funktion. 

 
Varje dag ställs lärare inför etiska dilemman. Som lärare måste man ensam resonera och lita på sig 

själv. Man gör misstag och då måste man lära sig att godkänna sig själv; jag ansåg att det var det bästa 

beslutet just då. Om man som lärare tror att man inte har några etiska problem i klassrummet, då har 

man problem. Man kan inte strunta i att göra något. Även det är ett val. Handledningen stärker och 

hjälper en att känna att man får stöd från kollegor i etiska valsituationer. Man måste stötta varandra 

och inte konkurrera. Själv måste man acceptera att man gör fel. Man kan rätta till saker också. (nr. 5) 

 

  Sammanfattningsvis menar respondenterna att man via handledning kan skapa medvetna 

etiska normer för sitt eget handlande och i förlängningen för hela skolan. Handledningen 

tydliggör vikten av att ha en samsyn vad gäller kunskaps- och människosyn på skolan. 

Eftersom skolan har ett övergripande mål, ska man inte tro att man kan driva egna linjer 

eller åsikter. Flera respondenter menar att olikheterna i etiska frågeställningar beror på att 

lärare uppfattar skolans uppdrag olika och har olika värdegrund. Därför är det särskilt 

viktigt att i handledning försöka arbeta fram en samsyn mellan olika program och ett 

gemensamt förhållningssätt på skolan för att inte skapa förvirring hos eleverna. Frågan om 

ett gemensamt förhållningssätt, bör intressera skolledningen, ansåg respondenterna. 

 

6.6 Varför handledning möter motstånd på skolor 
 
Anledningen till att denna rubrik tagits med i resultatredovisningen, är att den ger en 

förklaring till varför handledning inte ges möjlighet att bli ett redskap till pedagogens 

livslånga lärande. Respondenterna gav olika förklaringar till varför motstånd finns, som en 

del av sitt svar på min intervjufråga om upplevelse av handledning.  

  I intervju nr.1 beskrevs hur arbetslaget samlades för att diskutera praktiska frågor kring 

elev med diagnos. Hon upplevde att handledningen var en långsam process med ett visst 
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motstånd från kollegor i ett inledningsskede, på grund av svårigheten att förstå elevens 

problematik och se hur man skulle kunna anpassa sitt arbetssätt.  

   I flera av övriga intervjuer beskrev de hur svårförståelig handledningsprocessen var för 

deltagarna innan de förstod vad de skulle göra i handledningen, tills de började inse vilken 

bekräftelse och hjälp de fick i sitt vardagliga arbete. De upptäckte att det fanns ett 

återkommande mönster i alla lärares erfarenheter, eftersom alla brottades med liknande 

problem. Rollen som handledningsdeltagare utvecklades mer med tiden när de förstod 

vilken typ av frågor de kunde få hjälp med, och därför ”förberedde man sig inför 

handledningstillfället på ett mer professionellt sätt” (respondent nr. 2). När deltagarna 

hade kommit så långt i sin egen förståelse för handledningen, minskade motståndet 

drastiskt och utbyttes mot ett stort engagemang. 

  I intervju nr. 5 påvisar respondenten skillnaden mellan handledningens processarbete, 

vilket innebär ett oavslutat förlopp, till skillnad från lärares vanliga inställning att arbeta 

resultatinriktat när man arbetar mot ett bestämt mål; detta beskrevs utgöra ett motstånd mot 

handledning i ett initialskede: 

 
Vi lärare är inte vana att arbeta i processer. Lärare är mer resultatinriktade och förstår därför inte vad 

handledningen går ut på. En process handlar om att mäta och se efter hur långt man har kommit. 

Lärare kan ha svårt att acceptera processen och att se att handledning innebär ett oavslutat förlopp. I 

andra arbeten är man mer van vid processarbete, men det är man inte i skolan. Lärare måste öva mera. 

(nr. 5) 

 

   Endast en respondent menar att det finns ett visst motstånd bland såväl kollegor som 

skolledning inför nya arbetsmodeller som till exempel handledning, på grund av tidsbrist 

och mängden av aktiviteter för lärare i en föränderlig skola. Oförståelse hos skolledning 

hur handledning kan förbättra verksamheten, leder till en bortprioritering. Detta uttrycker 

hon på följande sätt; 

 
Det är tråkigt att man inte tar sig tid till att träna på nya sätt att arbeta, men det måste finnas någon 

som avgör vad som är mer viktigt än annat. Ibland har vi för mycket nya saker att göra och då orkar 

man inte. Här borde skolledningen gå in och vara lite tydligare med tanke på att handledning kan ge 

en bättre verksamhet. (nr. 3) 

 

Sammanfattningsvis beskriver en majoritet av respondenterna att handledningens motstånd 

består av svårigheten att förstå arbetssättet; en förklaring som gavs till detta var lärares 
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ovana att arbeta processinriktat. Vidare nämns även att motståndet består av tidsbrist och 

bristande insikt i att handledning kan bidra till en bättre verksamhet. En lärare som hade 

erfarenhet av handledning kring elev med diagnos, beskrev att motståndet handlade om 

osäkerhet inför hur man skulle kunna anpassa sitt arbetssätt till eleven. 

