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Sammanfattning 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka externa handledares syn på grupphandledning av lärare, för 
att utveckla kunskap om handledningens villkor. Syftet har preciserats i frågeställningen: 
”Vilka är villkoren och förutsättningarna för genomförande av grupphandledning för lärare i 
skolverksamhet?”. Den metodologiska ansatsen utgörs av hermeneutisk tolkning. Resultatet 
analyseras i ljuset av ramfaktorteori och diskuteras mot bakgrund av skolans 
demokratiuppdrag. Som metod för besvarande av frågeställningen används intervjuer med 
externa grupphandledare. Studiens resultat visar att betydelsefulla förutsättningar är 
’förankring hos skolledning’, ’tidsaspekter’, ’lokaliteter’ och 
’gruppstorlek/gruppsammansättning’, vilka betecknas som yttre ramfaktorer. De inre 
ramfaktorer som av grupphandledarna anses vara förutsättningar för grupphandledning är 
’trygghet/förtroende’, ’ramar och struktur’, ’kunskap om handledning’, 
’förberedelser/introduktion’, ’respekt’, ’’ansvar’, ’mandat’. Dessutom framkommer 
främjande/begränsande faktorer i form av ’frivillighet/ofrivillighet’ och ’förväntningar’. I 
diskussionen lyfts funderingar över grupphandledning som ett verktyg för att uppfylla skolans 
uppdrag att förbereda elever till att leva och verka i samhället. 

 
 
 
Nyckelord: grupphandledning, lärare, villkor, förväntningar, ramfaktorteori, ramfaktorer, 
reflektion, demokrati.  
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1 Inledning 
I takt med de skolreformer som förändrat läroplanerna för den svenska skolan under de 
senaste decennierna, har även lärarens roll förskjutits. Läraryrket har gått från att betraktats 
som ett ”fritt” yrke till att ses som ett semi-professionellt yrke, starkt påverkat av statliga 
styrmedel. Skolan är inte isolerad från samhället, utan de skolreformer som genomförts har 
sin grund i samhällsförändringar. Skolans uppdrag har sedan lång tid tillbaka varit dubbelt – 
att socialisera unga människor in i det rådande samhället och samtidigt medverka till 
nyskapande förändring av detta samhälle (Lauvås & Handal, 2015; Sundberg, 2005). 
Läraryrket har även förändrats på så sätt att arbete i team och arbetslag blivit allt vanligare.  

Lärares uppdrag handlar inte enbart om undervisning utan även om att ta del av, och till stor 
del ansvara för, barns och ungdomars sociala tillvaro. Föräldrainflytandet har ökat i skolan, 
vilket bland annat medfört att lärare numera behöver kunna leda samtal med både barn och 
vuxna. Ett nära samarbete med lärarkollegor och med skolpersonal i andra yrkesgrupper 
kräver andra förmågor än ensamarbete i ett klassrum utan insyn. En förändrad lärarroll kan 
leda till osäkerhet över yrkesidentiteten (Persson & Tallberg Boman, 2002) och skapa behov 
av reflektion över hanterandet av nya oväntade situationer, såväl som över välkända 
dilemman som hamnar i nytt ljus. Lärares tänkande ligger till grund för deras handlingar 
(Skagen, 2013, s. 35). Det är rimligt att anta att lärares förändrade yrkesroll bidragit till att 
handledning för lärare nu fått ett allt större genomslag, och ses som ett sätt att stödja lärare i 
deras yrkesutövning.  

Föreliggande uppsats handlar om externa handledares syn på grupphandledning för 
yrkesverksamma lärare i den svenska grund- och gymnasieskolan. Med ’extern handledare’ 
menas i detta sammanhang att handledaren inte är anställd i den aktuella verksamheten, utan 
kan vara egen företagare eller anställd i annan verksamhet. I uppsatsen undersöks villkor och 
förutsättningar för en sådan form av handledning.  

Inom vårdsektor och social sektor har handledning varit vanligt förekommande under en 
längre tid, och det är också inom dessa sektorer som de flesta studier om handledning är 
gjorda. Det finns i nuläget relativt få forskningsstudier att tillgå som handlar om handledning i 
skolverksamhet, så denna uppsats kan ses som ett bidrag till att fylla ett sådant behov. Inom 
psykoterapiutbildning och socialt arbete var länge individuell handledning den dominerande 
handledningsformen. Med en ökad kunskap om grupprocesser och grupputveckling – och av 
kostnadsskäl – har grupphandledning blivit alltmer använd och erkänd. En anledning till att 
grupphandledning av många anses nödvändig är att yrkesverksamma behöver ”hjälp med att 
förstå mer av de mellanmänskliga processer som utgör kärnan i deras yrkesutövning” (Boalt 
Boëthius & Ögren, 2010, s. 50). Vad lärare främst ska ägna sin tid i skolan åt, finns det skilda 
meningar om. Åtskilliga intressenter med olika synsätt vill vara med och påverka innehållet i 
den svenska skolan. Under 1990-talet och framåt har det svenska skolsystemet reformerats på 
sätt som aldrig tidigare (Sundberg, 2005) och lärarens roll är långtifrån självklar. 
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2 Bakgrund 
Bakgrundskapitlet syftar dels till att beskriva skolans uppdrag och dels till att definiera 
handledningsbegreppet.  

2.1 Skolans uppdrag 
Lärare har i sin yrkesutövning nationella styrdokument att förhålla sig till och förväntas göra 
val och handla utifrån dessa. I den svenska grundskolans läroplan (Skolverket, 2016) kan vi 
bland annat läsa att ”[s]kolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja 
elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället” (s. 9). I 
läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011) finns följande formulering, som även 
återfinns i grundskolans läroplan:  

Skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter en aktiv diskussion om kunskaps- 
begrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskaps- 
utveckling sker. Olika aspekter på kunskap är naturliga utgångspunkter i en sådan 
diskussion (Skolverket, 2011, s. 8).  

Handledning i olika former är ett sätt att ge lärare möjlighet till strukturerad reflektion över 
skolans uppdrag. I en rapport från Skolverket (2015) dras bland annat slutsatsen att 
handledning för lärare har utvecklat undervisningen i de skolor som var aktuella för 
undersökningen, och utvärderingar har visat att pedagogisk handledning blivit ett alltmer 
använt verktyg i kompetensutveckling bland lärare i den svenska skolan (Åsén Nordström, 
2014). 

2.2 Definitioner av handledningsbegreppet 
Det finns i litteraturen flera olika sätt att definiera begreppet ’handledning’. Skolverket (2015) 
skriver i en rapport, som utgivits på uppdrag av regeringen, angående handledning att det ”är 
ett komplext begrepp som verkar kunna betyda olika saker i olika sammanhang” (s. 31). I 
rapporten används en definition av Karin Åberg (2009) där handledning beskrivs på följande 
sätt:  

Handledning är en aktivitet som riktar sig till individer eller grupper, som fokuserar 
individens eller gruppens utveckling, den professionella kompetensen och/eller 
verksamhetens måluppfyllelse och kvalitet, och som syftar till utveckling av 
kunskaper, färdigheter och/eller reflektion kring yrkesanknuten teori och praktik (s. 
54).  

En definition av grupphandledning med yrkesverksamma inom människovårdande yrken har 
formulerats på följande sätt:  

Grupphandledning med yrkesverksamma är en förändringsprocess med syfte att ta 
tillvara och utveckla gruppens samlade kompetens. De handleddas yrkeskunnande 
ökas, breddas och fördjupas så att klienten får god behandling och service. Det är ett 
gemensamt kvalitetssäkrande arbete som sker regelbundet med en utifrån kommande 
handledare (Pertoft & Larsen, 2012, s. 10). 

Såväl Mona Pertoft och Birgitta Larsen (2012) som Siv Boalt Boëthius och Marie-Louise 
Ögren (2003) skiljer mellan grupphandledning och individualhandledning i grupp. I det första 
fallet används gruppdeltagarnas samlade kompetens, medan det i det andra fallet är 
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handledaren som främst kommunicerar med en handledd i taget. I avhandlingen Anledning till 
handledning föreslår Åberg (2009) en indelning i tre olika typer av grupphandledning för 
lärare: verksamhetsinriktad, professionsutvecklande samt personalstödjande. En 
verksamhetsinriktad handledning beskrivs vara riktad till verksamhetens alla delar och 
innehållet kan variera stort. En professionsinriktad handledning riktar sig till en grupp av 
deltagare som alla tillhör samma profession, medan gruppen i en personalstödjande 
handledning kan komma från olika verksamheter och där syftet är att handledningen ska ge 
avlastning och nya krafter till individerna i gruppen.  

I denna uppsats görs ingen indelning i olika typer av grupphandledning, eftersom det här 
främst fokuseras på förutsättningar för grupphandledning och inte på dess innehåll eller hur 
handledningen bedrivs. Studien bygger på intervjuer med externa grupphandledare. 
Respondenterna har valts utifrån kriteriet ”lång erfarenhet av grupphandledning med 
yrkesverksamma”. I uppsatsen fokuseras grupphandledning med lärare, vilket alla 
respondenter har erfarenhet av. De har alla dessutom erfarenhet av att vara handledare i annan 
verksamhet, vilket kan vara handledning av socionomer, kuratorer, förskollärare, 
fritidspedagoger, specialpedagoger, vårdpersonal, terapeuter, rektorer eller andra handledare. 
I det sistnämnda fallet handlar det om så kallad metahandledning eller ’handledning på 
handledning’.  

3 Syfte 
Syftet med denna studie är att genom intervjuer undersöka externa handledares syn på 
grupphandledning av lärare i grundskola och gymnasium, för att utveckla kunskap om villkor 
och förutsättningar för en sådan handledning. 

4 Frågeställning 
Vilka är villkoren och förutsättningarna för genomförande av grupphandledning för lärare i 
skolverksamhet? 
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5 Tidigare forskning 
Under denna rubrik kommer avhandlingar, artiklar och andra texter med relevans för 
grupphandledning av yrkesverksamma. Först presenteras tidigare forskning om handledning 
som inte riktar sig till just lärare, utan här ges exempel från närliggande verksamhetsfält. 
Därefter presenteras forskning om grupphandledning specifikt inriktad mot lärare. Med 
anledning av studiens frågeställning, som handlar om villkor och förutsättningar, presenteras 
sedan studier om organisatoriska förutsättningar. Därnäst fokuseras reflektionsbegreppet, 
vilket är centralt för handledning. Eftersom denna uppsats rör handledning med grupper, och 
inte behandlar individuell handledning, presenteras forskning om grupprocesser i nästföljande 
avsnitt. Under den sista rubriken presenteras slutligen två studier med läroplansteoretisk 
inriktning, vilket också är av intresse för min uppsats, och mot vilket grupphandledning i 
skola kommer att diskuteras. 

Mitt sätt att söka relevant litteratur för uppsatsen kan, med begrepp från Rainer Nyberg och 
Annika Tidström (2012), kallas för både systematisk och osystematisk sökning samt 
kedjesökning. Med kedjesökning menas att söka sig vidare via källor som anges i relevanta 
forskningsstudier. Som sökmotorer har databaserna Eric Ebsco, Swepub Summon, Google 
och Google Scholar använts. Med hjälp av dem har jag sökt efter avhandlingar, vetenskapliga 
artiklar, konferensbidrag och litteraturöversikter med sökord som exempelvis ’handledning’, 
’skola’, ’lärare’, ’forskningöversikt’, ’literature rewiev’,’supervision’, ’facilitating’ och på 
kombinationer mellan sökorden.  

5.1 Olika typer av handledning 
Som tidigare nämnts är handledning inte något tydligt avgränsat begrepp på svenska, och än 
snårigare blir det att hitta något motsvarande begrepp på engelska. Det finns flera engelska 
motsvarigheter till svenskans ord “handledning” som, bland annat, ’supervision’, ’guidance’,  
’facilitating’ och ’coaching’. I några verksamhetsfält används vissa benämningar mer frekvent 
än i andra, men olika begrepp kan användas i liknande verksamheter och samma begrepp kan 
även användas för olika saker. Åberg (2007)  ger i sin avhandling exempel på att det som 
kallas för supervision i den amerikanska skolan kan innebära allt från att rektor handleder sina 
egna anställda, till administrativa uppgifter som utförs av handledare med yrkesmässig 
bakgrund. Enligt Åberg finns likheter mellan amerikansk supervision och den 
verksamhetsinriktade handledning som bedrivs i Sverige, vilken beskrivs mer nedan.  

Handledning inom vårdyrken och i socialt arbete har, som redan nämnts, länge varit en 
självklarhet i Sverige, medan det i skolans värld länge varit relativt ovanligt, men handledning 
av pedagoger är alltmer vanligt förkommande i den svenska skolan. Åberg jämför i sin 
avhandling socialtjänstens metodinriktade jämte processinriktade handledning med 
verksamhetsinriktad handledning jämte sitt förslag på benämning – en professionsinriktad 
handledning. Socialtjänstens metodhandledning kan sägas ha en motsvarighet i skolans 
verksamhetsinriktade handledning, medan processhandledning inom socialtjänsten i skolans 
värld kan kallas för professionsutvecklande handledning. När det gäller processhandledning 
inom socialtjänsten är handledaren oftast extern (Åberg, 2007). Den professionsutvecklande 
handledning som Åberg (2007) beskriver i sin avhandling om skolledares syn på 
grupphandledning, har enligt Åberg många likheter med den processhandledning inom 
socialtjänsten som bland annat karaktäriseras av att handledningen förväntas hålla på över 
lång tid, handledaren bör vara extern, handledaren bör både ha kulturkompetens och 
handledarkompetens, samt att handledningen bör ske i grupp.  
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Johan Näslund och Marie-Louise Ögren (2010) skiljer på handledningsmodeller med sin 
grund i psykoterapeutisk teori och på modeller som är framtagna för handledning, exempelvis 
så kallade utvecklingsmodeller som handlar om de handleddas professionella utveckling. De 
sistnämnda handledningsmodellerna kommer främst från USA. Grunden för svensk 
handledning är till stor del individuell psykoterapi. En grund för indelning i olika typer av 
handledning som kan göras, är att skilja mellan handledning för yrkesverksamma och 
handledning inom utbildning: 

Medan vi i Sverige från början främst använde handledning för yrkesverksamma har 
man internationellt framförallt bedrivit handledning i samband med utbildningar. 
Detta återspeglas i såväl internationell som inhemsk forskning och litteratur […] 
Handledningen för yrkesverksamma har inte utforskats i lika hög grad som 
utbildningshandledning (Näslund & Ögren, 2010, s. 19).  

Åberg (2009) beskriver sex olika handledningstraditioner i skolans 
handledningsverksamheter, av vilka mentors- och hantverkstraditionen enbart rör sig om 
individuell handledning. De övriga är seminarietraditionen, caseworktraditionen, 
psykoterapitraditionen och phronesistraditionen. Det är särskilt phronesis-traditionen som 
påverkat den inflytelserika modell om handling och reflektion som utarbetats av Per Lauvås 
och Gunnar Handal och som kommer att presenteras mer ingående under rubriken ’Reflektion 
och handling’. Phronesisformen är en av de tre aristoteliska kunskapsformerna  och kan sägas 
stå för ’praktisk klokhet’ eller ’praktiskt förnuft’ i kontrast till det vetenskapliga vetandet som 
kallas ’episteme’, och till ’techne’ som kan förstås som praktisk kunskap (Wahlström, 2015).   

