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Den här artikelns syfte är att undersöka lärares uppfattningar av handledda gruppsamtal som me-
del i lärares professionsutveckling. Studien är kvalitativ och tar utgångspunkt teoretiskt och meto-
dologiskt i fenomenografin. Nio lärare har intervjuats på en grundskola i Jönköpings kommun, 
2011. I resultaten framkommer att frågandet har en central roll i handledningssamtalet vilket möj-
liggör fördjupad reflektion med perspektivvidgning som leder till ett förändrat tankesätt hos lärare. 
Undervisningen utvecklas och anpassas till eleverna, som en följd av handledningen. 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to investigate teachers´ perceptions of supervised groups as means of 
teacher professional development. The study is qualitative, basing theoretically and methodologi-
cally in phenomenography. Nine teachers were interviewed at an elementary school in Jönköping 
municipality, 2011. The results show that questioning has a central role in the supervised discus-
sions enabling deeper reflection with perspective dilation leading to a changed mindset among 
teachers. The teaching evolves and adapts to the particular students as a result of counseling. 

Sökord: professionsutveckling, lärande, handledning, grupphandledning, fenomenografi, reflektion 
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Inledning 

Barn- och utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun fattade hösten 2010 ett beslut att göra 

Ribbaskolan (förskoleklass-åk 9skola) i Gränna till en så kallad modellskola. Bakgrunden var de 

låga elevresultat som skolan uppvisat (Skolverket, 2010). Skolan genomför därför ett flerårigt pro-

jekt i samarbete med forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping. 3O-

modellen 1, är den modell som utarbetats för att prövas på modellskolan. Syftet är att all personal 

ska utvecklas tillsammans för att nå målen som gäller såväl höjda elevprestationer som att ”Ut-

bildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 2010:800). Modellens 

idé är att teori och praktik ska integreras på ett tydligt sätt. Under integrering skapas kopplingar 

mellan deltagarnas vardagspraktik, yrkesteori och det teoretiska kunskapsinhämtandet. Detta sker 

i handledda gruppsamtal, ledda av utbildade handledare. Skolans lärare är fördelade på tolv hand-

ledningsgrupper med träffar ungefär en gång per månad, där varje grupp består av fem till sju del-

tagare. Gruppsammansättningen varierar från ett arbetslag inom samma årskurs, till en blandning 

mellan årskurser och mellan stadieindelningar (förskola, förskoleklass-åk 3, åk 4-6, åk 7-9). Träf-

farna sker ungefär en gång per månad. Vid tillfället för undersökningen har lärarna haft hand-

ledda gruppsamtal under ca två terminer, tio-tolv sammankomster. Handledningssamtalen till-

sammans med föreläsningar och seminarier, syftar till att skapa en genomtänkt helhet. 

Projektet utvärderas kontinuerligt och till satsningen är flera forskningsstudier knutna. En av 

dessa är den här studien som har fokus på de handledda lärarna i handledningen. Många arbets-

uppgifter i lärares skolvardag är idag kollektiva, vilket har blivit extra påtagligt i samband med in-

förandet av Lgr11 (Skolverket, 2011). Lokala pedagogiska planeringar, bedömningsmatriser och 

handlingsplaner för skolutveckling ska upprättas, verkställas, utvärderas och konsekvenser ska 

beskrivas. Ämnesnätverksträffar sker både kommunalt och lokalt. Lärare arbetar i arbetslag som 

ska planera och genomföra undervisning. Syftet med artikeln är att bilda kunskap om hur hand-

ledda gruppsamtal kan vara ett medel i lärares professionsutveckling. 

Forskningen om handledning av lärargrupper är knapphändig. Den som finns behandlar främst 

specialpedagogisk handledning som Ahlberg, Klasson och Nordevall (2002); Bladini (2004); Sah-

lin (2005).  

_________________________________ 

1 ”3O-modellen - en modell för kollektiv kompetensutveckling. 3O står för Omnia omnes omnibus, som är latin och 

betyder Allt till alla överallt (Comenius). Modellens bärande tanke är att all personal ska involveras, och att alla ska 

kunna delta i alla sammanhang, oberoende av tidigare erfarenheter och utbildningsnivå” (Svenska ESF-rådet, 2012). 
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Bland övriga forskningsstudier kan nämnas Handal (1996); Lendahls Rosendahl och Rönnerman 

(2002); Näslund (2004), Mollberger Hedqvist (2006) och Åberg (2009). Ingen av dem riktar sig 

dock särskilt mot lärandet i och genom handledning, av den anledningen är det viktigt att bidra 

till forskning inom skolans vardagspraktik och vilka resultat lärares handledning kan få för sko-

lans verksamhet.  

Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att beskriva hur lärare uppfattar sitt lärande i handledda gruppsamtal som 

ett medel i deras professionsutveckling. Studiens frågeställningar är:  

Hur uppfattar lärare handledda gruppsamtal kopplat till lärande och utveckling? 

Hur uppfattar lärare att lärande genom handledda gruppsamtal används i deras vardagspraktik? 