7. DISKUSSION 
 
 
I detta avsnitt kommer jag att sammanbinda intervjuresultatet med min valda 

litteraturbakgrund och föra en diskussion av resultatet utifrån egna tankar. Sedan följer en 

sammanfattande reflektion samt en diskussion kring forskningsansats och metod. 

 

7.1 Resultatdiskussion 
 
Mitt syfte för denna uppsats är att ta reda på vilka konsekvenser handledning givit aktiva 

lärare i deras yrkesliv. Vad jag har kommit fram till är att alla respondenter anser att 

handledning bidragit till såväl deras personliga som professionella utveckling, eftersom 

dessa går hand i hand; handledningsdeltagarnas självkännedom har utökats samtidigt som 

deras förhållningssätt och handlande gentemot både elever och kollegor har förändrats. 

Handledningen har bidragit till givande diskussioner i kollegiet, där man ömsesidigt 

kunnat dela med sig av erfarenheter och perspektiv, vilket har utvecklat pedagogernas 

yrkesvardag.  

 

7.1.1 Perspektiv 
 
Bateson (1979) menar att världen kan ses ur ett helhetsperspektiv av ömsesidiga 

förhållanden. Systemteorin förespråkar därför ett fokus vid hur omständigheter och 

mänskliga relationer påverkar individens beteende, vilket innebär ett perspektivbyte från 

individens bristande egenskaper till de omgivande sammanhangen. Detta resonemang 

sammanfaller med respondenternas beskrivna arbete i sina handledningsgrupper som 

hjälpte dem att få syn på ett nät av sammanhang genom att lyssna på olika pedagogers 

tolkningar; om man finner ett nytt sätt att förstå problemen, kan pedagogen prova nya 

beteendemönster. De vidgade perspektiven upplevdes i intervjuerna motverka en 

klassificering av elever då man övade sig i att förstå problemen på olika sätt och därmed 

ökade möjligheterna för den enskilde eleven i behov av stöd att få hjälp inkluderad i 
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klassgemenskapen. Öquist (2003), som ansluter sig till det systemteoretiska perspektivet, 

menar att hur vi definierar problem bestämmer också vilka lösningsförslag som är möjliga. 

Genom att förstå att problematiken kan finnas var som helst i det cirkulära förloppet, måste 

flera möjliga lösningar sökas. En intressant reflektion i detta sammanhang är att en 

majoritet av alla respondenter återkommande talade om ”bakomliggande orsaker” till 

elevers beteenden istället för t.ex. vidgade perspektiv; jag tolkar detta som om de 

intervjuade fortfarande lever kvar i ett linjärt orsakstänkande, men att de ändå är på väg att 

övergå till ett mer cirkulärt och systemteoretiskt perspektiv. 

  Respondenterna menade att det var viktigt att hitta ett gemensamt förhållningssätt i 

arbetslaget. Här kan jag se en fara i att arbetslaget, efter en diskussion av många 

perspektiv, ändå väljer att se en elev ur ett eller några begränsade perspektiv, eftersom man 

gärna vill komma fram till ett gemensamt förhållningssätt. Naturligtvis skapar ett 

förhållningssätt trygghet, men denna kan även begränsa eleven. Arbetslaget kan bli blint 

genom att begå det misstag man försöker undvika, nämligen att begränsa 

tolkningsmöjligheten och därmed handlingsalternativen.  

   I de flesta av mina genomförda intervjuer framkom att det ofta är pedagogens egna 

personliga behov och känslor som styr relationer till elever, vilket ansågs motverka ett 

professionellt förhållningssätt. Det är därför viktigt att öka sin egen självmedvetenhet, så 

att läraren inte tolkar elevers känsloreaktioner personligt; läraren måste se sig själv som ett 

redskap att reda ut elevens värld. Detta resonemang kan anknytas till Lögstrups (1994) 

närhetsetik, som fokuserar på att utveckla tillit i relationer mellan människor genom att 

bemöta den andres känslor och behov. Utan denna grundläggande tillit kan eleven inte 

utvecklas tillsammans med andra människor och läraren tillåts inte nå fram till eleven. En 

lärare som låter personliga behov och känslor styra, kan bli blind för elevens behov. Detta 

gavs exempel på under ovanstående rubrik 6.4.2 Exempel på en pedagogs lärande; 

pedagogen undvek här en situation då hon hade låtit ilskan ta över och möjligtvis 

aktualiserat skamkänslor hos eleven, vilket Normell (2002) menar försvårar alternativt 

förhindrar all inlärning. En del i ett professionellt förhållningssätt anser Normell (2004) 

vara emotionell mognad, vilken innebär att vara medveten om och kunna härbärgera sina 

egna känslor. Om man ser känslornas mening, kan de omvandlas till en handling som 

passar den situation man befinner sig i.   

  I mina intervjusvar menar respondenterna att pedagogerna måste skapa ett gemensamt 

förhållningssätt i arbetslaget och bryta mönstret av personliga känslor och behov som styr 

relationer. Detta svar står i ett motsatsförhållande till Todds (2007) resonemang om det 
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respektfulla lyssnandet som kräver ett personligt etiskt gensvar. Genom att få en djupare 

förståelse för den andres upplevelsevärld, förhåller sig läraren öppen och riskerar bli sårad 

då elevens berättelse kan förändra lyssnarens världs- och självuppfattning. Todd (2007) 

vill inte förespråka en i förväg bestämd handlingsplan, utan istället pedagogens närvaro i 

nuet, eftersom denne i förväg inte kan veta vilka känslor och reaktioner som kan komma 

att aktiveras i mötet med eleven. Detta leder till att pedagogerna inte kan ha ett gemensamt 

förhållningssätt och en förberedd handlingsplan, då var och en personligen måste 

formulera ett svar utifrån sig själv.  