I artikeln Reflections on the theory and practice of supervision skriver Jonathan Pedder 
(1986) att handledning med ett gammalt uttryck betecknas som ”more than education and less 
than psychotherapy” (s. 2) och han menar att det är beroende av situationen och av klientens 
behov, hur långt från ”utbildning” respektive ”psykoterapi” som handledning befinner sig på 
den tänkta skalan mellan dessa båda ytterligheter. Pedder tycker sig se att graden av struktur i 
handledning är något som skiljer handledning från både utbildning och terapi, där 
handledning närmar sig lärande, när den innehåller en högre grad av struktur. I Pedders 
jämförelse mellan individuell handledning och grupphandledning sägs att det är lättare att 
vara uppgiftsorienterad i grupphandledning än i individuell handledning, eftersom människor 
inte i lika stor utsträckning tenderar att ta upp personliga dilemman i grupp, som när de får 
individuell handledning.  

I en studie om handledning för doktorander undersöks forskarhandledares syn på god 
handledning. Där visar resultatet att institutionella faktorer har betydelse, men även till stor 
del forskarhandledarens eget syfte och egen handledarstil (Lönn Svensson, 2007). Författaren 
diskuterar i sin avhandling även handledningsbegreppet i bland annat ett kapitel med rubriken 
’Handledning, en begreppsdjungel’. Hon föreslår här att ett sätt att beskriva vilken typ av 
handledning som åsyftas kan vara ”att enbart definiera vilka som ingår och var de 
organisatoriskt befinner sig” (s. 23). 

Ingrid Nilsson och Ewa Wiktor (2012) presenterar i en artikel en studie om 
processhandledning av lärares egen handledning av bland annat blivande lärare. En sådan typ 
av handledning brukar kallas ’metahandledning’ eller ’handledning på handledning’. En av 
deras slutsatser är att processhandledning är användbart för att utveckla lärares kunskap om 
sin praktik, men att forskning om processhandledning som metod behöver ”utvecklas för att 
kunskapsutvecklingen ska grundas i vetenskap” (s. 77). En annan slutsats handlar om vikten 
av att som handledare vara medveten om betydelsen av makt i handledningssituationen.  
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Johan Näslund (2004) skriver angående grupphandledning för yrkesverksamma att det är ett 
område som lider brist på forskning, så därför är en del av det övergripande syftet i hans 
avhandling ”att bidra till förståelsen av vad grupphandledning för yrkesverksamma kan vara” 
(s. 14). Näslunds avhandling behandlar grupphandledning med anställda i så kallade 
semiprofessionella yrken, alltså yrken där ”klassiska kriterier för professionell status” (s. 12) 
saknas och till vilka läraryrket kan räknas. För verksamma inom andra semiprofessionella 
yrken, så som socialarbetare och vård- och behandlingspersonal vilka i sitt vardagsarbete har 
direkta möten med klienter eller patienter, har funnits och finns oftast handledning att tillgå. 
För lärare, som i sin yrkesroll på motsvarande sätt dagligen befinner sig i möten med elever, 
är däremot inte handledning på långt när lika vanligt förekommande. Handledning av 
lärarstudenter är däremot något som under en längre tid gått att finna i skolans värld. 

Näslund hänvisar i sin avhandling bland annat till Peter Hawkins och Robin Shohet, vilka är 
verksamma i Storbritannien. I Handledning inom behandlande yrken har författarna, i en 
tredje utgåva av sin bok, utvidgat den att gälla flera områden där ”professionella hjälpare” 
(2008, s. 10) får handledning för att utvecklas i sin profession. Enligt Hawkins och Shohet har 
synen på handledningsyrket förändrats så att det nu mer än tidigare ses som en profession i 
sig.  Samma sak verkar dock inte gälla för Sverige, för när det gäller handledargruppens 
professionella identitet jämför Näslund (2004) Sverige med USA och konstaterar att medan 
handledare ses som en professionell yrkesgrupp i USA, kan vem som helst kan kalla sig 
handledare i Sverige.  

En avhandling som behandlar handledning för förskollärare i pedagogiskt arbete är 
Pedagogisk handledning i tanke och handling – en studie av handledares lärande skriven vid 
Stockholms universitet av Elisabeth Åsén Nordström (2014). Avhandlingen har tre syften, där 
det ena är att undersöka handledarnas eget lärande och kompetens, det andra att undersöka 
betydelsefulla ramar och förutsättningar för lärande i handledning, och det tredje att utifrån 
uppvisade handledningsmönster kunna dra slutsatser om handledarnas kompetens. Två 
studier, med fem års mellanrum, ligger till grund för avhandlingen. Handledarna i studien 
utgörs av förskollärare som, efter en kort handledarutbildning med teoretisk grund i Lauvås 
och Handals handlings- och reflektionsmodell (mer beskriven längre fram), handleder 
kollegor i form av så kallad kollegahandledning. I den första studien undersöktes nyutbildade 
handledares  och i den andra gjordes en uppföljning med halva gruppen handledare fem år 
efteråt. Resultatet av studierna visar bland annat på ett behov hos pedagoger av att få 
möjlighet till gemensam reflektion. De visar även att det endast hos några av handledarna 
fanns en korrelation mellan hur de, enligt handlings- och reflektionsmodellen, sagt sig vilja 
arbeta och hur samtalen faktiskt genomfördes. De ramar och förutsättningar som visade sig 
vara av betydelse handlade om lokaler, tid, arbetslagets storlek samt arbetslagets 
sammansättning. 

5.2 Grupphandledning för lärare 
I Sverige verkade det en bit in på 2000-talet dock inte ha skett någon anmärkningsvärd ökning 
av forskning om grupphandledning för yrkesverksamma lärare, trots att denna typ av 
handledning ökat även i vårt land. Om grupphandledning för lärare skriver Åberg (2009) att 
”det gemensamma fackspråket är svagt utvecklat och att antalet forskningsstudier är litet” (s. 
72). Vid sökning av svenska avhandlingar om grupphandledning för yrkesverksamma, kan 
fortfarande konstateras att detta är ett område som behöver utforskas.  

En typ av handledning i skolverksamhet är specialpedagogers handledning till kollegor 
gällande specialpedagogiska spörsmål, vilket är en del i specialpedagogernas uppdrag, medan 
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en annan typ av handledning förekommer vid exempelvis handledning av arbetslag (Lendals 
Rosendahl & Rönnerman, 2005). Av de få avhandlingar som finns att tillgå om 
grupphandledning i svensk skolverksamhet, handlar ungefär hälften om specialpedagogisk 
handledning. Ett exempel på en sådan avhandling är en studie gjord av Kerstin Bladini 
(2004). Den undersöker specialpedagogers handledning av förskollärare och grundskollärare 
och Bladini skiljer på handledning som verktyg och handledning som reflektion. Handledning 
som verktyg användes mest när specialpedagogerna såg brister i verksamheten och inte litade 
på att lärarna klarade av att hantera situationen, medan handledning som reflektion mer 
användes när lärarna och arbetslagen av specialpedagogerna upplevdes som kompetenta. 
Bladini skriver att specialpedagogen ”balanserade […] mellan att ta ansvar för barnet och att 
ta ansvar för samtalet” (s. 172), där specialpedagogen enligt Bladini endast borde behöva ta 
ansvar för samtalet. Annat som utifrån studien ses som nödvändigt är att specialpedagogens 
handledarutbildning blir mer teorianknuten. Bladini säger sig se en risk i att 
specialpedagogens villkor och ramar kan begränsa dennes handlingsmöjligheter och leda till 
att specialpedagogen ”kan bli en slags gisslan” (s. 172).  Fastän specialpedagogisk 
handledning har likheter med den handledningsform som är fokus för denna uppsats, är 
skillnaderna bland annat att specialpedagogen fungerar som en intern handledare och att 
denne har ett mer uttalat specialpedagogiskt fokus, jämfört med en extern grupphandledare. 
Asbjørn Kärki Ulvestad och Freja Ulvestad Kärki (2012), som uttalar sig utifrån en norsk 
handledningskontext, menar att arbetsgivare föredrar att anlita interna handledare på grund av 
ekonomiska skäl. 

Birgit Lendahls Rosendahl och Karin Rönnerman (2000) har genomfört en studie av ett 
pilotprojekt om pedagogisk handledning i ett samarbetsprojekt mellan universitet och skola. 
Studien handlar om akademikers handledning för grupper av yrkesverksamma lärare, som en 
form av kompetensutveckling för de sistnämnda. Pedagogisk handledning är en handledning 
som tar sin utgångspunkt i lärares praktik. Studien undersökte bland annat förväntningar från 
lärare, skolledare och handledare på handledning för yrkesverksamma lärare och visade på en 
stark förväntan på handledaren från både lärare och skolledare. I utvärderingen av projektet 
visades att de handledda pedagogerna och skolledarna sinsemellan hade mycket olika 
förväntningar på handledningens utformning och även på handledarens roll i 
grupphandledningen. I sin studie identifierar och beskriver forskarna fyra så kallade 
dilemman, vilka, förutom det nyss nämnda ’förväntningar’, handlar om ’legitimitet’, 
’förankring’ och ’förgivettagande av handledningsbegreppet’. Legitimitet var något som de 
enskilda handledarna i projektet själva fick arbeta på att få hos lärarna, som i flera fall var 
kritiska till handledningens utformning. Flera av lärarna uttryckte missnöje med att de själva 
inte hade fått vara delaktiga i planeringen av grupphandledningen, utan upplevde att den lades 
på dem ”uppifrån” och inte var förankrade hos dem själva. Forskarna lyfter fram ett antal 
nödvändiga förutsättningar för handledning, vilka bland annat är ’delaktighet’, ’tid för 
förtroendeskapande’ och ’stöd från skolledare’. 

Lendahls Rosendahl och Karin Rönnerman (2005) skriver i en artikel, som bygger på deras 
egen studie, att det ofta förutsätts att alla parter har en gemensam uppfattning om begreppet 
handledning, fastän det är svårt att avgränsa från andra begrepp som exempelvis vägledning, 
konsultation och undervisning. De menar att berörda parters olika tolkningar av vad 
handledning innebär, kan vara en anledning till att handledning inte alltid fungerar. Därför är 
det enligt författarna nödvändigt att berörda parter, i planering inför handledning, analyserar 
förväntningar och klargör sina roller både inför sig själva och för varandra. Näslund (2004) 
skriver, i likhet med Lendahls Rosendahl och Rönneman, att handledare och deltagare i 
grupphandledning bör ha liknande uppfattningar om vad grupphandledning är, för att 



 

 8 

handledningen ska få förutsättningar för att fungera. Detta gäller särskilt när det handlar om 
ett för handledning så relativt nytt verksamhetsområde för handledning som skolan är.   

Näslund (2004) skriver att de flesta undersökningar som är gjorda om grupphandledning 
handlar om handledning under utbildning eller om nyutbildade pedagoger och konstaterar, 
efter en genomgång av forskningsområdet, att vidare forskning helt klart är nödvändig när det 
gäller professionsutvecklande grupphandledning för yrkesverksamma och erfarna pedagoger. 
Det är svårt direkt att överföra kunskap om utbildningshandledning till handledning för 
yrkesverksamma, för skillnaderna är alltför stora. En skillnad mellan handledning för 
studerande och yrkesverksamma som exempelvis lyfts fram av Näslund, är att 
yrkesverksamma har ett större etiskt ansvar för det som sker i handledningen, än vad en 
person under utbildning har. Även i litteraturstudien Coaching Teachers' Use of Social 
Behavior Interventions to Improve Children's Outcomes: A Review of the Literature 
(Stormont et al. 2015) gjord vid University of Missouri, konstateras att empirisk kunskap om 
grupphandledning för lärare saknas. 

5.3 Organisation och organisatoriska förutsättningar för handledning 
Det finns inte många studier gjorda som behandlar organisatoriska förhållanden för 
grupphandledning i skolverksamhet (Boalt Boëthius & Ögren, 2003). De som finns är oftast 
genomförda inom psykoanalytiskt eller psykoterapeutiskt område och går inte helt att 
överföra till en pedagogisk kontext. Erfarenheter från sådana studier kan ändå vara värdefulla 
för andra verksamhetsområden. Näslund och Ögren uttrycker det med följande formulering: 
”Vi menar att de organisatoriska förutsättningarna är av helt avgörande betydelse oavsett 
inom vilken verksamhet handledningen förekommer” (2010, s. 8).  

I alla organisationer skapas kulturer, vilka är mer eller mindre synliga för dem som ingår i 
organisationen. Kulturen i en organisation styr bland annat vilka föreställningar och 
värderingar som organisationens medlemmar delar. I boken Handledning inom behandlande 
yrken visar Hawkins och Shohet (2008) på organisationskulturers betydelse för handledning. 
De definierar begreppet kultur i denna bemärkelse som ”det som man slutar att lägga märke 
till efter tre månader på en arbetsplats” (s. 273), och författarna menar att organisationens 
kultur därmed sätter ramarna för vad som blir möjligt i exempelvis grupphandledning. För att 
förändringar ska kunna komma till stånd och en så kallad ’lärande kultur’ ska få möjlighet att 
skapas, är det nödvändigt att medvetandegöra de outtalade föreställningar och värderingar 
som råder i organisationen. Det räcker inte med att några få i en organisation erövrar denna 
medvetenhet utan Hawkins och Shohet (2008) skriver: ”En organisation som hyllar lärande 
och växande, från toppskiktet ned till dem på ’verkstadsgolvet’, har bättre förutsättningar att 
uppfylla klienternas behov, eftersom ett sådant klimat också uppfyller personalens behov” (s. 
274). En rapport med titeln Forskning och reflektion kring kompetens och lärande – med 
utgångspunkt från nio doktorsavhandlingar belyser begreppet ’en lärande organisation’. 
Rapporten visar bland annat på vikten av att tid avsätts till dialog och reflektion, om ett 
lärande på både individ- och organisationsnivå ska ha möjlighet att uppstå (Magnusson, 
2008). 

Boalt Boëthius och Ögren (2012), båda med grupphandledning i psykoterapi som 
forskningsområde, betonar även de betydelsen av organisatoriska ramar vid planering och 
genomförande av grupphandledning.  De lyfter fram att den organisatoriska ramen måste 
stödja den tänkta handledningen om den ska ha någon möjlighet att fungera. Författarna 
skiljer i detta sammanhang på yttre och inre ramar och deras respektive betingelser. Som 
exempel på yttre ramar ges gruppens organisatoriska sammanhang, historia och 
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sammansättning samt tidsmässiga och ekonomiska villkor. Författarna hänvisar till en svensk 
studie av organisatoriska ramförhållanden inom psykoterapiutbildningar, av bland andra Boalt 
Boëthius, som visade att ett tydligt syfte och ett formulerat kontrakt är något som både 
handledare och handledda ser som betydelsefullt. Liksom Näslund i ovanstående citat, 
konstaterar Boalt Boëthius och Ögren att de viktigaste organisatoriska ramfaktorerna är 
oberoende av verksamhetstyp. De allra viktigaste sägs enligt författarna vara ”gruppens 
organisatoriska sammanhang, inriktning och kultur samt ledarskapets utformning. Därnäst 
kommer förhållanden som gruppens storlek, sammansättning, tidsmässiga villkor, 
intergrupprelationer, lokalanvändning, samt ekonomiska och geografiska villkor” (s. 37-38). I 
handledningsprocessens början är ramfaktorer av större betydelse än efter det att 
handledningen pågått ett tag, då grupprocesser blir mer avgörande än strukturer, för 
handledningens utveckling. 

Stefan Jern (2010) formulerar grupphandledarens uppgift som bestående av fyra funktioner 
som behöver hanteras under handledningen. Dessa funktioner benämns ’uppgiftsorienterat 
arbete’, ’gruppunderhåll’, ’individinriktat arbete’ samt ’organisationsarbete’. Jern betonar att 
den organisation som den individuelle gruppdeltagaren verkar inom, har en stor påverkan på 
individen, vilket får konsekvenser för den fortsatta grupphandledningen. 