I följande avsnitt ges en teoretisk bakgrund till följande begrepp: professionell utveckling, lärande 

och handledning.  

Professionell utveckling 

I sin grundläggande form bygger professionell utveckling på två olika förutsättningar som kom-

pletterar varandra (Schön, 1983). Dessa är formell teoretisk kunskap, vilande på vetenskaplig 

grund, och förvärvad kunskap och skicklighet. Skicklighet, att jämföra med Skollagens ”beprövad 

erfarenhet” (SFS 2010:800). 

Det handlar om att teori och praktik varvas på ett sådant sätt att teorin blir möjlig att använda i 

den vardagliga verksamheten (Näslund, 2004). Handal (1996) menar att en reflekterad praktik 

ingår i professionell yrkesutövning. Denna är både kollektiv och individuell till sin karaktär (Han-

dal, 1996; Wenger, 1998). Ellström och Hultman (2004) utgår ifrån att lärande i första hand tar 

sin utgångspunkt i vardagens sociala situationer. Lärandet blir en process som kontinuerligt pågår, 

i och med att de handlingar som sker i varje social situation påverkar eller påverkas av det kultu-

rella, sociala eller materiella sammanhang de är en del av. Beroende på dessa är det möjligt att 

finna tre lärandedimensioner: 1. Subjektiv dimension, består av faktorer som kunskap, vanor, färdig-

heter. 2. Utförandedimensionen, avser personens sätt att använda sin kompetens vid utförandet av en 

uppgift. 3. Strukturella dimensionen, där förändrar personen sin sociala, materiella eller kulturella 

omgivning på något vis (a.a).  
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Ett kvalitativt drag som påvisar att yrkesutövningen är professionell är det gemensamma språket, 

Colnerud och Granström (1993) benämner detta som yrkets yrkesspråk. Med detta menas att teo-

retiska och praktiska modeller delas av dess medlemmar. Barns och vuxnas språkliga utveckling 

sker genom samtal, detsamma gäller för utveckling av yrkesspråk (Näslund, 1995).  

Det kollektiva lärandet i professionell utveckling sker när den interaktiva och kommunikativa 

processen rör sig mellan det individuella handlandet och den gemensamma förståelsen som ut-

vecklas i en grupp (Ellström & Hultman, 2004; Granberg & Ohlsson, 2005; Wilhelmsson, 1998). 

Lärande 

Ellström (2001) menar att det kan ske ett reproduktivt lärande eller ett utvecklingsinriktat lärande 

i samtliga nämnda tre lärandedimensioner. I ett reproduktivt lärande förbättrar eller förvärvar indi-

viden sin kompetens genom att hantera en situation eller en viss typ av uppgifter. Att jämföra 

med Dreyfus och Dreyfus (1986), som menar att den lärande lär sig ett antal objektiva fakta rele-

vanta för kunskapen. Detta sker genom att den lärande passerar fem steg, nämligen som: novis, 

avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. Lärandet har därmed mer fokus på förbätt-

ring än omprövning och förändring (Ellström, 2001).  

Ett utvecklingsinriktat lärande hör däremot samman med individens/gruppens förmåga att kritiskt 

ifrågasätta och på det viset utveckla sin kunskap och förhållningssätt.  Detta kan jämföras med 

Deweys tankar om att kunskap uppstår när något uppfattas som problematiskt och den lärande 

utvecklar logiska konsekvenser av lösningsförslaget, vilket Dewey kallar en reflektiv handling 

(Dewey, 1933). Den drivande kraften i reflektionsprocessen är behovet av att hantera svårbegrip-

liga situationer.  Utvecklings- och reproduktivt lärande är inte skilda från varandra utan två kom-

plementära aspekter av lärande (Ellström, 2001). Det är alltså inte med automatik som ett repro-

duktivt lärande ska uppfattas som negativt och ett utvecklingsinriktat lärande som positivt i bety-

delsen att främja individens utveckling, utan den ena kan dominera eller vara mer framträdande 

beroende på de lärandevillkor som råder i situationen. Formerna kan dessutom rymma både posi-

tiva och negativa innebörder av lärande (a.a).  

I samhällsdebatten kring lärande finns ett intresse för perspektiv som grundar sig på Vygotsky 

(Ellström & Hultman, 2004). Vygotskys idé om den närmaste utvecklingszonen bryter föreställ-

ningen om att lärandet ensidigt skulle bero på individens medfödda kapacitet. Här framhävs istäl-

let betydelsen av individens förmåga att dra nytta av erfarenheter från samarbete och kommuni-
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kation (Pettersen, 2008). Lärandet beskrivs som en social, kollektiv och relationell verksamhet, 

snarare än en individuell process (Säljö, 2000). 