 Å andra sidan kan man argumentera för att alla relationer kräver ett personligt svar och 

man kan aldrig svara utöver sig själv och den man är som människa. Ett gemensamt 

förhållningssätt kan dock ändå upprätthållas genom att behålla sitt lugn och försöka se 

elevbeteendet i ett vidare perspektiv, att ställa respektfulla frågor till eleven för att hjälpa 

denne utreda sin situation, med mera. På så sätt kan skolverksamhetens uppdrag stå i 

centrum och inte lärarens personliga tillfredsställelse, trots att läraren ger eleven ett 

personligt etiskt gensvar. 

  Todd (2007) vill visa på två motsatta perspektiv: psykoanalysens och Emmanuel Levinas 

tankar; enligt psykoanalysen kan pedagogens identitet ifrågasättas av eleven så att lärarens 

försvar aktiveras och den personliga känslohistorien sammanvävs med nuets situation. 

Levinas perspektiv talar för ett möte som välkomnar den andre individen till den grad att 

jaget förlorar sin egoism. Todd (2007) menar att båda perspektiv bidrar till en förståelse för 

det komplexa klassrumsmötet. Personligen tror jag att båda perspektiv aktualiseras 

dagligen och att det gäller att vara så självmedveten att man framför allt känner igen när 

tidigare livshistoria aktualiseras, så att dessa känslor kan neutraliseras, eftersom man 

egentligen reagerar på en annan situation än den aktuella. 

  En respondent (nr. 1) beskrev att hon efter handledningen börjat lyssna in elever som har 

problem att följa undervisningen och se vilken vägvisare elevens sätt att lösa en uppgift 

kan vara för hennes förståelse av elevens svårighet och val av pedagogik. Von Wright 

(2001) menar att förstå en elev ur en elevs perspektiv blir något annat än att förstå eleven 

ur lärarens perspektiv. Ett respektfullt bemötande utifrån varje individs förutsättningar är 

av särskild vikt för att nå fram till eleven. Både Cederwald (2006) och Normell (2004) 

menar, precis som min respondent, att de sociala banden mellan lärare och elev kan främja 

eller hota elevens lärandeprocess. Goda relationer med förståelse för elevens perspektiv är 

avgörande för om eleven ges möjlighet att utvecklas. Även Lögstrup (1994) talar om 

vikten av ett perspektivbyte, så att man kan se vad den andre behöver och hur man kan 
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förhålla sig till denne; närhetsetiken säger oss att våra liv är nära sammanflätade med 

varandra och därför är det viktigt att vårda en tillitsfull relation mellan lärare och elev som 

bemöter elevens egna känslor och behov.  

  Aspelin (1999) ser den pågående processen i klassrummet som en interpersonell lek, 

vilket betyder att lärare och elev tänker och känner med varandra på samma våglängd och 

att båda parter bekräftar varandras identitet. Denna process måste inledas av läraren genom 

att inta elevens perspektiv. Enligt Aspelins (1999) analys, bryts lekens dynamiska flöde om 

en negativ avläsning görs. De positiva förväntningarnas makt är stor och skapar möjlighet 

för interpersonell lek. Liknande tankar uttryckte en av mina respondenter (nr. 2) som lyfte 

fram lärarens positiva förväntningar vilka möjliggjorde elevers utveckling och 

ansvarstagande. Enligt interaktionismen utvecklas elevens självuppfattning i samspel med 

andra och därför är lärarens bemötande och inlevelse i elevens perspektiv särskilt viktigt. 

Eftersom beteenden tolkas i interaktionen, måste läraren förstå elevens egen tolkning 

genom att inta dennes perspektiv. Även Todd (2007) talar, liksom interaktionismen, om ett 

ansvarsfullt lyssnande som uppmärksammar elevens meningsskapande i sin egen 

upplevelsevärld. 

  Jag tror att många problem i skolan idag handlar om att pedagogen inte lyssnat 

respektfullt på eleven och inte intagit dennes perspektiv. Framför allt stress, men även en 

bristande människosyn, kan kanske vara några av möjliga orsaker.  

 

7.1.2 Gemenskap och ömsesidig spegling 
 
Respondenterna i min undersökning menade att handledningen förändrade arbetsklimatet i 

en positiv inriktning, eftersom man började förstå vilket stöd man kunde få från 

kollegorna. Detta resonemang överensstämmer även med Cederwalds (2006) 

undersökning. Enligt Gjems (1997) systemteoretiska perspektiv, utgör en grupp lärare på 

en skola ett socialt system, vars delar ömsesidigt påverkar varandra. När gruppens samspel 

och kommunikation förändras, förändras även systemets funktion. Detta kan relateras till 

de erfarenheter respondenterna fick av ett nytt sätt att kommunicera och stödja varandra i 

vardagliga problem genom handledning. Enligt systemteorin påverkar en förändring av ett 

system även fler system inom samma verksamhet; lärares relationer till varandra påverkar 

kollegialt samarbete och i nästa led påverkas även lärares relationer till sina elever. 