5.4 Reflektion och handling  
I många studier och texter om handledning förekommer begreppet reflektion. I sin avhandling 
Grundskollärares tankar om kompetensutveckling behandlar Nilsson (2006)  lärares eget 
livslånga lärande. Här benämns en typ av lärande som ’utvecklingsinriktat’ och nödvändigt 
för ett sådant lärande sägs bland annat vara en förmåga till samverkan med andra och en 
förmåga till reflektion över det egna handlandet. Reflektion förväntas förekomma både i 
gruppen som helhet i handledningssituationen som hos den enskilde individen. Gun 
Mollberger Hedqvist (2006) använder begreppet ’reflekterande rum’ som det utrymme för 
reflektion som handledaren förväntas skapa tillsammans med de handledda. I hennes 
avhandling undersöks hur yrkeskunnande kan växa genom samtal. De samtal som studerades 
ägde till viss del rum i form av grupphandledning för förskollärare. I studien framträder två 
olika sätt att se på barn hos pedagogerna. Mollberger Hedqvist säger sig se dialogen som en 
drivkraft för reflektion och föreslår utifrån resultatet av sin avhandling, att reflektionsarbete 
genom samtal ska tillhöra en pedagogs uppgifter. I avhandlingens diskussion framför 
författaren åsikten att pedagoger behöver ges möjlighet till att reflektera över sina 
erfarenheter, för att dessa ska kunna omarbetas till ny kunskap. 

Näslund och Ögren (2010) hänvisar till en intervjustudie av Skovholt och Rønnestad,  vilka 
undersökt betydelsen av handledning för yrkesverksamma inom psykoterapi, där resultatet 
visar att de handledda genom att delta i handledning fått verktyg till reflektion över sitt arbete 
och till att bättre kunna hantera stress i yrkeslivet. 

I en vetenskaplig artikel av Barbara Larrivee (2000) diskuterar författaren frågan om hur 
lärare kan hitta vägar till att bli reflekterande praktiker genom kritisk reflektion – ’critical 
reflection’. För att kunna hantera de utmaningar som läraren möter i form av stora sociala, 
känslo- och kunskapsmässiga behov hos sina elever, behöver denne enligt artikelförfattaren 
börja med sig själv och inte med eleverna. Fördomar och okritiska antaganden måste 
ifrågasättas och personliga övertygelser införlivas med värden till en professionell identitet 
hos läraren. Vägen till att bli en reflekterande praktiker  innehåller flera steg  från 
ifrågasättande, utmaning och en önskan om förändring via rädsla och osäkerhet till personlig 
upptäckt och förändring. Trots att olika nivåer beskrivs poängterar Larrivee att utvecklingen 
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inte är något som ser likadant ut hos alla, utan var och en behöver här hitta sin egen väg till 
förändring. Liknande tankar finns hos Pedder (1986) som liknar handledning vid 
trädgårdsarbete där trädgårdsmästaren ger så goda förutsättningar som möjligt till växten, som 
sedan får utvecklas på ett naturligt sätt – det handlar om att stödja en växtprocess hos den 
handledde och lita till att denne hittar sin egen form. 

Några som också använt sig av begreppet ’reflekterande praktiker’ är Lauvås och Handal 
(2015), vilkas texter om bland annat handling och reflektion, i sin tur byggda på Donald 
Schöns teorier, ligger till grund för hur handledningsbegreppet används i pedagogiska 
sammanhang. Det går nästan inte att skriva om handledning utan att använda sig av litteratur 
författad av dem. Norge är för Sverige en föregångare när det gäller handledning, eller 
’veiledning’ som är det norska uttrycket, och Handal och Lauvås teorier tillhör de mest 
inflytelserika i norsk handledningspedagogik (Bjørndal, 2008). Deras teorier om det de kallar 
praktisk yrkesteori och som innefattar både medveten och icke-medveten kunskap, är 
påverkade av Johns Deweys syn på handling som något som behöver få reflekteras över, för 
att det ska kunna leda till lärande (Løw, 2011). I förordet till den första upplagan av den 
numera smått klassiska Handledning och praktisk yrkesteori skriver Lauvås och Handal: 

Det är i detta spänningsfält mellan teori och praktik samt mellan tyst och uttalad 
kunskap som vi anser att handledning passar speciellt bra inom undervisningens 
område. Det är genom ’reflekterande handledning’ som den utsagda kunskapen får 
mening och betydelse i mötet med yrkesutövandets problem och det är genom sådan 
handledning som kravet uppkommer att man måste försöka sätta ord på den tysta 
kunskapen (Lauvås & Handal, 1993, s. 6). 

Att handleda andra innebär, enligt Handal och Lauvås, att som handledare låta sina egna eller 
gängse uppfattningar få stå tillbaka. Handledarens uppgift är att ge de handledda möjligheter 
till reflektion och låta dem utgå från sin egen kunskaps- och erfarenhetsbas, som sedan kan 
utvecklas. Grupphandledning bygger till stor del på dialog mellan deltagarna. Att sätta ord på 
outtalade tankar, ta del av varandras upplevda verkligheter och att sätta sig in i hur andra 
tänker kräver tid och kontinuitet. Handledarens uppgift är att leda denna process och utmana 
förgivettagna sätt att tänka om och hantera situationer (Lendals Rosendahl & Rönnerman, 
2002).   

I den tredje och omarbetade utgåvan av Handledning och praktisk yrkesteori vilken första 
gången utkom på svenska 1993, inleder Lauvås och Handal (2015), ett kapitel med rubriken 
”Reflektion och rationalitet” med att föra fram sin syn på den förändring som de sett 
tendenser av i flera offentliga verksamheter, däribland skola, och som innebär att den aktuella 
yrkesgruppens praktik mer och mer detaljstyrs av politiker och myndigheter. Motsatsen till ett 
sådant rapporterings- och kontrollsystem är att låta yrkesgrupper ha ett professionellt och 
självständigt ansvar för sin verksamhet. Den reflekterande handledningstyp som Lauvås och 
Handal företräder, syftar till att få de handledda yrkesutövarna att på en professionell grund 
fatta kloka och välgrundade beslut, och inte till att handleda mot bestämda regler för 
verksamheter. 

5.5 Grupphandledning och grupprocesser 
Att handleda en grupp av människor kräver särskilda färdigheter av handledaren jämfört med 
handledning av individer (Jern, 2010). Jern beskriver det specifika med grupphandledning i 
att flera perspektiv får utrymme genom att handledaren inte enbart litar till sin egen kunskap, 
utan även använder sig av gruppens potential. Grupphandledaren behöver enligt Jern ha 
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teoretiska kunskaper om grupputveckling och grupprocesser. Ett exempel på sådan forskning 
är Susan A. Wheelans teorier om stadier i gruppers utveckling, vilka ligger bland annat ligger 
till grund för Försvarshögskolans grupputbildning (Wheelan, 2011). Handledaren förväntas 
även ha tillägnat sig specifik kunskap om handledning av en grupp bestående av 
yrkesmänniskor. Den forskning om grupphandledning som Jern nämner i detta sammanhang 
handlar om psykoterapihandledning och han beskriver bland annat en studie av 
grupphandledning i psykoterapi, som undersöker gruppklimatets betydelse för förmågan att ta 
emot handledning. Grupphandledarens behov av kunskap om gruppmekanismer är något som 
tas upp av flera som skriver om grupphandledning. 

I sin avhandling har Boalt Boëthius (1983) undersökt hur individer som tillhör en liten 
arbetsrelaterad grupp möter specifika situationer, och hur sättet att hantera dessa situationer 
påverkar individernas självständighetsgrad och gruppens arbete. En grupp består av individer, 
och när individerna kommer samman i gruppen uppstår olika former av grupprocesser. 
Resultatet visade bland annat på tendenser till undvikandestrategier och på att det 
gemensamma arbetet anpassades till den minst erfarna gruppmedlemmen. I deltagarnas 
skattning av betydelsefulla ramfaktorer låg faktorerna ’gruppuppgift’, ’gruppsammansättning’ 
och ’ledarskapsförhållanden’ högst upp. I boken Möjligheter och utmaningar i 
grupphandledning. Teori och verklighet används Boëthius avhandling och författarna 
beskriver, utifrån egen och andras forskning inom grupphandledningsfältet, en modell som de 
benämner ’handledningsfältets dynamiska kraftfält’ och som sägs beskriva sådana fenomen 
som går att observera i små arbetsgrupper (Boalt Boëthius & Ögren, 2012). Modellen 
innehåller följande perspektiv: ’den organisatoriska ramen’, ’handledningens kärninnehåll’, 
’samspelsprocesser inom gruppen’ samt ’relationer till det omgivande samhället’. En 
verksamhets organisatoriska ramar bör, enligt Boalt Boëthius och Ögren, vara så flexibla att 
de kan tåla yttre och inre påfrestningar, samtidigt som de ska vara tydliga och klara av att 
hålla samman verksamheten. 

Liv Gjems (1997) skriver om handledning utifrån ett systemteoretiskt perspektiv och förordar 
handledning i grupp framför individuell handledning, i yrken där man jobbar med människor. 
I systemteoretiskt perspektiv ses på individen som ingående i helheter i form av större eller 
mindre system, som påverkar den enskilde och hennes sätt att vara och tänka. Detta har ofta 
utgjort en teoretisk grund för den handledning som bedrivits i socialt arbete. Gjems ser på 
handledning som på samma gång stödjande som utmanande för den handledde och det är 
handledarens uppgift att ge tid till och utrymme för gruppen att gemensamt skapa ett klimat 
där utveckling är möjlig. I en processinriktad handledning är handledaren ”en del av den 
dynamiska processen” (Cajvert, 2013, s. 19). 

5.6 Skolreformer och lärandesyn 
Handledning av lärare pågår inte oberoende av omgivning, utan befinner sig alltid i någon 
form av kontext. Den styrning av skolan som sker i form av bland annat läroplaner och 
kursplaner som visar på skolans uppdrag, ligger till grund för innehållet i grupphandledning, 
och den syn på kunskap och lärande som uttrycks i styrdokumenten påverkar handledningens 
innehåll. Men styrning och påverkan kommer från även från andra håll.   

Daniel Sundberg (2005) har skrivit en avhandling som har till syfte att ”ur ett 
läroplansteoretiskt perspektiv studera hur styrning och organisering av tiden har förändrats i 
den svenska obligatoriska skolan” (s. 9). I den visar han med hjälp av kritisk diskursanalys att 
reformprocesser i skolan inte är några linjära utvecklingsprocesser, utan att de ger upphov till 
spänningsfält mellan exempelvis ”ökad yttre kontroll och professionell autonomi, mellan att å 
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ena sidan prestera resultat efter standardiserade bedömningsindikatorer och å andra sidan 
arbeta efter lokalt kollegialt beslutsfattande kring undervisningens organisering” (s. 260). 
Sundberg lyfter även fram stat, marknad och samhälle som ingående i ett kraftfält, i vilket det 
svenska skolsystemet befinner sig. För skolans aktörer är reformerna starkt kännbara och det 
förekommer olika sätt att hantera detta på. Hur tiden i skolan användes var förr kraftigt 
nationellt styrt, medan det numera även finns inflytelserika aktörer, som exempelvis OECD, 
som påverkar tidsstyrningen i skolan. I avhandlingen visas på oavsedda konsekvenser av ett 
intensivt reformarbete i skolan. Sundberg formulerar begreppet ’policyövertryck’, med vilket 
han beskriver hur alltför många yttre reformer gjort att gemensamma reflektioner över värden 
och långsiktiga bildningsmål fått mindre utrymme än tidigare. Med den styrning som med ett 
samlingsnamn kallas New Public Management, och som bland annat kännetecknas av 
effektivitet och fokus på kortsiktiga resultat, har skolans aktörer ”blivit positionerade som 
tillämpare av mål satta av andra” (s. 266). Sundberg pekar på att forskning om reformer i 
högre grad behöver baseras på hur läroplansförändringar tolkas och transformeras på det 
lokala planet, samtidigt som skolan ses som en del i samhällsförändringarna. 

I en läroplansteoretisk studie med titeln Mellan leverans och utbildning. Om lärande i en mål- 
och resultatstyrd skola beskriver Ninni Wahlström (2009) skilda sätt att se på lärande och hon 
utforskar vilka konsekvenser som kan följa av detta. Wahlström målar upp ett spänningsfält 
där polerna kan beskrivas som en samhällsinriktad syn på utbildning där lärande ses som 
relationellt i motsats till en effektivitetsinriktad syn med ett lärande där resultaten betonas. Ett 
relationellt sätt att se på lärande återfinns hos John Dewey, vars syn på kunskap ligger till 
grund för flera av den svenska skolans läroplaner (Burman, 2014). I den ofta citerade boken 
Demokrati och utbildning skriver Dewey (1916/2008) om den mänskliga kommunikationens 
betydelse för utveckling av bildning och demokrati i ett samhälle. Wahlström säger sig vilja 
ägna det sista kapitlet i sin bok åt att ”utveckla ett demokratitema för 2000-talets början” (s. 
217), och jämför där synen på skolan i dagsläget med förra sekelskiftets dragkamp mellan en 
effektiv kontra en demokratisk önskan till formande av skolans läroplan. De goda skolresultat 
som förväntas uppkomma med ett marknadstänkande har visat sig vara svåra att uppnå, om en 
relationell utgångspunkt för lärande inte finns, skriver Wahlström, som betonar relationer som 
grunden för lärande: 

[U]tbildning […] handlar om människor och människors möten. Lärande sker inte var 
som helst eller när som helst. Lärande förutsätter att människor får möjlighet att mötas 
i olika grupperingar för att bearbeta olika frågeställningar” (Wahlström, 2009, s. 218). 

Utifrån Deweys tankar om och definition av begreppet ’erfarenhet’ diskuterar Wahlström en 
syn på utbildning och lärande som ”i första hand relationell och kommunikativ” (s. 220). För 
att nå fram till det reflekterade tänkandet som Dewey förespråkar, menar Wahlström att 
människan måste stå ut med att det inte alltid finns tydliga svar på de frågor och problem som 
hon brottas med. Kunskap som en gemensam insikt finns och skapas, enligt detta sätt att 
tänka, mellan människor, och kommunikation är därför något oundgängligt om lärande ska 
uppstå. Den befintliga kunskapen måste dock ständigt kunna omprövas, menar Wahlström 
och skriver angående det erfarenhetsbegrepp som formulerats av Dewey: 

Erfarenhetsbegreppet anger också att de frågor som är väsentliga att ställa och de 
undersökningar som är viktiga att göra för elever i ett utbildningssammanhang handlar 
om de frågor eller de konsekvenser som saknar enkla svar men som är viktiga 
samhällsfrågor och viktiga mänskliga frågor […] Det är reflektionen som har potential 
att frigöra människan från det begränsande i att ta tillvaron för given (Wahlström, 
2009, s. 224). 
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5.7 Tidigare forskning i relation till min studie 
Den tidigare forskning som här presenterats, behandlar både individuell handledning och 
grupphandledning inom skilda områden. Dessa områden är exempelvis handledning för vård- 
och behandlingspersonal, doktorander eller lärarstudenter. I de aktuella studierna har 
kvalitativa ansatser använts. Forskning om grupphandledning för yrkesverksamma lärare är, 
som redan nämnts, ett relativt outforskat område, men några studier finns som är särskilt 
intressanta för min egen studie. En sådan är Lendahls Rosendahl och Rönnemans (2000) 
pilotstudie, som bland annat visade på nödvändiga förutsättningar för handledning, vilket 
även är en del i denna studies syfte. Handledarna i den nämnda studien var akademiker som 
tidigare hade handlett studenter, men saknade erfarenhet av handledning med 
yrkesverksamma. I motsats till denna studie har jag i min studie valt att intervjua handledare 
med lång erfarenhet av handledning med yrkesverksamma lärare, vilket kan göra att synen på 
handledning skiljer sig åt mellan de båda handledargrupperna. I Lendahls Rosendahl och 
Rönnemans studie intervjuades både handledare och handledda och även ansvariga rektorer, 
medan jag i min studie endast undersöker handledares syn på grupphandledning. 