  Gemenskap och omsorg i lärarlaget, beskrevs av mina respondenter ge trygghet för den 

enskilde läraren att söka stöd och ge stöd till andra; på så sätt formades en miljö där de 



  38 

kunde utvecklas personligen i sin professionalitet samtidigt som den kollegiala 

kompetensen utvecklades. Därmed kan man anta att troligtvis även skolans utveckling som 

helhet gynnades. Cederwald (2006) menar att handledningsgruppen måste visa prov på 

empatisk kommunikation för att skapa trygghet. Det verkar som om mina respondenter 

hade förmånen att få uppleva detta, annars uteblir trygghetskänslorna. En tanke jag har om 

havererade handledningsgrupper eller individer som avslutat sin handledning, är att man 

upplevt en kommunikation, där man inte blivit empatiskt bemött och därför dragit sig 

undan. Eftersom alla kollegor befinner sig på olika mognadsnivåer, ställs höga krav på 

lärares förmåga att varsamt hantera andra kollegors lärandeprocess och visa empatiskt 

bemötande. Det kan säkert vara svårt i situationer när somliga kan tänkas uppleva vissa 

insikter som självklara delar av ett professionellt förhållningssätt, medan andra fortfarande 

brottas med dessa. Det kanske är svårare att visa kollegor förståelse som man per 

automatik ställer högre krav på än elever? 

   Cederwald (2006) refererar till Rokkjaers kommunikativa pedagogik som innebär att 

läraren måste förstå sig själv, då man är sitt eget pedagogiska verktyg. Metoden för att 

utöka sin självförståelse, är att öva sig i självobservation och ta vara på kollegors spegling. 

Eftersom alla har ett personligt sätt att kommunicera och förhålla sig till människor, bör 

detta medvetandegöras i samtal och sedan relateras till övriga pedagogers kompetens, för 

att dela med sig av sin förståelse. Den enskilda pedagogens begränsningar kan i 

handledning överskridas och kunskapen utökas. Särskilt betonades vikten av att sätta ord 

på sin egen och andras praktik, vilket utökar möjligheterna att observera vad och hur man 

själv gör, samtidigt som man blir bättre på att spegla kollegor. Vanan att sortera och 

bearbeta upplevelser leder till ökad observationsförmåga, vilket är en förutsättning för att 

man ömsesidigt ska kunna stötta och uppmuntra varandra i dagligt arbete. Precis som i 

Cederwalds (2006) undersökning, svarade mina respondenter att de, via handledning, hade 

utvecklat sin kunskap om såväl sina egna som kollegors förhållningssätt och beteenden. 

  Vidare överensstämmer resonemanget med interaktionismen, att man lär sig i samspel 

med andra och så även systemteorins tanke, att den enskilde läraren ingår och är en del av 

ett större sammanhang som hon/han påverkas av och själv påverkar. 

 

7.1.3 Reflektion och lärande 
 
Alexandersson (1994) refererar till Dewey, som menar att det finns en skillnad mellan 

rutinmässigt tänkande, som styrs av rutin och tradition, och reflexivt tänkande som 
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däremot problematiserar och ifrågasätter givna förutsättningar för praktiska handlingar. 

Genom att ifrågasätta de egna tolkningsramarna, skapas ny kunskap och utifrån denna 

beskrivning förstår man att lärandets process är ett arbete som kräver mycket tid. Mina 

respondenter påpekade att det tar mycket tid att se efter vad som pågår i vardagen, att 

hinna se återkommande beteendemönster, att tolka upplevelser så de blir meningsfulla och 

att sammanbinda nya erfarenheter med tidigare kunskap så att nya insikter kan framfödas. 

Sammanfattningsvis måste ny kunskap få tid att formuleras i pedagogens inre för att den 

ska bli användbar och resultera i en bredare kunskapsbank. Enligt Hammarström & 

Lewenhagen (2002) är handledningens övergripande syfte att tydliggöra vilken kunskap 

pedagogen har och hur ny kunskap skapas, så att beredskap ges till deltagarna att på egen 

hand vidareutveckla sin praktik. 

  Personligen tror jag att reflektionstid för lärare är underskattad, med tanke på att 

läraryrkets arbetsuppgifter bara växer i form av utvecklingsuppgifter för det program man 

tillhör och andra kontorssysslor som varje dag måste klaras av vid sidan av lärararbetet. 

För en del år sedan stod arbetet med eleverna i fokus, det upplever många lärare inte i 

samma utsträckning idag. Eftersom all tid måste redovisas på ett schema, vore det lämpligt 

med kollegial handledning som kan erbjuda reflektion på en avsatt tid i veckan. Då skulle 

man få regelbunden möjlighet, som mina respondenter menar, att förbättra kvaliteten i 

lärargärningen vid ökad reflektionstid. Cederwalds (2006) undersökning talar om ett 

schemalagt utvecklingsarbete för reflektion, som hennes studerade skola önskade fortsätta 

med. Alla mina respondenter kände ett ökat behov av reflektionstid efter handledningen, 

när de hade fått insikt i den vinst som reflektion kan ge. Kanske kan ett schemalagt 

utvecklingsarbete vara en möjlighet? 

 

7.1.4 Etik 
 
Både Bergem (2000) och Todd (2007) menar att läraren har ett personligt etiskt ansvar 

som måste medvetandegöras och tänkas igenom. Individens ansvar framkommer inte i så 

stor utsträckning i mina intervjusvar, då man istället betonar vikten av gemensamma 

normer och förhållningssätt. Naturligtvis behövs både gemensamma normer och en 

personligt genomtänkt etik, men troligtvis kan denna betoning av det gemensamma bero på 

att lärare ofta känner sig så ensamma i sin yrkesutövning, att det motsatta behöver lyftas 

fram. Man kan också tänka sig att det personliga etiska ansvaret tydliggörs via 

gemensamma etiska diskussioner. Bergem (2000) menar att hur vi ser på vår medmänniska 
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och vårt ansvar som lärare, påverkar vårt sätt att vara och vår förmåga att nå fram till 

elever; på så sätt får etiken praktiska konsekvenser. 

  Det verkar dock vara vanligt, enligt mina respondenter, att det inte finns en samsyn i 

kunskaps- och människosynsfrågor, och att det av den anledningen alltför ofta blir så att 

lärare utformar en egen personlig uppfattning om skolans uppdrag och vad som förväntas 

av den individuella pedagogen. Min egen erfarenhet i denna fråga är att skolledning inte 

riktigt vet hur man ska gå tillväga för att arbeta med samsynsfrågor vad gäller kunskaps- 

och människosyn. I handledning finns ett praktiskt arbetsredskap att utgå från, därför att 

man börjar i den konkreta situationen och sedan försöker se vilka värderingar som styr 

eller bör styra en viss situation. Gemensamma etiska normer är viktiga att arbeta fram för 

skolans skull, men det personliga etiska ansvaret kommer pedagogen inte från. 

  Som en konsekvens av lärarens etiska ansvar, menar respondenterna att läraren blir en 

förebild för eleverna genom sitt sätt att bete sig och bemöta elever. Särskilt viktigt är att 

behandla alla lika, oavsett om det gäller elever i behov av stöd eller inte. Aspelin (1999), 

som talar utifrån interaktionismen, menar att alla sociala processer i klassrummet visar på 

en immanent pedagogik. Även Todd (2007) talar om vardagliga pedagogiska möten som 

en plats för implicerad etik. Genom att läraren själv deltar i handledning, skriver Folkesson 

(2005), understryks en interaktiv kunskapssyn att man lär sig i samspel med andra. Detta, 

menar en av respondenterna, kan läraren i sin tur tillämpa i mötet med elever genom att 

aktivt diskutera beteenden och olika situationer som uppstår i vardagen. 

 

7.1.5 Handledningens motstånd 
 
Jag tycker det framkom intressanta svar från mina respondenter under denna rubrik; 

särskilt med tanke på påpekandet att lärare är mer vana vid målinriktat arbete och inte är 

vana vid processarbetets oavslutade förlopp, därför förstår inte lärare handledningens inre 

kärna (intervju nr. 5). Man kan också tänka sig att lärares svårigheter att ta till sig 

handledningens sätt att arbeta, har att göra med att den invanda lärarrollen måste bytas ut. I 

handledningen är det viktigt att våga visa att det finns situationer när läraren själv inte vet 

hur denne ska göra, att det finns alternativa handlingsvägar och olika perspektiv, än de den 

enskilde pedagogen vanligtvis använder sig av. 

   Bakom handledning döljer sig en kunskapssyn som talar om att man lär sig och utvecklas 

som människa i samspel med andra, nämligen en interaktiv och inte en överförbar 

kunskapssyn (Folkesson 2005), vilket även är själva livsnerven i interaktionismen. Kan det 
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vara så att man inom skolans värld fortfarande lever kvar i en överförbar kunskapssyn? 

Skolans fortbildning brukar ofta innehålla föreläsningar som visar på en syn på kunskap 

som överförs. Olika sätt att skaffa kunskap är positivt och det behövs säkerligen en 

blandning av olika modeller för lärande, men när pedagoger ska lära sig i samspel med 

andra vet man inte, enligt mina respondenter, vad det är man förväntas göra. När de 

intervjuade beskrev att de förstått hur man kunde jobba i handledningen samt vilket stöd 

och bekräftelse som gavs, utbyttes motståndet mot ett stort engagemang. Kunskapssynen 

kan sammanbindas med hur man ser på sin egen utveckling som människa; vad behövs för 

att jag ska utvecklas personligen?  

  Min tanke är att det kanske också handlar om läraryrkets traditionella ensamarbete, som 

jag av egen erfarenhet upplever finns kvar på gymnasiet i ganska stor utsträckning. Detta 

kan leda till att man inte är van att i arbetslaget ta upp situationer där man själv som 

pedagog kommit till korta. Pedagogiskt svåra situationer löser läraren på egen hand eller 

diskuteras enbart i tysthet med någon enstaka förtroendeingivande kollega och ses inte som 

en läroprocess för alla. Rektorer som själva aldrig arbetat som lärare eller har begränsad 

egen lärarerfarenhet, kan inte ha förmåga att vara pedagogisk ledare för arbetslaget. Att 

utvecklas som pedagog och människa står inte i fokus när lärare kommer samman, utan 

handlar istället ofta om hur man löser praktiska problem i verksamheten. En respondent 

(nr. 3) menade att om skolledningen inte förstår hur handledning kan ge en bättre 

verksamhet, bortprioriteras detta i mängden av olika tidskrävande aktiviteter. Näslund 

(2004) skriver att handledning syftar till professionell utveckling för lärare och i 

förlängningen även ger elever garanti för kvalificerad hjälp och möjligheter att utvecklas. 