En annan studie med relevans för denna uppsats, är Åsén Nordströms (2014) forskningsstudie 
om så kallad kollegahandledning av och med förskollärare. I denna avhandling undersöks 
lärande och samtalsmönster hos de aktuella handledarna, och betydelsen av ramar och 
förutsättningar utgör en av tre frågeställningar. Fastän de handledda här är förskollärare och i 
min undersökning lärare, är det rimligt att tro att likheter går att finna, och att resultatet av 
min studie kan bidra till fördjupning av denna forskningsstudie. 

Boalt Boëthius (1983) avhandling handlar till stor del om grupprocesser, vilket faller utanför 
syftet för min studie, men Boalt Boëthius och Ögren (2012) har senare använt sig av denna 
avhandling, för att diskutera organisatoriska ramar för grupphandledning. Deras uppdelning i 
yttre respektive inre ramar, är något som jag kommer att använda mig av i analysen av mitt 
empiriska material.  
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6 Teoretiska perspektiv 
Denna studie bygger på kvalitativt insamlad data, men kvantitativa inslag går att finna, till 
exempel i strukturering av kategorier utifrån hur ofta vissa begrepp nämns av respondenterna. 
I arbetet utgår jag från en syn på handledning som en process. Patton (2002) menar att 
processer undersöks bäst med kvalitativa ansatser. Uppsatsen är en tolkande studie, där den 
egna erfarenheten av handledarrollen och min kunskap om handledning finns med vid 
tolkning och förståelse av det empiriska materialet. I studien undersöks villkor och 
förutsättningar för handledning. I min analys har jag valt att använda mig av ramfaktorteori. 
Ramfaktorteori är ett perspektiv som är utformat för att synliggöra de ramar som möjliggör 
och begränsar handlingar i en verksamhet. Resultatet diskuteras även i ett läroplansteoretiskt 
perspektiv.  

Staffan Larsson (2005) tycker sig kunna urskilja tre huvudtraditioner i kvalitativa ansatser – 
etnografi, hermeneutik och fenomenologi. Förenklat kan man säga att forskaren inom 
fenomenologin försöker att sätta parentes om sin egen förförståelse, medan det inom 
etnografin både finns de som utgår från ett teoretiskt raster och de som inte gör det. Den 
forskare som utan några tankar enbart iakttar, kommer förmodligen inte att komma fram till 
särskilt mycket, skriver Pål Repstad (2007) och tillägger att det öppna sinnet inte utesluter en 
förförståelse, men att nya erfarenheter måste få kunna förändra tidigare tänkande. Min 
metodologiska ansats betraktar jag som hermeneutisk, eftersom jag ser förförståelsen som 
omöjlig att bortse ifrån. 

6.1 Hermeneutik 
Hermeneutik är ett vetenskapligt förhållningssätt och en teoretisk metodansats, som handlar 
om tolkning och förståelse. Begreppets stam återfinns i guden Hermes namn i den grekiska 
mytologin. Hermes var budbärare mellan gudarna och människorna och hade även till uppgift 
att tolka de budskap han var satt att överlämna. Inom hermeneutikens olika inriktningar anser 
man att det inte finns endast ett sätt att tolka världen på. I stället menar man att var och en ser, 
tolkar och förstår utifrån sitt specifika perspektiv, som i sin tur formas av just den enskilda 
individens historia. Tolkning är alltså att se något som något, med vetskap om att det är 
möjligt att se på flera andra sätt. Genom förståelse öppnas världar – både den egna personliga 
världen och andras världar. Förståelsen är i hermeneutiskt tänkande historisk till sin natur, 
eftersom människan förstår nuet via det förflutna och framtiden (Ödman, 2007). 

Hermeneutiken ser alltså den enskilde individen som subjekt, i motsats till positivismens 
vetenskapsideal där människan betraktas som objekt och där en objektiv kunskap anses kunna 
produceras. Hermeneutikens intresse för människors upplevelser och föreställningsvärldar 
utesluter dock inte att förklaringar ses i den omgivande kulturen och de tolkningar som görs 
sker i kontextuella sammanhang.  

6.2 Ramfaktorteori  
Ramfaktorteoretiskt tänkande, vilket beskrivs under denna rubrik, är det verktyg som i min 
studie används för analys av det empiriska materialet. Uppsatsens frågeställning handlar om 
villkor och förutsättningar för grupphandledning, som i uppsatsen betraktas som en del av 
skolans verksamhet. Den svenska skolan styrs via politiska beslut, som sätter det vi kan kalla 
för yttre ramar. I boken Utbildningsreformer och politisk styrning anger Bo Lindensjö och Ulf 
P. Lundgren (2000) tre olika former för politisk styrning – juridisk, ekonomisk och ideologisk 
– vilka inbördes påverkar varandra. När det handlar om styrning av skola kan man betrakta 
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skolan som både en del av samhället och på samma gång som en autonom institution, med sin 
egen historia och tradition. Lindensjö och Lundgren pekar på att det därför inte går att lita till 
något enkelt ’top-down-perspektiv’ när det gäller styrning av skola, utan att även faktorer som 
till exempel tradition och skolans aktörer bidrar till hur resultatet ter sig.  Utrymmet bestäms 
av ramar som exempelvis tilldelade resurser och regleringar via styrdokument.  

Ramfaktorteoretiskt tänkande, som också kallas för ramfaktorteorin, utgörs av tankar som i ett 
första läge formulerades av Urban Dahllöf år 1967, i en bok där skoldifferentiering och 
likvärdighet belystes. Detta tänkande låg senare till grund för Lundgrens doktorsavhandling 
där ramfaktorteori användes och vidareutvecklades (Lindblad, Linde & Naeslund 1999; 
Lundgren, 1999). Ramfaktorteorin kan användas som en modell för planering av utbildning 
och för att ”undersöka konsekvenser av politiska beslut om utbildning och undervisning” 
(Lindblad, Linde & Naeslund, 1999, s. 98). Som ramar ses externa faktorer som den ovan 
beskrivna politiska styrningen, men ramarna kan även utgöras av sådant som tid, lokaler eller 
gruppsammansättning. Ramarna är inte i sig själva verkningsfulla och förutser inga 
händelseförlopp, utan de ger endast utrymme för processer att ta plats och anger 
”begränsningar inom vilka vissa verksamheter är möjliga, andra inte” (Lindensjö & 
Lundgren, 2000, s. 25). En enkel modell för ramfaktorteorin brukar skisseras enligt följande:  

Ramar → Process → Resultat 

Ramfaktorteorin ligger till grund för svensk läroplansteori, och den har även använts i 
utvidgad form i studier och teorier. I dess utvidgade form ställs frågor om ramarnas uppkomst 
och varför-frågor om relationen mellan de tre begreppen tas upp. Tankar om samhälleliga, 
sociala och historiska samspel, strukturalistiska och sociolingvistiska förklaringar samt frågor 
om makt och kontroll har exempelvis knutits till de ursprungliga tankarna om ramfaktorers 
betydelse. Olika former av faktorteoretiska ansatser finns och författarna skriver att 
ramfaktorteorin ”snarare är att se som en tradition med olika strömningar än som en enhetlig 
teoribildning” (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999, s 97).  

I en artikel om ramfaktorteorin skriver Sverker Lindblad, Göran Linde och Lars Naeslund 
(1999) att det kan vara annat än yttre ramar som har en inverkan. Författarna sätter 
ramfaktorteoretiskt tänkande i relation till begreppet ’praktiskt förnuft’, på det sätt som det 
använts av George von Wright. I artikeln lyfter författarna in aktörers (i detta fall lärares) 
påverkan på resultat, vilket inte ramfaktorteorin tar hänsyn till och inte heller har gjort 
anspråk på att göra, så av den anledningen kallar de sin text för ”en orättvis betraktelse över 
ramfaktorteorin” (s. 104). De ser ändock ett behov av att lyfta fram det de kallar för ’praktiskt 
förnuft’, som skulle kunna betecknas som inre faktorer, i relation till de yttre ramar som 
traditionellt undersökts i ramfaktorteori. Ramfaktorteorin visar på begränsningar och 
förhållanden som inte kan påverkas av aktörer. När enbart ramar fokuseras, bortses från 
sådana faktorer som kan påverkas av skolans aktörer. Fastän ramarna kan vara desamma, kan 
variationer mellan resultat av processer uppkomma, exempelvis på grund av skillnader i 
skolkulturer, men det synliggörs alltså inte med ramfaktorteori. Ett ramfaktorteoretiskt synsätt 
blundar för komplexiteten i lärararbetet, menar författarna: 

Vår poäng är att undervisning har en inre logik baserad på aktörernas intentioner och 
praktiska förnuft under specifika och skiftande omständigheter och det gäller i många 
sammanhang att förstå detta för att förklara undervisningens genomförande och 
resultat (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999, s. 101). 



 

 16 

För att exempelvis synliggöra lärarens betydelse för undervisningens resultat, behöver 
ramfaktorteorin kompletteras med andra perspektiv. Andra viktiga faktorer än yttre ramar kan 
då bli synliga. Ramfaktorteorin har bidragit till förståelse av kontextens – ramarnas – 
betydelse, men den säger inget om konsekvensen av lärarna som aktörer inom dessa ramar. 
Därför menar Lindblad, Linde och Naeslund (1999) att ”relationen mellan ramfaktorer och 
aktörers praktiska förnuft är viktig för att vidareutveckla pedagogik som samhällsvetenskap” 
(s. 95).  

I en artikel av Christina Gustafsson (1999) beskrivs och diskuteras en utvidgad 
ramfaktormodell som verktyg i en forskningsprocess. Hon ger exempel från en egen 
pedagogisk forskningsstudie som handlar om en försöksverksamhet i en skola och hon tolkar 
och förklarar resultatet med hjälp av ramfaktorteoretiskt tänkande. Liksom Lindblad, Linde 
och Naeslund lyfter hon fram aktörernas/lärarnas roll, men där de andra författarna fokuserar 
på handlandet hos aktörerna belyser Gustafsson lärarnas uppfattning om förutsättningar. Hon 
menar att aktörers syn på vilka ramarna är, aktörers egen tolkning av ramarna och användning 
eller inte användning av frirum är faktorer som påverkar, men som glöms bort när ramarna 
definieras av forskaren. Gustafssons slutsatser är dels detta att det har betydelse vem eller 
vilka som identifierar vilka ramfaktorer, och dels att komplexa uppsättningar av ramar kräver 
kompletterande forskningsansatser. Gustafsson har utifrån ramfaktorteorins enkla modell 
gjort en utvecklad illustration där ramfaktormodellen innehåller flera steg: 

Steg 1:  Förutsättningar → Process → Resultat 

 ↓ 

1. Främjande faktorer 
2. Reella ramar → Process → Resultat 
3. Upplevda ramar  

Steg 2: Ramar ← Process ← Resultat 

Steg 3: Faktorer identifierade som ramar → Process → Resultat 

(Gustafsson, 1999, s. 55) 

Som synes i skissen innehåller steg 1 en tydligare definiering av vad som uppfattas som 
ramar, även om det går att ifrågasätta vad som menas med begreppet ’reella ramar’.  I 
Gustafssons analys av sin egen studie visade det sig att de upplevda ramarna var mer 
begränsande än de reella, d.v.s. att lärarna inte tycktes vara medvetna om det frirum som 
fanns. I Gustafssons modell blir aktörers uppfattningar synliga i och med begreppet ’upplevda 
ramar’, och dessutom får inte enbart begränsande utan även främjande faktorer utrymme, 
vilket inte är fallet med den ursprungliga ramfaktormodellen.  

I steg två i figuren är pilarna vända åt andra hållet. I Gustafssons förklaring till detta tar hon 
hjälp av Søren Kirkegaards formulering om att livet måste levas framåt men bara kan förstås 
bakåt. På ett liknande sätt kan det vara funktionellt att se tillbaka på vilka ramar som 
möjliggjort ett visst resultat, för att i nästa skede använda sig av dem inför en ny process. Som 
tidigare nämnts gör inte ramteorin anspråk på att kunna förutse processer, vilket en tolkning 
av den tidigare presenterade ursprungliga modellen skulle kunna innebära. Gustafsson 
förklarar att den analys som Dahllöf gjorde, när han utvecklade tankarna om ramfaktorers 
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betydelse, byggde på ett redan existerande resultat av en tidigare genomförd undersökning av 
en annan forskare. Det var med utgångspunkt i detta resultat som Dahllöf resonerade om 
process och ramar, vilket så småningom ledde fram till ramfaktorteorin. 

Ett citat av Lundgren om hur han ser på ramfaktorteorins bidrag får understryka Gustafssons 
resonemang:  

[D]en (ramfaktorteorin, min kommentar) gav en modell för att tänka på styrning av 
utbildning och undervisning inte som effekter av insatser – av ramar – utan som 
möjligheter inom givna ramar. Konsekvensen var att den tydliggjorde att styrningen 
mot ett visst mål eller resultat förutsatte olikartade villkor, det vill säga en styrning 
inte utifrån vad som generellt går in i ett utbildningssystem, utan en styrning av vad 
som kommer ut av utbildningen (Lundgren, 1999, s. 39). 

Både Gustafsson (1999) och Lundgren (1999) ser ramfaktorteorin som användbar i 
utvärderingsyfte, eftersom den tydliggör att ramarna behöver anpassas efter de mål som 
önskas att nås. 

6.3 Läroplansteori 
Som redan har nämnts är ramfaktorteorin en föregångare till det vi i Sverige kallar för 
läroplansteori (Lundgren, 2012, s. 44). Läroplansteori fokuserar på läroplaner i vid 
bemärkelse. I och med grundskolereformen 1962, då realskola och folkskola slogs samman 
till en gemensam grundskola för alla barn, fick styrdokumenten för första gången 
benämningen ’läroplan’. Tidigare styrdokument har bland annat kallats ’normalplaner’ och 
’undervisningsplaner’ (Lundgren, 2012). Det engelska uttryck som motsvarar det svenska 
ordet läroplansteori är ’curriculum theory’ eller ’curriculum studies’ och är ett vidare begrepp 
som innefattar mer än de styrdokument som vi i Sverige kallar för läroplan (Sundberg, 2007).  

Vad som ska läras och hur lärandet ska organiseras, har människor funderat över sedan 
antiken, och i och med upplysningstiden kan man hitta strukturerade sätt att ta sig an denna 
typ av frågor. Johan Friedrich Herbart (1776-1841) kan sägas vara läroplansteorins grundare 
och hans teorier har sedan utvecklats och också ifrågasatts av bland andra John Dewey 
(Lundgren, 2012). De centrala frågorna inom läroplansteori handlar om synen på kunskap, 
och den läroplansteoretiska forskningen har som sin uppgift att utveckla tankar om 
innebörden av kunskapsbegreppet (Wahlström, 2015). Centrala begrepp för analys och 
diskussion är ’reflektion’, ’relation’ och ’demokrati’. 
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7 Metod 
Den metod som använts för insamling av data är kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa 
forskningsintervjun kan ses som ett hantverk i samtalskonst, och syftar till att låta intervjuaren 
få ta del av de intervjuade personernas perspektiv på världen (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Inför genomförande av intervjuer krävs ”en grundlig planering av vilka teman som ska 
beröras. På det viset kan man undvika att drunkna i irrelevant prat” (Repstad, 2007, s. 87). De 
sju intervjuerna som ingår i min studie strukturerades efter teman, utgående ifrån studiens 
syfte och frågeställning. Under intervjuerna uppkom även andra teman, men genom att fokus 
inriktades mot ramar för grupphandledning, hamnade övriga teman i bakgrunden (Kvale & 
Brinkmann, 2014).   