  Om det inte handlar om rektorers oförmåga att leda arbetslaget pedagogiskt på grund av 

egen bristande erfarenhet, kanske det alternativt handlar om att rektorer inte förstår på 

vilket sätt lärare kan ges stöd och utvecklingsmöjligheter i sitt arbete för att skapa en bättre 

skolmiljö för elever? Om lärare stimuleras i sitt dagliga arbete, kommer det troligtvis att ge 

goda konsekvenser för hela verksamheten. Gjems (1997) menar att i ett föränderligt 

samhälle behövs nya sätt att hantera svårigheter i en yrkesroll som också fortlöpande 

förändras. Handledning ger till skillnad från fortbildningskurser direkt tillämpbara förslag 

som är anpassade till pedagog, elev och situation. 
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7.1.6 Sammanfattande reflektioner 
 
Mitt svar på problemformuleringen är att handledning skulle kunna vara ett möjligt 

redskap som bidrar till utveckling av lärares förhållningssätt för att öka möjligheterna att 

bemöta elevers olika behov i en föränderlig skola. Detta svar bygger på mina genomförda 

intervjuer som visar att handledningen har för respondenterna betytt att de utvecklat och 

till och med förändrat sina förhållningssätt till sin egen professionalitet, kollegor och 

elever. Handledningen innebar för de deltagande pedagogerna en lärandeprocess, som 

inspirerade till nya perspektiv, nya relationer och nya handlingsalternativ i samarbete med 

sina kollegor, där man ömsesidigt lär sig i samspel med andra. Detta resultat har jag 

speglat bland annat mot det interaktionistiska och systemteoretiska perspektivet; en 

intressant slutsats är att motståndet mot handledning inom skolan pekar mot ett 

fasthållande vid en överförbar kunskapssyn, men handledningen ledde deltagarna i riktning 

mot en interaktionistisk kunskapssyn. Det systemteoretiska perspektivet verkade vara svårt 

att förverkliga med tanke på respondenternas återkommande påstående om ”att hitta 

orsaker” istället för att se det cirkulära sammanhanget; å andra sidan bidrog 

handledningen till en förskjutning i riktning mot systemteorin.  

   Resultatet i min undersökning har sina begränsningar eftersom intervjuunderlaget inte är 

omfattande, men det skulle kunna inspirera till fortsatt forskning. Jag anser att jag utifrån 

det begränsade intervjumaterialet, utifrån mina perspektiv och min förförståelse ändå 

kommit närmare mitt syfte att utforska vilka konsekvenser handledning givit aktiva 

pedagoger i deras yrkesliv.   

  En oklarhet som framkom under intervjuerna var att man hade lite olika uppfattning om 

vad handledning är. Somliga tolkade handledningen som ett tillfälle då man fick ”råd” av 

sina kollegor vad man kunde göra i sin vardag för att lösa problem, medan andra såg 

handledningen som ett sätt att vidga sina egna perspektiv utan att behöva ta emot råd från 

kollegor. Detta återspeglas i ordval under intervjuerna, men har inte vidare kommenterats. 

 

7.2 Diskussion om forskningsansats och metod  
 
Jag har arbetat efter koherenskriteriet, det vill säga del- och helhetskriteriet som 

eftersträvar inre logiskt sammanhang i texten och yttre logiskt sammanhang till tidigare 

kunskap i samhället. Inom hermeneutiken fungerar argumentationen som en 

valideringsprincip (Ödman 2004), men alla tolkningar är alltid mer eller mindre sannolika 
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eller trovärdiga. Ett problem är att tolkningarna inom den hermeneutiska ansatsen inte är 

intersubjektivt verifierbara, vilket betyder att undersökningen inte kan upprepas av annan 

forskare, eftersom en annan forskare utifrån andra utgångspunkter, kan komma fram till 

andra tolkningsresultat (Nils Gilje & Harald Grimen 2007). Hermeneutisk forskningsansats 

har ändå den fördelen att dess livsnerv är att försöka förstå och tolka personliga 

upplevelser, vilket har stått i centrum i denna uppsats, och därför passade denna 

forskningsansats mycket bra för mitt arbete. 

  Ödman (2004) refererar till Ricour som menar att hermeneutikens grundläggande 

problem är hur vi validerar de tolkningar som gjorts. Under arbetets gång har jag därför 

försökt att ständigt ifrågasätta mina upptäckter och mina tolkningar. Jag har försökt att 

vidhålla en kritisk syn genom att till exempel pröva alternativa förklaringar, kontrollera 

avvikande fall. Dock upplever jag att detta arbete har försvårats av att jag inte har haft en 

samarbetspartner med vilken jag kunnat diskutera olika infallsvinklar. Vid flera tillfällen 

har jag valt bort vissa stycken ur intervjuerna som visserligen vore intressant för studien att 

ta med, men som jag bedömde inte var etiskt försvarbart med tanke på respondenternas 

anonymitet. 