7.1 Insamling och analys av empiriskt material 
Mitt val av metod för datainsamling är intervjuer med handledare. För mig var det viktigt att 
få träffa respondenterna ’öga mot öga’, så av den anledningen valde jag bort telefonintervjuer, 
fastän det också har sina fördelar. Men som Michael Quinn Patton (2002) säger: ”every face-
to-face interview also involves and requires observation” (s. 27) så på sätt och vis kan man se 
en sådan typ av intervju som lite av ett fältarbete. Risken finns att i mötet med respondenterna 
tolka in sådant som de inte säger med ord, men å andra sidan är kommunikation mer än tal. 
Att det är mina tolkningar som ligger till grund för det jag skriver kan jag som sagt ändå 
aldrig komma ifrån, och jag gör inte heller anspråk på att beskriva någon ”objektiv sanning”. 

De teman som jag valt att fokusera på i intervjuerna handlade om handledningens villkor och 
förutsättningar, möjligheter och hinder, för att syftet med studien ska kunna uppfyllas. 
Frågorna var öppna, för att respondenterna skulle få möjlighet till att berätta och ge mer 
utvecklade svar, än om frågorna hade varit standardiserade. Jag utformade och använde mig 
av en intervjuguide, med frågor och följdfrågor inplacerade under teman. Varje intervju tog 
cirka 50 minuter. Intervjusamtalen spelades in och transkriberades av mig. Redan vid 
transkriberingen började jag se återkommande ord och begrepp hos de intervjuade 
handledarna, så man kan säga att analysarbetet redan hade startat innan det tidsödande arbetet 
med transkribering var avslutat. Enligt Patton (2002) kan analysarbetet finnas med ända från 
insamlandet, men det är då av vikt att inte låsa fast sig vid tidiga tolkningar.  

När så alla intervjutexter var utskrivna, gick jag igenom dem och markerade de ämnen som 
intervjupersonerna pratade om, vilket totalt blev 111 stycken, som jag skrev upp med ett eller 
två ord och numrerade i en lista. Efterhand slog jag ihop några av begreppen från två till ett, 
när som jag bedömde att de båda låg nära varandra. De flesta av de 111 begreppen låg utanför 
studiens fokus på ’villkor och förutsättningar för handledning’ och valdes av den anledningen 
bort. Exempel på ämnen som sållades fram ur texternas innehåll, men som jag inte har använt 
mig av, är ’erfarenhet’, ’system’, ’sekretess’, ’expert’, ’ledare/ledarskap’, 
’kontrakt/överenskommelse’. Jag gick en andra gång igenom varje text och markerade och 
numrerade var i varje intervju som dessa ämnen återfanns. Av de 111 ämnena var det 21 st. 
som jag tolkade som faktorer som varande villkor och förutsättningar för grupphandledning, 
vilket är de begrepp som jag valt att använda mig av i frågeställningen. En bra bit in i 
uppsatsskrivandet var jag av utrymmes- och tidsskäl tvungen till att välja bort ett antal 
faktorer som endast nämnts några få gånger, och några fler slogs ihop från två till en, så till 
slut blev det 14 stycken faktorer kvar, som jag samlade under huvudrubriken ’förutsättningar 
och villkor’. Faktorer som valdes bort av ovanstående anledning var till exempel ’behov’, 
’delaktighet’, ’regler’ och exempel på faktorer som slogs ihop var ’förarbete/förberedelser’ 
som blev ’förberedelser’. 
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För studien var jag inte intresserad av att fokusera på handledarna som individer, utan jag har 
valt att se på handledargruppen som en, i detta fall, homogen grupp. Därför ställs inte deras 
svar mot varandra för att särskilja dem som handledare. Det skulle kunna ses som ett problem 
att handledarna tolkas som eniga i de åsikter som framförs. Naturligtvis förstår jag att de 
inbördes tycker och tänker olika, men de talar om handledning på relativt liknande sätt. Mitt 
sätt att redovisa vad handledarna sagt, visar inte på vem av intervjupersonerna som har tagit 
upp ämnet. Det kan förstås vara en person som har nämnt ett ord många gånger och någon 
annan som inte tagit upp det över huvud taget. Men eftersom jag valt att se handledargruppen 
som en helhet, så har det med mitt sätt att se det ingen betydelse. För att det tydligt ska synas 
att alla kommer till tals och att inte endast några få respondenter får stå för innehållet i urvalet 
av material till analysen, har jag har valt att redovisa vilken respondent som säger vad. 

Ur det empiriska materialet har via reduktion av data (Fejes & Thornberg, 2015) endast en 
liten del valts ut, för att belysa de teman som jag funnit relevanta för syfte och frågeställning. 
I resultatbeskrivningen finns citat under varje underrubrik, för att läsaren ska få möjlighet att 
”lyssna in” handledarnas sätt att formulera sig om det som de talar om i intervjuerna, vilket 
bidrar till en genomskinlighet i processen. Underrubrikerna utgörs av de faktorer som via 
tolkningsprocessen utkristalliserats ur materialet, och som är ämnade att bidra till uppfyllelse 
av uppsatsens syfte. Jag har valt att vara sparsam med kommentarer i resultatredovisningen, 
och analysen utgör ett eget avsnitt.  

7.2 Urval av respondenter 
Jag har i denna studie, med något undantag, valt att rikta mig till externa handledare, som 
alltså inte själva är en del av den organisation där de har sina handledningsgrupper. Vid 
urvalet av respondenter har jag valt att i första hand vända mig till personer med flera års 
erfarenhet av handledning och som har arbetat som externa handledare för personalgrupper i 
både skola och annan verksamhet. Av de sju respondenter som intervjuats i studien har alla 
utom en erfarenhet från annan verksamhet förutom skolan. Kontakten med handledarna har 
jag till största delen fått via handledarföreningar. 

Inom verksamhetsområden där handledning för yrkesverksamma länge varit en självklarhet 
finns en uppfattning om att handledaren bör vara extern. Detta med anledning av att en viss 
distansering behövs från det välkända, för att det ska vara möjligt att se utifrån på 
organisationen, och på så sätt kunna medverka till att förändringar möjliggörs (Åberg, 2009).  

Alla respondenter har någon form av handledarutbildning som omfattar minst 45 nuvarande 
högskolepoäng eller motsvarande. Samtliga har dessutom minst en tidigare utbildning som 
lärare eller socionomer. Några har även specialpedagogutbildning, psykologutbildning eller 
terapeututbildning. Alla handledarna har mer eller mindre lång erfarenhet av att handleda 
grupper i skola och i annan verksamhet, vilken kan vara socialtjänst, vård, omsorg eller 
psykiatri. Antal års erfarenhet av handledning varierar mellan 4 och 30 år. 

7.3 Metodologiska och etiska överväganden 
I kvalitativ forskning får forskaren via språklig interaktion ta del av respondentens inre värld 
och ett inifrånperspektiv är därför oundvikligt. Forskningsprocessen präglas av forskarnas 
utvalda perspektiv (Eriksson Bajaras, Forsberg & Wengström, 2013). Om någon annan skulle 
ha gått igenom materialet till den här uppsatsen på liknande sätt som jag har gjort, hade 
tolkningen till följd av dennes tidigare erfarenheter och förståelse kunnat vara annorlunda, 
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men ”olika tolkningar av samma intervjuavsnitt förekommer förvisso, fast förmodligen inte så 
ofta som man tror” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 253). 

En önskan om öppenhet inom forskning kan ibland krocka med en önskan om skydd av 
respondenters identitet. En forskare ska ”etiskt reflektera över sitt verk” (Vetenskapsrådet, 
2011, s. 21) oavsett om det gäller arbetets vetenskapliga kvalitet, forskarens förhållningssätt 
mot sina respondenter eller hantering av empiriskt material. För att respondenterna ska vara 
trygga i att uttrycka sina åsikter, måste de försäkras om att deras uppgifter inte kommer att 
användas för andra syften än det utlovade.  

Innan jag startade inspelningarna för denna studie, och den egentliga intervjun tog sin början, 
så informerades respondenten om upplägget av intervjun. Jag berättade även att svaren 
kommer att avidentifieras, att deltagandet kommer att vara konfidentiellt från min sida, att de 
intervjuade när som helst kan välja att inte delta, samt att materialet endast kommer att 
användas till föreliggande uppsats och kommer att förstöras efteråt. Dessutom tillade jag att 
de inte förväntades att ge en heltäckande bild av handledning, utan kan koncentrera sig på att 
prata om det som jag kommer att välja att fråga om för att uppsatsens syfte ska få möjlighet 
att nås. Det sista tillägget gjorde jag för att jag tror att de annars hade varit angelägna om att 
ge en så hel bild av handledning som möjligt, och att de hade kunnat vara oroliga för att 
viktiga aspekter av vad handledning är inte skulle få tillfälle att komma fram.   
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8 Resultatredovisning 
I detta kapitel redovisas resultatet av undersökningen genom utvalda citat från intervjuerna. 
De faktorer som först presenteras, såsom varande förutsättningar för grupphandledning med 
lärare enligt respondenterna, är de som nämndes flest gånger totalt i det insamlade materialet. 

8.1 Villkor och förutsättningar för handledning  
I studien undersöks externa handledares syn på vilka villkoren och förutsättningarna är för 
grupphandledning med lärare. Nedan följer de teman som genom min analys utkristalliserats 
ur det empiriska materialet. 

8.1.1 Förankring hos skolledning  
Av de teman som handledarna tar upp under intervjuerna, är det rektorns roll i förberedelserna 
för handledning för en lärargrupp, som är det som nämns flest gånger som varande en viktig 
förutsättning. Enligt handledarna är en absolut nödvändighet vid planering av 
grupphandledning, är att denna är förankrad hos skolledningen och då framförallt hos rektor. 

Respondent 6: ”handledning måste för att förutsättningarna ska fungera vara förankrad i 
organisationen” 

Respondent 5: ”den viktigaste förutsättningen för grupphandledning i skolan det är att 
skolledningen är intresserad och aktiv när det gäller att se till att lärarna får möjlighet till 
det här. Om inte skolledningen är positiv och talar om för personalen att det här är viktigt, 
nånting som skolan erbjuder, nånting som är bra och som är en hjälp i er yrkesverksamhet, 
så ri, så brukar det rinna ut i sanden, alltså det är väldigt viktigt att skolledningen är med 
på tåget”  

Respondent 7: ”det måste komma från rektor […] man måste ha med sig ledning” 

Att rektor ibland önskar att handledaren ska gå dennes ärenden och bland annat av den 
anledningen vill ha insyn i vad som händer under handledningstillfällena tas upp som en 
svårighet som behöver hanteras. 

R2: ”jag kan inte tänka mig att ha nån form av återrapportering till ledaren, utan däremot 
så kan, så har jag gjort så att när handledningen tar slut, då har vi bjudit in rektor eller 
vem det nu är, för att delge tankar, där gruppen kan delge tankar som har framkommit 
under handledningen” 

R5: ”Det är ju väldigt viktigt att man har, som handledare, en god kontakt med rektorn och 
att rektorn inte kräver, återkoppling, i alla fall inte förrän terminen eller året är slut, han 
eller hon får inte fråga, ja vad händer nu på handledningen och vad pratar ni om och så 
där” 

R4: ” rektor vill ju veta vad det här har gett och vill ju ha en uppföljning med mig, och vi har 
ju det i kontraktet att jag skulle aldrig berätta vad en enskild person har sagt eller gjort 
eller vad som har hänt, däremot mer generella saker […] man får tänka efter, det blir etiska 
avgöranden där, hur mycket kan jag berätta, för rektor kanske kan räkna ut vilken grupp 
eller vilka det handlar om, och då får man ju vara lite försiktig, ingen ska ju känna sig 
uthängd, det ska ju va ett rum där man eh ett forum där man faktiskt kan uttrycka sina 
tillkortakommanden” 

Att förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare ibland kan vara problematiskt, är något 
som några av handledarna tar upp i intervjuerna. Ett par av handledarna diskuterar 
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konsekvenser av att en chef deltar i handledning eller handleder sina egna medarbetare, vilket 
ibland kan förekomma. 

R5: ”sen har det hänt att skolledaren har varit med, en eller flera skolledare och det kan ju 
ha sina fördelar på det sättet att skolledaren får lite mera koll på hur lärarna egentligen 
har det och vad de är med om och så , men det blir inte samma fria arbetsklimat eftersom 
chefen sätter lön och då vågar man inte öppna sig på samma sätt, och cheferna har heller 
inte möjlighet att prata fritt om sin personal, så att det är inte heller bra” 

R3: ”jag tror att det är jättesvårt att handleda i en egen verksamhet, framförallt om du har 
en chefsroll, för då har du makt, en annan typ av makt för du sitter med lönen och du sitter 
med framtids, liksom, vad säger jag eller vad säger jag inte om chefen är med, eller om 
chefen är min handledare, det tror jag är jättesvårt, du blir inte fri på samma sätt. Ofta är 
det ju att människor har en problematisk inställning till sin chef” 

8.1.2 Tidsaspekter 
I intervjuerna med handledarna framkommer att de ser som sin uppgift som handledare att 
handha tidsramarna för handledningsträffarna. Att se till att det finns tid för 
handledningsgruppen att träffas är något som handledarna förväntar sig att skolledarna tar 
ansvar för. 

R6: ”du måste ha tid på dig för att komma igenom den här processen, det är en process” 

R5: ”för att det ska ge mesta möjliga så behöver det vara en viss frekvens och över en viss 
tid, optimalt tycker jag är en och en halv timme varannan vecka med en gruppstorlek som 
är högst åtta personer och lägsta tre kanske […] numera så är det sällsynt att man får till 
varannan vecka, utan den vanligaste förfrågan som jag får det är en gång i månaden och 
det är ju bättre än ingenting, och får man hålla på då ett par år, så kan det ändå ge väldigt 
mycket […] jag tycker att ska man sätta igång med det här så ska man åtminstone erbjuda 
två terminer, för om personalen inte är bekant med det här instrumentet så tar det en bra 
tid innan man vet hur man själv ska använda sig av handledningen på bästa möjliga sätt” 

R7: ”är man systemisk, då håller man på så länge man tycker att det ger nånting och så 
länge man kan samarbeta” 

När tiden så har erhållits och handledningsprocessen är igång ser handledaren det som sin 
uppgift att hålla tiden, att fördela tid mellan de handledda, att disponera tiden och att se till 
hur tiden används. 

R1: ”det har så jättestor betydelse för processen hur man tar sig tid, det är som att lägga 
en grund, en struktur liksom […] det här med timing är något väldigt.. en känsla av också 
kanske att man under gång omdisponerar för att det händer nånting” 

8.1.3 Trygghet/förtroende 
Lika många gånger som handledarna nämner tiden som en förutsättning, talar handledarna 
under intervjuerna om trygghet som en annan viktig förutsättning för grupphandledning. Vid 
några tillfällen kommer även ordet förtroende upp i samband med trygghet som en avgörande 
faktor för grupphandledning. 