  Jag har också varit väl medveten om att de kvalitativa intervjuer jag genomfört, har 

vägletts av mig som intervjuare och att jag på så sätt blivit medskapare till intervjuns 

resultat; bland annat kan intervjuarens kroppsspråk och ledande frågor, inverka på de svar 

som respondenten ger. Å andra sidan, menar Kvale (1997), kan ledande frågor stärka 

svarens tillförlitlighet genom att intervjuaren på så sätt kan få sina tolkningar verifierade 

under intervjuns gång. Intervjuerna har jag styrt via bestämda temaområden med möjliga 

uppföljningsfrågor förberedda i en intervjuplan. Trots min ovana att intervjua, har jag 

försökt att hålla respondenterna till ämnet, vilket ibland varit svårt, reda ut oklarheter, 

upplevda motsägelser via följdfrågor och att lyssna med, vad Starrin & Renck (1996) 

beskriver som, det tredje örat, det vill säga försöka uppfatta talets rytm, tonläge och 

betoningar (inre rösten). Att samtidigt vara medveten om såväl den yttre som den inre 

rösten och förstå komponenternas betydelse för innehållet med en bibehållen tanketråd vid 

intervjuns innehåll, kräver mycket erfarenhet som jag inte har. Efter bästa förmåga har jag 

trots allt försökt att efterfölja de beskrivna kraven.  

  Intervjuerna i undersökningen har spelats in, transkriberats och tolkats enligt 

hermeneutiken. Vid såväl datainsamling, transkription som vid tolkning av 

intervjumaterialet har jag arbetat självständigt och därför har det varit särskilt viktigt för 
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mig att förklara arbetets tillvägagångssätt, så att denna kan granskas (Kvale 1997). Läsaren 

får själv avfärda eller hålla med i den gjorda analysen.  

  Utifrån de presenterade resultaten, får läsaren även avgöra studiens överförbarhet, det vill 

säga om studiens resultat kan ge vägledning i annan situation. För att en analytisk 

generalisering ska kunna göras, måste studiens väg och fynd under resans gång presenteras 

(Kvale 1997). Att liknande resultat framkom i Cederwalds (2006) undersökning som 

beskrivits i bakgrunden (4.2), skulle kunna stödja undersökningens trovärdighet, giltighet 

och generaliserbarhet. Å andra sidan ifrågasätts fokuseringen vid generaliserbarhet i 

kvalitativa undersökningar genom att generaliserbarheten endast avser slutsatser inom den 

studerade kontexten (inre generaliserbarhet); i kvantitativa studier, däremot, kan 

slutsatserna tillämpas på andra grupper som inte studerats (yttre generaliserbarhet) (Kvale 

1997). 

   Jag tycker att metod såväl som forskningsansats har fungerat väl i denna undersökning 

för att få fram vad respondenterna tänkte om handledningens konsekvenser. Säkerligen 

kunde undersökningen visat ett bredare resultat om jag intervjuat fler respondenter och 

även respondenter som ställt sig kritiska till handledning. 

8. Förslag till fortsatt forskning 
 
I en mer omfattande undersökning skulle det vara intressant att försöka ringa in 

handledningens utvecklingsmöjligheter för den enskilde läraren, arbetslaget och skolan och 

på så sätt få skolledning att intressera sig närmare för denna modell. Om rektorer inser 

handledningens vinster för skolutveckling på dessa tre nivåer (individ, grupp och 

organisation), skulle dörrar kunna öppnas för en mer flexibel skola som lättare anpassar sig 

till samhällets och nya generationers föränderliga villkor. Detta skulle gynna samhället, 

som får en skola som motsvarar tidens krav och inte lever kvar i det förgångna. Samtidigt 

skulle läraryrket kanske bli mer attraktivt, eftersom arbetet via handledning kan innebära 

en kontinuerlig utvecklingsprocess, där lärare inte bara utvecklas som professionella 

pedagoger, utan även inspirerar till eget personligt mänskligt växande.  

  Eftersom alla respondenter spontant kom in på frågan om varför handledning möter 

motstånd inom skolvärlden, tycker jag att det vore en intressant fråga att utforska vidare; 

de faktorer kan identifieras som hindrar en fortbildningsmöjlighet och 

professionsutveckling som kan finnas gömd i handledning. Om dessa faktorer identifieras 

och bearbetas, kan det underlätta vid introduktion av handledning.  
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   Det jag återkommande funderade på under arbetets gång, var att kollegial handledning 

begränsas av kollegornas kunskap och emotionella kompetens att bemöta olika lärare och 

elever, trots att jag anser att vilken kollegial lärargrupp som helst har en oändlig bank av 

erfarenheter och kunskap. Utifrån denna tanke, och även Näslunds (2004) resonemang om 

handledarens roll (se rubrik 2.4 Tidigare forskning), förstår man att det behövs, med jämna 

mellanrum, en utomstående handledare, med kompetens på individ-, grupp-, och 

organisationsnivå, som kan hjälpa gruppen att utvecklas när problem uppstår. Ofta kan det 

vara så att en utomstående handledare ser en besökande skola med andra ögon och lättare 

kan komma med nya perspektiv för både individens, arbetslagets och skolans utveckling. 

Inom systemteorin (Bateson 1979) talar man om fruktbara möten mellan olika system som 

kan berika och utveckla systemen ömsesidigt. Näslund (2004) nämner att handledaren kan 

utmana ”negativa krafter (= undanflykter och stagnation)” i gruppen och istället bekräfta 

gruppens ”positiva krafter (=bearbetning och reflektion)”. Handledarens roll kan behöva 

utforskas närmare, för att se på vilket sätt denne på ett optimalt sätt kan bidra till den 

kollegiala handledningsgruppens utveckling.  