R1: det är ju de här två orden trygghet och förtroende, det är ju grunden, alltså egentligen, 
det är ju grunden i allt arbete med människor, eftersom man arbetar med en slags inre 
process, förändringsprocess eller utvecklingsprocess, för att man ska öppna så att säga för 
den så måste man va trygg, och trygghet är ju nånting som man får erövra hela tiden, men 
det är allra viktigast i början” 
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Den trygghet som handledarna ser som nödvändig, kan enligt respondenterna skapas av 
handledaren genom att denne exempelvis utarbetar en form för handledningen, har kontroll på 
tiden och ser till att alla kommer till tals. 

R3: ”skapa förtroende, trygghet, när det gäller själva handledningen att formen är viktig, 
tiden är viktig, ledningen utav handledningen, att hålla tiden, att vara ledaren för gruppen, 
att fördela ordet – ramarna, det är jätteviktigt” 

R5: ”det blir ju ett hinder om gruppen inte känner sig trygg med varandra, och det är därför 
det är så viktigt att man har en handledare som kan skapa den här tryggheten, alla i 
gruppen har ansvar för hur det blir, men handledaren har ju ett särskilt ansvar för att, de 
här ramarna som alla handledarutbildningar tjatar om, de är så viktiga för att skapa 
trygghet” 

Något som också lyfts fram som en förutsättning för att de handledda ska uppleva trygghet är 
att de försäkras om att inget av det de säger går vidare till någon annan, om man inte kommit 
överens om det. 

R5: ”att känna sig riktigt trygg med att den här handledaren berättar inte för mina kollegor, 
överhuvudtaget eller för rektor vad jag talar om här och så, så att det är lättare att vara 
handledare utifrån, den interna handledaren har det svårare med det, svårare att få 
förtroende” 

R3: ”det vi säger här stannar i det här rummet om vi inte beslutar något annat 
tillsammans” 

Även handledarens sätt att tala och agera, anses vara en del av trygghetsskapandet. 

R1:”Det är väldigt viktigt att man inte ger, låtsas ge nånting som man sen inte kan 
genomföra, då tappar man ju förtroende” 

R7: ”när man skapar ett team, tillsammans, så är det väldigt viktigt som handledare att se 
till att, jag behöver skapa trygghet i det här rummet och det är jag som står för tryggheten, 
alltså jag är den stabila, det är mig de kan vända sig till […] men också att jag skapar nån 
slags trygghet i rummet som gör att man vågar visa sig för varandra” 

I grupphandledningen får deltagarna dela med sig av sina funderingar och också ta del av sina 
kollegors tankar, i en trygg situation. Tryggheten förväntas leda till att lärarna får en ökad 
säkerhet i yrket, vilket i sin tur antas leda till förbättringar för eleverna.  

R4: ”du börjar förstå hur hur det hänger ihop, det är ju jättestarka saker när man har 
börjat agera på ett annat sätt och tänka på ett annat sätt, då har det ju verkligen 
förändrats nånting hos personer, och det har jag sett mycket av, och många som upplever 
att de börjar slappna av och lita på sig själva mer, som har känt en en lite stress, gör jag 
rätt och så där, kan börja känna sig mycket tryggare i det de håller på med” 

8.1.4 Lokaliteter 
De flesta av handledarna poängterar betydelsen av en lämplig lokal och vikten av att 
hålla till i en lokal där ingen kommer in och stör, vilket kan vara fallet om handledningen 
bedrivs på den egna skolan.  

R6: ”man måste akta sig för de här handledningarna som sker bredvid klassrummet när 
folk kommer in och stör […] det här med lokalen är superviktigt […] det finns ingen mat här, 
inget fika, det är viktigt tycker jag, vi jobbar, vi jobbar tillsammans”. 
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R5: ”det är väldigt viktigt att man har ett rum som inte, där det inte är störande moment, 
som, det får inte vara ett personalrum och det får inte vara ett rum som är genomgång för 
andra människor, utan bara man kan få samma rum varje gång, och avskilt, så att det inte 
är några störande moment, inga telefoner eller datorer eller sånt” 

Några av handledarna har erfarenhet av att handledningen genomförs i skolans egna lokaler, 
eftersom det ibland kan vara det enda alternativet att tillgå. 

R4: ”ibland går det inte, det här rummet var ledigt, det är det här som finns, jamen, då får 
vi ta det” 

R1: ”lärarna de respekterade inte utan de sprang ut och in och tog emot där och föräldrar 
knackade på dörren och kollegor och så där, så det blev, det var, ja ibland kunde det 
fungera bättre då vi satt i klassrum, då sitter man på små stolar och… nej, men nej, jag 
har ju haft folk från sjukvården och för dem är det ju otänkbart att sitta på sjukhuset”. 

Fastän handledarna säger sig föredra lokaler förlagda utanför skolan, så får den rådande 
situationen styra och idealet stå tillbaka. 

R3: ”det optimala är att va på nån annan plats tycker jag”  

R6: ”det skulle ju vara optimalt om man kunde gå utanför skolområdet, till en neutral lokal 
[…] att gå över tröskeln och gå nån annanstans gör att man kommer närmre sig själv”  

R1: ” jag tycker att det här avspeglar, i skolans värld där är man inte så van vid 
handledning så man säger, men vi kan sitta i klassrummet, medan inom socialtjänsten och 
sjukvården och andra områden där jag har jobbat […] där är det så självklart med 
handledning, och det är så självklart att man ska inte va på sin arbetsplats, så jag tror att 
det kommer att komma mer i skolan också, när man liksom märker, jag tror det är lite 
barnsjukdomar […] sen kan man ju alltid göra undantag […] man kan ha en idealisk 
situation där man säger så här ofta och på den här lokalen och si och så, men om det blir, 
skapar stress i gruppen eller liksom gör att det blir, ja stressigt eller på nåt sätt skapar.. då 
måste man kunna tänka i andra banor […] man får väga det ena mot det andra liksom” 

Det sätt på vilket handledare och deltagare är placerade i rummet har även det, enligt 
handledarna, betydelse för hur handledningen uppfattas.  

R4: ”hur man sitter är också viktigt såklart, jag har haft där man sitter i ring och har tagit 
bort borden, vilket jag vet att handledning inom psykosocialt tycker är en självklarhet, men 
inom skolan så är det många som tycker att det är jätteläskigt, det är tryggare med ett 
bord, och då kan man ha ett bord, jag har haft både ock, jag frågar ofta gruppen och så 
där, och lite mer mogna grupper som har haft länge, de kan ju säga så här, men det är 
klart, kör, ta bort borden, liksom, och då, jamen det händer ju nåt, och så i andra grupper 
har jag haft ett bord, och ett runt bord är ju bra i så fall, så då sitter man ändå… […] jag 
skulle absolut inte sätta mig mitt emot i nån skolsittning eller nåt, det finns ju inte, det 
skulle ju bli, då är man i nån sorts lärarroll direkt […] jag gillar att man sitter i en ring för 
då är det ingen, ingen som sitter i nån slags ordförandepost och alla är på samma villkor 
på nåt vis” 

8.1.5 Frivillighet/ofrivillighet  
Av handledarnas svar under intervjuerna kan utläsas att de alla lägger stor vikt vid 
förberedelser inför inplanerade handledningstillfällen, så att goda förutsättningar får möjlighet 
att uppstå. En sak som av några handledare tas upp som en ideal förutsättning är att 
handledningen upplevs frivillig av deltagarna. 

R2: ”frivilligheten är ju fantastisk, den är ju grunden för folkbildningen och jag tycker att 
handledning handlar om bildning”.  
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Men verkligheten ser ofta inte ut som det önskade och som handledare behöver man kunna 
hantera både frivillighet och ofrivillighet i handledning. 

R4: ”å ena sidan är det väldigt bra om det är frivilligt, för då finns det en motivation och 
man vill va med på det och man vet vad man går in i, å andra sidan är det vissa som 
aldrig skulle få prova på det om det är så” 

I de fall när deltagare känt sig tvingade till handledningsgruppen, kan handledaren ta upp det i 
början av handledningsträffarna, och arbeta med att få deltagarna att känna att de deltar i 
handledningen av egen vilja. 

R7: ” ’det är min chef som har tvingat mig hit’, ’hur kunde man tvinga dig hit?’ säger jag 
då, vi tar den frågan” 

R6: ”man måste ändå benämna det, det här med frivillighet och ofrivilligheten va, du måste 
ha det med som handledare, för att annars, jag har sett handledare som kör grupper med 
ofri.., och man vet inte vad är det som händer, varför säger de ingenting, varför deltar de 
inte, vad konstigt beteende, och då ser man det här att man har inte jobbat med den här 
frivilligheten och ofrivilligheten, du måste ta bort den här känslan av att jag är i 
handledning på tvång” 

R3: ”sen finns det ju de som inte är frivilliga och det kan man ju tänka om, framförallt så 
finns det rektorer som behöver extra stöd eller så och då kanske man kommer till mig och 
har blivit beordrad inom citationstecken. Fast jag upplever inte det som ett problem, utan 
att jag tänker att jag brukar kunna skapa den där relationen så att man förstår at ja men 
jag behöver det här, det handlar ju inte om att du är bra eller du är dålig, det handlar om 
att hjälpa till att ge verktyg till att gå vidare, så jag tycker inte det är nåt dilemma” 

Handledarna säger sig oftast ganska snart kunna vända inställningen hos dem som till 
en början inte själva valt att delta i handledning. Det fungerar inte enligt handledarna att 
genomföra handledning om någon av de handledda fortsatt känner sig tvingade att 
delta.   

R4: ”jag vill inte gå in så, som en åtgärd liksom” 

Ofta är det, enligt handledarna, hela arbetslag som kommer till handledning, och då är det 
naturligt att alla i arbetslaget är med. 

R2: ”i handledningen så tas de kompetenser som finns tillvara, och det tycker jag att man 
har en skyldighet att bidra med när man ingår i ett system […] det är vårat uppdrag, och 
det går inte att nån lämnas utanför då på nåt sätt, utan då måste vi jobba med det här 
tillsammans, och har man den synen då är inte handledning nåt som man ska välja, utan 
då är handledning nåt som man har, för det bidrar, vill inte folk va med och bidra?” 

8.1.6 Förväntningar 
Eftersom handledning för många deltagare är en ny erfarenhet, finns skilda föreställningar om 
vad handledningstillfällena kommer att innehålla. Om deltagare sitter i handledningen med 
orealistiska förväntningar kan det få konsekvenser för den fortsatta handledningen.  

R4: ”alltså det här med förväntningar, så att man inte tror att det är att det kommer en 
expert som ska berätta hur man ska göra och få svar på sina frågor från handledaren, eh, 
för det finns ju en sån tradition inom skolan som är ganska stark där en som kan mer då 
handleder en nyutexad eller elever […] och sen hinder är ju det här förväntningarna, om 
det krockar om personerna inte riktigt är med på vad handledning är och att 
förväntningarna är nånting annat, det är ju ett hinder, då kan det ta tid att komma in i det 
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[…] det handlar mycket om den enskilda personens förväntningar och vad man vill ha ut av 
det här” 

För att undanröja hinder och skapa goda förutsättningar läggs i ett tidigt skede tid på att ta 
reda på deltagarnas förväntningar. Även handledarens egen förväntning på gruppen är 
något som behandlas under det första handledningstillfället. 

R5: ”första gången när jag träffar gruppen, då får var och en berätta om vad de förväntar 
sig, vad de har för farhågor, för förhoppningar på de här mötena, och jag säger vad jag 
tänker, och det jag säger då är att det här är en reflektionsgrupp där vi har en möjlighet att 
samtala om vardagsarbetet i skolan, allting som har med arbetet att göra det kan man ta 
upp i den här gruppen, det är ingen beslutsgrupp, och det som vi pratar om här, det pratar 
vi inte om med nån annan […] en extern handledare laddas ofta med positiva 
förväntningar, att alltså det, experten kommer nu och ska hjälpa oss, och det kan vara bra 
för arbetsklimatet, om man inte blir idealiserad, att det tror att nu kommer hon här och ska 
lösa alla problem, och man slipper ju också de här vardagliga relationerna som en intern 
handledare har” 

R7: ”jag frågar ju också om deras förväntningar, självklart, det skriver jag ju upp på tavlan 
och så säger jag vad som är möjligt och inte möjligt : ’att du ska säga bra saker’ ’ja, det är 
inte möjligt, det kommer inte att ske’ eh ’att du ska säj, lära oss att’ ’det är inte heller 
möjligt, det kommer inte att ske’ så, sedan stryker jag bort och så förklarar jag varför det 
inte kommer att ske, för att vi kommer att skapa ett sammanhang tillsammans, så det 
hänger på er vad ni tar med er hit och vad ni vill jobba med, och vad ni vill använda tiden 
till” 

R3: ”jag förväntar mig att ni har nånting med er, ett dilemma eller nånting” 

Ett exempel på ett alternativt sätt att formulera sig, för att ta reda på gruppdeltagarnas 
förväntningar: 

R3: ”jag brukar också fråga initialt: vad är dina erfarenheter av handledning?, men jag har 
bytt det […] inte: vad har du för förväntningar?’ utan ’vad har du för behov?’ att fånga upp 
det, förväntningar kan bli ’men jag har aldrig haft handledning förut’ eller ’ jag vet inte’, 
men’ vad har du för behov’, om man säger ’jag vet inte’ då får man ju också en information, 
och den är ju intressant” 

8.1.7 Ramar och struktur 
Under rubriken ’trygghet’ nämndes skapande av ramar, vilket respondenterna tar upp som 
varande handledarens ansvar. 

R2: ”det är min uppgift, och hålla i ramarna och såna saker” 

R7: ”alla tar vi ansvar men jag håller i ramarna” 

R4: ”handledning är ett samskapande, det är liksom ett kreativt rum där jag håller i 
struktur och har koll på grupprocessen och tar ansvar för det mera än gruppen” 

Handledaren är den som överblickar hela förloppet och ser, genom sitt sätt att strukturera 
handledningen, till att det blir något mer än ”vanligt prat”.  

R1: ”det har så jättestor betydelse för processen hur man tar sig tid, det är som att lägga 
en grund, en struktur liksom […] och sen hur fördelar jag tid, det är en disposition av tiden, 
vi säger att vi har två timmar: en inledning, en beslutsprocess, en fördjupning och sen det 
här jätteviktiga som handlar om att grunda, en slags metaprocess som gör att att 
deltagarna går ut i det som är sårbart när man pratar om det, och att det blir de här 



 

 27 

frågorna: vad tar du med dig? vad är viktigt? eller nånting, så det är en slags metaprocess 
som gör att man stänger igen som är jätteviktig” 

R4: ”man kan ju sitta i arbetslag och prata om såna här saker som har med yrket och 
undervisningssituationen att göra, men är det inte strukturerat så ger man inte tid till 
reflektion” 

R5: ”om ledaren kan etablera sig som ledare, till exempel genom att sitta på samma stol 
hela tiden, gruppen kan byta plats, men om ledaren sitter på samma stol så är det en extra 
trygghet, en formgrej som kan tyckas eh inte spela nån roll, men det gör det” 

8.1.8 Kunskap om handledning 
Eftersom handledning är ett begrepp med många olika innebörder, ser handledarna behov av 
att förklara sin syn på handledning, både för skolledning och handledda. 

R1: ”att man inte förutsätter att folk vet vad handledning är […] för det är ganska modigt av 
en högt uppsatt chef att våga fråga och också att våga visa, jag vet faktiskt inte vad det 
handlar om” 

R7: ”man måste också förklara för folk varför de ska ha handledning, och det kan va, dels 
kan det va ett sätt att reflektera över sig själv och sin yrkesroll, men det kan också va att 
förhindra utbrändhet och hålla koll på sig var man befinner sig” 

R6: ”du måste själv kunna berätta vad handledning är just för att det finns så mycket som 
kallas för handledning som inte jag skulle kalla för handledning” 

8.1.9 Förberedelser 
Vissa förberedelser behöver handledaren själv göra innan en grupphandledning startas. 

R2: ”om jag tittar på min egen förberedelse för, så kan jag vara glad att jag har en resa 
ibland att göra, för att då ställa in mig på det här, att tömma mig på mig själv, för det där 
att tömma sig på sig själv gäller lika mycket handledaren som de andra i gruppen. Och det 
är ju min uppgift att töm, att få de andra att orka tömma sig och vara närvarande” 

Att släppa annat som gör sig påmint anses som en förutsättning också för att kunna ta 
emot handledning. 

R2: ”det är alltid svårt att komma ifrån en hektisk verksamhet som skolan till exempel, 
eller socialvården eller vården eller vad det är för nånting, och sen sätta sig och så ska 
man släppa, och det där att släppa tycker jag, det är ju grejen, på nåt vis, att man ska få 
tillfälle att släppa och sen ta upp nånting som är ett dilemma för sig” 

Det kan även behövas en förberedande träff med gruppen, eller avsatt tid under det 
första handledningstillfället för att ”sondera terrängen”. 

R2: ”och sen så är det ju så att jag som grupphandledare måste få träffa den här gruppen 
och sen måste vi se om vi kommer överens, så jag brukar alltid ha ett innan, ett inledande 
möte” 

R7: ”först börjar jag med att kolla, om jag börjar med en ny grupp kollar vad det har för 
erfarenhet av handledning: skräckscenario, bra, å så va, då checkar jag av lite vad de är 
rädda för” 

Och ibland räcker det inte med enbart en första förklaring. 

R4: ”så har det funnits personer med som inte riktigt har förstått fast jag då tycker att man 
är tydlig i början och berättar om det” 
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Anledningen till ett noggrant förarbete är att gruppmedlemmarna ska kunna känna sig trygga 
med handledaren. 

R1: ”allt det här förarbetet bidrar ju till trygghet” 

8.1.10 Respekt 
Att handledningen får vara en plats där alla blir lyssnade på och blir bemötta på ett 
respektfullt sätt, både av varandra och av handledaren är något som återkommer i 
intervjuerna.  

R6: ”all handledningsmetodik ska bygga på den totala ömsesidiga respekten, respekt för 
varandra, det är a och o, relationsuppbyggnad det är a och o vid handledning” 

R2: ”vi underskattar behovet av att berätta för nån som lyssnar utan att värdera, nån som 
respekterar, lyssnar, säger ’ja jag förstår att det där var jättejobbigt, jag känner igen det 
där’ och så, inte genast börjar ta över och berätta” 

R7: ”det är väldigt viktigt att man respekterar varann med det att var och en får prata till 
punkt och att man reflekterar över sig själv och sitt förhållande till det man pratar om , 
klienten eller eleven eller vad det nu är” 

Handledarna betonar sitt eget ansvar för att den ömsesidiga respekten ska finnas. Talet om 
ansvar utvecklas mer under nästföljande rubrik. 

8.1.11 Ansvar 
Handledaren behöver kunna avbryta, för att vissa saker ska få utrymme. 

R1: ”i avslutningsprocessen kan det handla om att man hedrar nån eller att man tackar 
nån eller ger feedback till nån, alltså den här, där har man ett jättestort ansvar att att våga 
bryta, att våga se till att den tiden finns kvar” 

Det är inte bara handledaren som ska bära ett ansvar, utan ansvarstagande förväntas av alla 
som deltar i en grupphandledning, och handledare och handledda tar ansvar för olika saker. 

R3: ”men jag tänker också det här att jag är nog rätt noga med att, apropå ramarna, att ni 
bär ett ansvar, jag förutsätter att om vi inte pratar om rätt saker att ni också säger till, 
ehm, det brukar jag nog fråga ibland sådär lite […] när vi avslutar, om vi pratar om dig nu, 
dina dilemman, har du fått med dig det du tänkte från början, kan vi stanna vid dig, jag 
ställer nog alltid såna frågor, också, för att säkra, försäkra mig om att […] för att få nån 
slags spegling tillbaka” 

R7: ”de får ta ansvar, jag tar så lite ansvar som möjligt, bara för processen och ramarna 
och så ” 

8.1.12 Mandat 
En förutsättning som tas upp är att handledaren behöver få gruppens förtroende att vara dess 
ledare. 

R5: ”då är det väldigt viktigt att man har en professionell handledare som kan lära 
gruppen att här lyssnar vi, här värderar vi inte, utan vi berättar och undersöker, vi 
beskriver, vi värderar inte, och handledaren måste ha ledaregenskaper alltså och få 
gruppens mandat” 
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8.1.13 Styrning/styrdokument 
Handledarna hänvisar till styrdokumenten för skolan som något som påverkar både 
organisation och innehåll för grupphandledningen. 

R2: ”just när det är så styrda medel som är tidsbegränsade, då blir det, tidsbegränsningen 
och styrningen, alltså för behoven kan ju finnas, men alla medel är tidsbegränsade på nåt 
vis” 

R6: ”styrdokumenten, de ska ju följa dem och då måste du hjälpa lärarna att följa deras 
uppdrag som de har, det är ju det här är skillnad det här med styrdokumenten, och sen 
har du ju också det här med att handledningen i det pedagogiska fältet är väldigt komplext 
och handledningsmaterialet är fruktansvärt komplext, de mesta handledningsuppdragen 
handlar ju om hur jag ska hantera barnen eller eleverna då i skolans värld och och elever 
som flyter utanför och som inte når målen och det här va, och det har du ju inte i nån, det 
är specifikt för skolan” 

R5: ”det står ju också i styrdokumenten […] att ett av läroplanens mål är att främja elevers 
allsidiga personliga utveckling” 

8.1.14 Gruppstorlek/gruppsammansättning 
De förslag som nämns på antal deltagare i en handledningsgrupp rör sig mellan tre och åtta 
stycken. 

R5: ”optimalt tycker jag är en och en halv timme varannan vecka med en gruppstorlek som 
är högst åtta personer och lägsta tre kanske” 

R6: ”det som jag tycker är det viktigaste och det som jag inte vill jobba med det är för stora 
grupper, och det är ett stort problem inom skolans värld, därför att arbetslagen är så stora 
där, det kan vara nio, tio, tolv stycken, och då måste man fundera på om man kan dela på 
gruppen […] det går inte att bedriva nånting som heter handledning i en grupp över sex 
personer, åtta eventuellt, men där är gränsen, sen är det inte handledning” 

Angående homogena eller heterogena grupper ger respondenterna ingen direkt entydig bild. 

R5: jag har haft till exempel lärare och fritidspedagoger i samma grupp. Det har varit rätt 
så svårt, därför att lärarna tar över, fritidspedagogerna vågar inte ta plats på samma sätt, 
så det har inte varit så bra” 

R5: ” det som är bra är om gruppen är så heterogen som möjligt när det gäller ålder, 
erfarenhet och kön, och man kan vara från andra skolor också, men om det är nån som har 
mycket högre lön, mycket högre status, har makt, då är det inte så bra, rektorerna, det är 
bättre att de sitter i en egen grupp, och, de här, elevassistenterna till exempel, som har så, 
det svåraste jobbet inom skolan idag och minst utbildning, de behöver en egen grupp, för 
att de får svårt att hävda sig i en blandad grupp” 

8.2 Handledningens innehåll och skolans uppdrag 
Fastän intervjuerna, utifrån syftet för uppsatsen, mestadels rörde sig om villkor och 
förutsättningar för grupphandledning, så finns i det insamlade materialet flera exempel på när 
respondenterna kommer in på innehåll och funktion av densamma. Jag har valt att redovisa  
ytterligare ett par citat ur empirin, för att ge exempel på sådant som jag tolkar mer som synen 
på innehållet/funktionen för grupphandledning, än om ramarna/formen för den. Handledarnas 
citat under denna rubrik, knyter bland annat an till sådant som lyfts fram i bakgrunden till 
uppsatsen och som sedan återkommer i diskussionen.  
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Handledarna beskriver skolans uppdrag som stort och komplext. Som medarbetare är det 
mycket att förhålla sig till – lagar och avtal, kunskapskrav för elever, föräldrars delaktighet 
etc.  

R5: ”det är ett sånt otroligt relationsintensivt arbete, och när man har med barn och 
ungdomar att göra och deras utveckling, så ställs det väldigt stora krav på inte bara 
ämneskompetensen utan också relationskompetensen, det vill säga, det är så viktigt hur 
man bemöter eleverna och numera inte minst deras föräldrar som kan va rätt så krävande 
och så, och det är väldigt individualiserat om man jämför med hur skolan fungerade för 
trettio år sen, då var det klassen och man skulle behandla alla likadant och sådär, nu 
handlar det om individen och dessutom är det så att eftersom arbetsmarknaden ser ut som 
den gör, det är jättesvårt att få jobb, då blir skolan så otroligt viktig för många och betygen 
blir väldigt viktiga och föräldrarna ligger på”  

När det gäller handledning av lärare sker den med grund i det demokratiuppdrag, som finns i 
styrdokumenten för skolans verksamhet. 

R2: ”om ett samhälle förändras och en utbildning ska anpassas till samhällets krav då 
måste man få tid att reflektera, det är grunden i demokrati att vi möts och reflekterar och 
försöker förstå varandra och bygger det som vi känner är på rätt väg tillsammans, så att vi 
kan bidra med våran kraft för det gemensammas bästa, det är det viktigaste i 
handledning, och då finns det få saker som kan bidra bättre” 
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9 Analys  
I detta kapitel görs en analys av insamlad data, i syfte att skapa mönster och struktur i 
materialet. I kvalitativa studier kan det vara svårt att skilja analys och tolkning åt (Repstad, 
2007).  Denna analys har gjorts med en tolkande ansats och i en stegvis tolkning av 
materialet. I ett hermeneutiskt synsätt sker tolkningar inte förutsättningslöst, utan all tolkning 
görs utifrån tidigare förståelse.. Min förförståelse, tidigare erfarenhet och livsvärld finns med i 
den analys- och tolkningsprocess, som sker i ljuset av den beskrivna ramfaktorteorin, och mot 
bakgrund av tidigare forskning. Förhoppningen är att min beskrivning ska vara så pass tydlig, 
att den presumtive läsaren kan följa min tankegång genom arbetsprocessen. Jag att titta på 
mitt resultat med ramfaktorteoretiskt tänkande som bakgrund. Inspiration till detta kommer 
från det som tidigare beskrevs om hur Lindblad, Linde och Naeslund satte in ramfaktorteori i 
en ny kontext och det sätt på vilket Gustafsson utvecklade den ramteoretiska modellen.  
Indelningen i de 14 faktorerna som presenterats i resultatet, beskriver och tydliggör 
respondenternas syn på grupphandledning och dess villkor och förutsättningar.  

9.1 Indelning i yttre och inre faktorer med sammanfattande kommentarer 
Vissa av de förutsättningar som beskrivs av respondenterna, kan tolkas som förutsättningar 
som största delen ligger utanför handledarens egen påverkan. En ytterligare uppdelning inom 
gruppen med faktorer, är därför att dela in dem i yttre respektive inre faktorer, på liknande sätt 
som Boalt Boëthius och Ögren (2012) gör. De villkor och förutsättningar som utgör ramar 
liggande utanför handledarens påverkan kallar jag för ’yttre ramar’. Här presenteras de, 
tillsammans med en kort sammanfattning av vad handledarna sa, som varande viktiga 
ramfaktorer för grupphandledning: 

• Förankring hos skolledning  
Att rektor i egenskap av chef ger lärarna möjlighet till handledning och praktiska 
förutsättningar för att det ska fungera, är enligt handledarna helt nödvändigt. 

• Tid 
För handledarna är handledning en process där man möts kontinuerligt. Att det finns 
obruten tid att tillgå för handledningsprocessen och att man tillåts hålla på under en 
längre period anses vara en viktig förutsättning. 

• Lokal  
Allra helst önskar handledarna en extern plats för handledningen, men oavsett om man 
håller till på den lokala skolan eller någon annanstans är ostördhet av stor vikt. 

• Gruppstorlek/gruppsammansättning  
För att det ska kallas grupphandledning bör, enligt handledarna, handledningsgruppen 
utgöras av minst tre och högst åtta personer. Gruppsammansättningen verkar däremot 
enligt handledarna inte vara någon avgörande faktor, även om den i vissa aspekter kan 
ha betydelse. 

De faktorer som jag, utifrån handledarnas uttalanden, tolkar som sådana som de till största 
delen själva kan ta ansvar för att skapa under handledningsprocessen kallar jag för ’inre 
ramar’. Numreringen utgör inte heller här någon inbördes rangordning: 

• Trygghet/förtroende 
Ordet trygghet återkommer ofta hos handledarna. Det handlar om att de handledda 
känner sig trygga i handledningssituationen, vilket bland annat skapas genom regler 
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för sekretess och genom hållande ramar för handledningen. Tryggheten antas leda till 
en ökad professionell säkerhet. 

• Ramar och struktur 
När handledarna använder sig av ordet ’ramar’, så talar de om de ramar som formas i 
handledningssituationen. Dessa ramar menar de sig själva kunna påverka och de 
handlar om att skapa struktur.  

• Kunskap om handledning 
Handledarna förutsätter inte att alla inblandade vet vad grupphandledning är, utan ser 
som sin uppgift att ge sådan kunskap, i lägen när de bedömer att behov av detta finns.  

• Förberedelser/introduktion 
För att kunna leda grupphandledning, behöver handledaren se till att förbereda sig 
både praktiskt och mentalt. Att inför handledning sondera i vilket läge gruppen 
befinner sig åligger, enligt dem själva, handledarna. Dessutom behöver handledaren 
vara mentalt förberedd, i syfte att vara helt närvarande i grupphandledningen. 
Förberedelserna ska få deltagarna att känna sig trygga, så att de kan få ut något av 
handledningen. 

• Respekt 
Handledaren förväntas vara den som ska säkerställa att alla får möjlighet att komma 
till tals och bli bemötta på ett respektfullt sätt. 

• Ansvar 
Att handledaren och handledda ska ha ett delat ansvar för grupphandledningen 
konstateras av handledarna. Själva ansvarar de mest för handledningsprocessen och 
dess ramar och de handledda bär ett ansvar för att handledningen ska ge dem något.   

• Mandat 
Utan handledningsgruppens mandat kan inte en handledare fungera som ledare för 
gruppen. 

9.2 En utvidgad ramfaktormodell 
Den ursprungliga modellen av ramfaktorteorin (Lundgren, 1999) där ’ramar’ påverkar 
’process’ som i sin tur leder till ’resultat’, har av andra forskare bearbetats till utvidgade 
modeller. Ett exempel finns att hämta i Gustafssons artikel, byggd på hennes 
forskningsstudie. För analys av min studie har jag valt att använda mig av den utvidgade 
ramfaktormodell som Gustafsson presenterar. Ramfaktorer för grupphandledning, samt 
främjande och begränsande faktorer placeras in i modellen, som på så sätt får utgöra ett 
analysverktyg.   