9. Slutord 
 
Som avlutning av denna uppsats, vill jag citera Kahlil Gibran (1998) som talar om att den 

visa människan endast kan föra sin medmänniska till tröskeln av sin egen själ. Detta tycker 

jag sammanfattar handledningens kärna väl, nämligen att ha sådan känslomässig, 

intellektuell förståelse och inlevelse i någon annans lärandeprocess, att man låter denne 

själv se konsekvenserna av sitt eget handlande och förhållningssätt. Även i relationer 

mellan jämlika kollegor i en handledningsgrupp, bör den lärare som förstår mer än sin 

kollega inneha detta förhållningssätt, nämligen en medmänsklighet som återspeglar stor 

varsamhet om våra kollegor och respekt för individens egen utvecklingsnivå. 

 
                          Ingen människa kan lära er något annat än det som  

                          redan ligger halvt slumrande i er kunskaps gryning. 

                          Läraren som vandrar i templets skugga, bland sina lärjungar, 

                          ger inte av sin visdom utan av sin tro och sin kärlek. 

                          Om han i sanning är vis, bjuder han inte in er i sin visdoms boning, 

                          Utan leder er istället till tröskeln av er egen själ. 

                                                                                  (Gibran 1998, s 87) 
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Bilaga 1 
 
     Örebro 5/3, 2009 
Informationsbrev  
 
 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Eva Gunnarsson Nelson och studerar sista terminen på Specialpedagogiska 

programmet vid Örebro universitet. I min C-uppsats, som jag nu skriver, har jag valt att 

undersöka vilka konsekvenser handledning kan få för lärare och på vilket sätt pedagogens 

praktiska vardag och förhållningssätt har påverkats. Jag önskar därför intervjua fem lärare 

med några års erfarenhet av läraryrket och som fortfarande arbetar som aktiva lärare. För 

att få delta i undersökningen måste pedagogen ha deltagit i någon form av 

grupphandledning på arbetsplatsen under minst en termin. 

 

Intervjun kommer att äga rum på Er skola och beräknas ta ca.45 minuter. Denna kommer 

att inspelas på band för att underlätta min bearbetning av intervjumaterialet i efterhand. 

Inspelningen samt eventuella anteckningar kommer sedan att makuleras. Resultatet 

redovisas anonymt i uppsatsen och behandlas konfidentiellt under undersökningens gång. 

Att delta i undersökningen är frivilligt och det finns även möjlighet att avbryta en 

pågående intervju, om så skulle önskas. 

 

De lärare som är intresserade av att delta i den beskrivna intervjun, önskar jag tar kontakt 

med mig på följande telefonnr: XXX-XX XX XX, XXX-XXX XX XX senast den 16 

mars. 

Om Du har några frågor, är Du välkommen att ringa till mig. 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar från  

 

 

……………………………………………………………. 

Eva Gunnarsson Nelson 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Halvstrukturerad intervju 
Övergripande frågeområden att utgå från: 

1. Upplevelse av handledningssituationen 
2. Handledningens praktiska konsekvenser 
3. Handledningens konsekvenser för lärares förhållningssätt: 

 
1. Upplevelse av handledningssituationen 

a. Hur man upplevde Du själva handledningen i ett inledningsstadium? 
b. Upplevelser av kollegors attityder? 
c. Förändrades upplevelsen över tid? Hur då? Varför? 

 
 

2. Handledningens praktiska konsekvenser 
a. Beskriv en situation där Du lärt Dig något från handledningen och använt Dig 

av kunskapen praktiskt.(Klargör olika aspekter av det läraren lärt sig i 
följdfrågor.) 

b. Beskriv handledningens praktiska konsekvenser för arbetslaget. 
 
 
      3.   Handledningens konsekvenser för lärares förhållningssätt 
            a. Att förvärva ny kunskap 
            På vilket sätt har den reflexiva förmågan utvecklats under handledningens gång?     
            Exempel? 
            Dewey: Genom att tillskriva en situation en särskild mening, styrs handlings- 
            alternativen. En situation kan omtolkas och leda till ett nytt sätt att handla och  
            förhålla sig. Har Du något praktiskt exempel på detta? 
 

b. Känslomässiga förhållningssätt. 
Bemötande av elever i svåra situationer? Hantering av egna känslor och 
erfarenheter i pedagogiskt möte? Läraren som identifikationsobjekt. På vilket sätt 
uppfattar Du att Du är någon som eleverna identifierar sig med? Hur påverkar det 
hur Du förhåller Dig och tänker i vardagen? I vilken grad diskuteras detta bland 
kollegor? 

                        
c. Etiska diskussioner 
På vilket sätt har människosyn och grundläggande förhållningssätt till elever 
diskuterats under handledningen? Hur har det påverkat Dig i Ditt arbete? Kan det 
pedagogiska handlandet motiveras etiskt i handledningsgruppen? 
 

4. Sammanfattande fråga 
Ge ett eget exempel på praktiskt lärande: 
Vad tänkte Du? 
Vad kände Du? 
Vad gjorde Du? 
Hur handlade Du i en liknande situation vid ett senare tillfälle? 

 