Steg ett i Gustafssons utvidgade ramfaktormodell, beskriven på sidan 16, innehåller, som jag 
tolkar den, förutsättningar i form av främjande faktorer, reella ramar och upplevda ramar. 
Utifrån att med ramfaktorteori som verktyg ha analyserat resultatet från sin egen studie, 
konstaterar Gustafsson (1999) att det inte alltid räcker med att forskaren är den som definierar 
ramarna, eftersom svåridentifierbara, men mycket avgörande, ramar då riskerar att förbises. 
Även aktörers, exempelvis lärare och elevers, uppfattningar om ramar måste alltså få bli 
synliga, för att en mer hel bild ska kunna framträda. I Gustafssons exempel visade hon att de 
reella ramarna var större än aktörerna uppfattade, och det handlade då om lärarnas tolkning av 
läroplanen. Men vad som är reella ramar går kanske inte alltid att avgöra, och då blir det en 
fråga om vem som har definitionsföreträde framför vem. Har forskaren ”rätt” att definiera de 
reella ramarna och vilken funktion fyller det i så fall?  
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I steg två i Gustafssons modell utgår analysen från resultatet, och ramarna träder fram och blir 
synliga via processen. Om inga resultat finns att utgå ifrån, är det svårt att ge någon 
förklaring, säger Gustafsson, och menar att det är anledningen till att pilarna i hennes modell 
går åt motsatt håll, i jämförelse med den ursprungliga modellen.  

När jag applicerar Gustafssons modell på mitt insamlade resultat, som visar på handledarnas 
uppfattningar om förutsättningar för grupphandledning, skulle jag säga att det i detta fall 
endast är under steg ett som det går att uttala sig om något resultat. Vissa av de ramfaktorer 
som framkom, kan tyckas vara sådana som enkelt hade kunnat förutses. Men om de, enligt 
Gustafssons modell, identifieras och betraktas utifrån ett resultat, för att sedan justeras inför 
nästa resultat, så kan modellen vara användbar, särskilt som utvärdering. Gustafsson beskriver 
förfarandet som ”ett slags cykliskt förlopp” och de nya förklaringar som föddes i hennes 
tolkning av sin studie ”ledde fram till stegvis och successiva förändringar i ramarna, vilket 
hela tiden skapade en medvetenhet om begränsningar och möjligheter för det pedagogiska 
arbetet” (s. 56).  

Med en benämning delvis hämtad från Gustafssons utvidgade ramfaktormodell, väljer jag att 
sätta de faktorer som inte passade in i indelningen av yttre och inre faktorer, under rubriken 
’främjande faktorer’. De främjande faktorerna kan även i vissa fall utgöra begränsande 
faktorer: 

• Frivillighet/ofrivillighet 
• Förväntningar 

Resultatet blir en modifierad form av Gustafssons ramfaktormodell, med några av de nyss 
beskrivna faktorerna inskrivna som exempel: 

Steg 1:  Förutsättningar → Handledningsprocess → Resultat 
 ↓ 

1. Främjande faktorer - frivillighet 
2. Yttre ramar - tid  → Handledningsprocess → Resultat 
3. Inre ramar – trygghet  

Steg 2: Ramar ← Process ← Resultat 

Steg 3: Faktorer identifierade som ramar → Handledningsprocess → Resultat 

Modellen visar i steg 1 förutsättningarnas påverkan på handledningsprocessen, vilken i sin tur 
får konsekvenser för resultatet av handledningen. Inre och yttre ramar utgör ramfaktorer, 
men även främjande faktorer bidrar till att påverka handledningsprocessen och dess resultat. 

I steg 2 och 3 avgörs genom tillbakablick vilka ramar som bidragit till att skapa det uppkomna 
resultatet av processen. För att kunna avgöra ramarnas betydelse behöver resultatet 
utvärderas, så att ramarna i sin tur kan justeras, i syfte att uppnå ett önskat resultat.  

Vad som sker i handledningsprocessen bidrar naturligtvis också till handledningens resultat. 
Lindblad, Linde och Naeslund (1999) diskuterar aktörers påverkan med hjälp av begreppet 
’praktiskt förnuft’. I den modifierade form av ramfaktormodell som jag presenterar, kan 
aktörers påverkan via de inre ramarna bli synlig. Aktörers påverkan under 
handledningprocessen är dock något som inte undersöks i min studie, vilken är begränsad till 
synen på grupphandledningens villkor och förutsättningar. 
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10 Diskussion 
I detta kapitel sammanfattas och diskuteras resultatet av studien. Dessutom diskuteras 
grupphandledning för lärare i relation till skolans demokratiuppdrag. Därnäst följer en 
metoddiskussion, innan kapitlet avslutas med förslag på tillämpning och fortsatt forskning. 

10.1 Kort sammanfattning av huvudresultatet 
I undersökningens resultat framkommer elva ramfaktorer, som av handledare anses vara 
förutsättningar för grupphandledning.  I analysen av resultatet görs en indelning i yttre 
respektive inre ramfaktorer. Dessutom identifieras även två så kallade främjande faktorer som 
varande förutsättningar. Förutsättningarna påverkar vad som sedan kommer att ske i 
handledningsprocessen, vilken i sin tur avgör resultatet av densamma. 

10.2 Resultatdiskussion  
I en pilotstudie om pedagogisk handledning för yrkesverksamma lärare (Lendahls Rosendahl 
& Rönnerman, 2000) identifierar forskarna fyra begrepp – ’förväntningar’, ’legitimitet’, 
’förankring’ och ’förgivettagande av handledningsbegreppet’ – vilka de benämner som 
’dilemman’. Dessa dilemman går att finna motsvarighet till i de yttre och inre ramfaktorer 
som beskrivs i resultatet av denna studie. I min studie ses ’förankring hos skolledning’, ’tid’ 
och ’trygghet/förtroende’ som tre av de viktigaste ramfaktorerna för handledning. Också i 
Lendahls Rosendahl och Rönnermans studie lyfts ’stöd från skolledare’ fram som en 
nödvändig förutsättning jämte ”tid för förtroendeskapande’ och ’delaktighet’. I pilotstudien 
intervjuades handledare (akademiker), handledda (lärare) och rektorer. Från de handledda 
lärarna i pilotstudien uttrycktes missnöje över att handledningen bestämdes över deras 
huvuden och att de själva inte fått vara med i planeringsstadiet. Att ’delaktighet’ inte lyfts 
fram som en förutsättning i mitt material, tror jag beror på att respondenterna där endast 
utgörs av handledare. Begreppet ’delaktighet’ nämns visserligen vid enstaka tillfällen, men 
handledarna använder sig av begrepp som ’ansvar’ och ’frivillighet’ när de talar om att de 
handleddas delaktighet i grupphandledningen.  

Forskarna ger i sin studie exempel på vilka förväntningar de tre inblandade yrkesgrupperna – 
akademiker, pedagoger och lärare – har på vad handledningen ska innebära, och hur deras 
skilda förväntningar krockar med varandra. Pilotstudiens handledare, som utgjordes av 
akademiker från ett universitet, var själva osäkra på sin roll som handledare för 
yrkesverksamma pedagoger, i motsats till handledarna i min studie, vilka har lång erfarenhet 
av handledning i skolverksamhet. En säkerhet i rollen som grupphandledare, grundad i  
handledarutbildning och lång erfarenhet, verkar vara något som starkt bidrar till en 
framgångsrik grupphandledning. 

Ett exempel på en forskningsstudie där betydelsen av ramar för handledning undersöktes är 
Åsén Nordströms (2014) avhandling, som fokuserar på handledares eget lärande. Handledarna 
i Åsén Nordströms studie var utbildade förskollärare som hade genomgått en kortare 
handledarutbildning på 10 hp, och som därefter handledde sina kollegor. De handledare som 
jag har intervjuat i min undersökning har alla minst två längre utbildningar plus en längre 
handledarutbildning, och har dessutom många års erfarenhet som externa och interna 
handledare. Trots dessa olikheter var de ramfaktorer som framkom i Åsén Nordströms 
avhandling sådana som även mina respondenter lyfte fram som betydelsefulla: lokaler, tid och 
gruppstorlek. I min undersökning var en av de viktigaste ramfaktorerna att handledningen var 
förankrad hos ledningen, vilken var en ramfaktor som helt saknades i den nämnda 
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avhandlingen. Anledningen till det kan vara att det i Åsén Nordströms avhandling rörde sig 
om intern så kallad kollegahandledning, och att denna form av pedagogisk handledning ingick 
i ett projekt där vissa ramar redan var givna.  

Den här uppsatsens syfte, att undersöka externa handledares syn på grupphandledning av 
lärare, kan till viss del sägas vara uppfyllt genom de framkomna ramfaktorerna. Ramarna 
utgör förutsättningar för handledning, men säger inget om innehållet i densamma. Fastän 
grundfrågan inför intervjuerna handlade om förutsättningar för grupphandledning, kan man i 
det insamlande materialet hitta uttalanden som inte går att hänföra till rubriken 
’förutsättningar’, men som ändå är ofta återkommande. Två av dessa är begreppen ’reflektion’ 
och ’process’. Lika ofta som respondenterna pratade om ’tid’ nämndes ordet ’reflektion’ eller 
’reflektera’, och ’tid’ var ändå det som nämndes flest gånger näst efter ’förankring hos 
skolledning’. Begreppet ’process’ nämndes nästan lika många gånger som ’reflektion’. Om 
inriktningen på intervjun hade handlat mer om innehållet i handledning, tror jag med största 
sannolikhet att dessa två begrepp hade förekommit ännu fler gånger än det nu gjorde. Att de 
ändå nämndes så många gånger, relativt sett, är något som bidrar till att belysa handledarnas 
syn på grupphandledning som en utvecklingsprocess och på reflektionens betydelse i 
handledning.  

De intervjuade handledarna visar i citaten att de betraktar grupphandledning som en process, 
genom uttalanden som till exempel ”handledning är en process som inte ger utdelning direkt” 
och ”handledning är ett samskapande, det är liksom ett kreativt rum där jag håller i struktur 
och har koll på grupprocessen”. Att se grupphandledning som en process innebär att någon 
form av utveckling förväntas hos deltagarna I intervjuerna finns även exempel på att 
reflektion är något som utmärker handledning: ”det [kan] vara ett sätt att reflektera över sig 
själv och sin yrkesroll”. I Bladinis (2004)  indelning i handledning som verktyg eller 
reflektion, förväntades kompetenta lärare kunna tillgodogöra sig en handledning präglad av 
reflektion, och med stöd från handledaren klara av att finna egna lösningar på sina dilemman. 
Om man tror att tänkande och handling hör ihop, blir reflektion nödvändig för att en 
förändring ska uppstå. En reflekterande praktiker formar sin repertoar i ett kollektivt 
sammanhang (Lindblad, Linde, & Naeslund, 1999), och detta kollektiva sammanhang skulle 
kunna utgöras av en handledningsgrupp. Reflektion förväntas förekomma hos individen såväl 
som i gruppen som helhet (Nilsson, 2006) och är en förutsättning för den eftersträvansvärda 
’praktiska klokheten/förnuftet’. Oavsett om det uttrycks i termer hämtade från Aristoteles 
phronesistradition eller med Schöns ’reflektion-i-handling’ så handlar det om att läraren själv 
ska vara kapabel att fatta välgrundade beslut som tar sig uttryck i professionell handling. 

Den beprövade och dokumenterade erfarenhet som skolan enligt skollagen ska vila på, skulle 
bland annat kunna tillägnas via grupphandledning, där lärare ges möjlighet att sätta ord på 
sina tankar och upplevelser. Eftersom grupphandledning i skolan inte försiggår sig i ett 
vacuum, utan är en del i skolans verksamhet, bör den få konsekvenser för lärares kunskapssyn 
och för hur de ser på och genomför skolans uppdrag, vilket i sin tur har en påverkan på deras 
elever. Jag vill därför lyfta in talet om ramfaktorer i ett sammanhang och ägna den sista delen 
av diskussionen till att fundera över grupphandledning som ett demokratiskt verktyg i en 
skolverksamhet. 

I den mening i läroplanen, som citerades under rubriken ’Bakgrund’ talas om olika aspekter 
på kunskap. Skulle grupphandledning kunna riskera att likriktning eftersträvas och en alltför 
snäv kunskapssyn formuleras, medan alternativa sätt att se på kunskap inte får utrymme? I 
slutsatsen till Mollberger Hedqvists (2006) avhandling sägs till exempel att två olika 
barnsyner framträdde. Finns det risk för att det endast är ett synsätt som explicit eller implicit 
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sägs vara det ’rätta’, och att ett starkt grupptryck gör att vissa åsikter inte får uttryckas? Vilka 
röster är det som får bli hörda? I den bild av handledning som målas upp av de externa 
grupphandledarna förväntas alla deltagare få utrymme och bli lyssnade till. Såtillvida är 
grupphandledning till sin form demokratisk. Handledarna i studien ger också uttryck för att 
handledning ska präglas av långsiktighet. Den förväntas vara kontinuerlig och måste få tillåtas 
att ta tid.  

Det reflekterande tänkande som Wahlström (2009), med grund i begrepp från Dewey, menar 
är nödvändigt för att förgivettagna ’sanningar’ om samhälle och mänskligt liv ska kunna 
ifrågasättas, måste få vara en del av kommunikationen mellan människor. I ett av denna 
studies intervjucitat sägs att ”grunden i demokrati [är] att vi möts och reflekterar och försöker 
förstå varandra”. Handledarna pratar även om vikten av att lärare i dagens skola innehar 
relationskompetens, så att elever bemöts på respektfulla sätt. Att skapa plattformar där 
människor kan mötas för att bearbeta angelägna frågor, är en del i skolans uppdrag att göra 
elever delaktiga i samhället. Om grupphandledning i skolan får de förutsättningar som krävs, 
kan det vara ett forum där demokratiska och kunskapsfrämjande möten mellan människor får 
möjlighet att uppstå.  

10.3 Metoddiskussion 
Med valet av intervjuer med öppna frågor som metod för att besvara frågeställning och 
uppfylla syfte, finns en risk att intervjuaren styr respondenternas svar, eftersom intervjun kan 
ta formen av samtal. I de genomförda intervjuerna var jag medveten om detta, och såg därför 
till att låta respondenterna få ett stort talutrymme. Med standardiserade frågor hade min egen 
delaktighet minskat ännu mer än den nu gjorde. En högre grad av standardisering hade varit 
nödvändig om jag hade velat jämföra respondenternas svar med varandra, vilket jag i denna 
studie dock valt att inte göra. 

Urvalet av respondenter gjordes med tanke på att de skulle ha en lång erfarenhet av 
handledning i grupp, och även ha handlett i annan verksamhet än skola. Att respondenterna är 
trygga i sin roll som handledare och mer än gärna berättar om sina tankar om och syn på 
handledning, gör att risken minskar att de säger sådant som de tror förväntas av dem. 

De ramfaktorer som visas i resultatet går till viss del att återfinna i tidigare forskning, vilket 
stärker trovärdigheten i min studie. 

10.4 Tillämpning av studien och förslag till fortsatt forskning 
Att synliggöra ramfaktorer för handledning av lärare kan medverka till en klarare definition 
av begreppet handledning, vilket av Skolverket (2015) med flera omtalas som komplext och 
svårdefinierbart. Min förhoppning är att denna uppsats, förutom att bidra till att tydliggöra 
förutsättningar och villkor, även ger en bild av handledares uppfattningar om handledning, 
som leder till en större förståelse för vad grupphandledning för lärare kan vara. 

I studien har verksamma handledare bidragit till identifiering av avgörande ramfaktorer för 
grupphandledning. En fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka vad som händer i 
handledningsprocessen, med utgångspunkt i de identifierade ramarna. I exempelvis 
utvärderande studier med syfte att undersöka effekterna av grupphandledning på skolklimat, 
elevdemokrati eller lärares sjukfrånvaro, skulle en kunskap om ramfaktorers betydelse kunna 
utgöra en utgångspunkt i forskningsarbetet. Ett annat förslag till vidare forskning är att 
undersöka hur grupphandledares utbildning och erfarenhet påverkar de handleddas upplevelse 
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av handledningen. Dessutom vore det intressant att fördjupa sig i frågan om maktaspekter i 
handledning. 
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