Handledda gruppsamtal innehåller dessa komponenter. Flera författare kommenterar kommuni-

kationens betydelse för lärande. Ellström och Hultman (2004) utgår från lärandet och arbetet 

som två processer i interaktion med varandra. Den centrala utgångspunkten är betoningen på lä-

randets relationella och sociala karaktär, där lärandet sker i samspel med andra genom deltagande 

i olika aktiviteter och sammanhang (Ellström & Hultman, 2004; Wertsch, 1995). Det finns möj-

ligheter att lära sig något i varje situation där människor samspelar (Ellström & Hultman, 2004; 

Granberg & Ohlsson, 2005). Resonemanget ovan bygger på en allmän diskussion kring lärandet 

kopplat till handledning. Det kollektiva lärandet tydliggörs genom att tillägna sig andra männi-

skors erfarenheter och kunskaper (Granberg & Ohlsson, 2005). Den metodiska/teoretiska ut-

gångspunkten bygger på fenomenografin vilken definieras som dekontextualiserad (Kroksmark, 

2007a). Beskrivningskategorierna belyser kvalitativt skilda uppfattningar utryckta ut sitt samman-

hang. Den här studien undersöker lärares individuella uppfattningar av det kollektiva lärandet. 

Handledning 

Handledning som begrepp 

Vid närmare efterforskning framkommer att handledning kan vara så mycket. Handledning är ett 

begrepp vars betydelse varierar beroende på sammanhang och situation. Vardagstermen handled-

ning kan vara coaching (övning, korrektion och instruktion), reflektion, modellundervisning och 

utforskning (Lauvås & Handal, 1993).  

Handledning i yrkesutbildning blev vanligt i slutet av 1900-talet. De senaste åren har handledning 

även i pedagogiskt arbete blivit allt vanligare. Flera författare inom de människovårdande yrkena 

har försökt sig på olika definitioner. Bladini (2004) beskriver det som en form för påverkanspro-

cesser. Handal och Lauvås (1999) menar att det är en form av undervisning, där  handledaren inte 

bara förmedlar sin förståelse utan måste utgå från den handleddes handlingar och förståelse. Mo-

dellen Handal och Lauvås (1982) använder och benämner reflekterande handledning innebär att 

handledaren bidrar till den handleddes reflektionsprocess. Denna knyts till den handleddes praxis 

som exempelvis undervisning eller lärares arbetsuppgifter generellt i vardagen. Pertoft och Larsen 

(1991) anger definitionen: 

Grupphandledning med yrkesverksamma är en förändringsprocess med syfte att tillvarata och 

utveckla gruppens samlade kompetens. De handleddas yrkeskunnande ökas, breddas och för-
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djupas så att klienten får god behandling och service. Det är ett gemensamt kvalitetssäkrande 

arbete som sker regelbundet med en utifrån kommande handledare. (Pertoft & Larsen 1991, s. 

10) 

Ahlberg (2001) definierar handledning som någon form av verksamhet vars syfte är vägledning 

och utveckling. Detta kan vara en del i ett arbete som pågår för att skapa en kollektiv lärarkom-

petens samtidigt som yrkesprofessionen stärks och utvecklas. Åberg (2009) gör en sammanfatt-

ning av 20 olika definitioner som finns för handledning inom olika former av människovårdande 

verksamheter. 

Handledning är den aktivitet som riktar sig till individer eller grupper, som fokuserar individens 

eller gruppens utveckling, den professionella kompetensen och/eller verksamhetens målupp-

fyllelse och kvalitet, och som syftar till utveckling av kunskaper, färdigheter och/eller reflektion 

kring yrkesknuten teori och praktik. (Åberg, 2009 s. 54). 

Den här studien utgår från ovannämnda definition. 

Handledningens syfte 

Det gemensamma syftet med handledning är att den handledde ska få möjlighet till lärande och 

utveckling (Näslund, 2004). Detta brukar sammanfattas i fyra mål: 1. Kunskapsinlärning, vanligare 

bland studerande än yrkesverksamma lärare. 2. Färdighetsutveckling. Deltagaren blir medveten om 

sin egen vardagspraktik och kan sätta ord på den och därigenom utveckla sitt yrkesspråk, vilket är 

vanligt inom grupphandledning. 3. Personlig utveckling, här är tyngdpunkten på de interpersonella 

processerna och ingår mer eller mindre i all handledning. 4. Integrerad yrkesskicklighet, vilken anses 

som viktigast av de fyra målen. Här sker kopplingar mellan den handleddes akademiska kunskap-

er och praktiska verksamhet. Ett yrkesspråk är ej tillräckligt utan här gäller att också ha förmågan 

att använda intuition och teori i vardagspraktiken. Handledning är alltså en pedagogisk metod, 

teoretisk och praktisk till sin natur (a.a).  

Lauvås och Handal (1993) hävdar också att en vidareutveckling hos läraren är möjlig först när 

läraren blir medveten om den samma. Handledning kan erbjuda möjligheter till reflektion och 

bearbetning av yrkesmässiga erfarenheter tillsammans med en mer erfaren kollega (Boalt 

Boëthius & Ögren, 2003). Den handleddes uppgift är att utifrån sina erfarenheter och kunskaper 

analysera situationer och därigenom utveckla egna teorier. Handledarens utmaning till den hand-

ledde är att se andra perspektiv, överväga andra värden, tänka med andra begrepp än vad den 

handledde kan bidra med (Lauvås & Handal, 1993). Handledaren är alltså inte bärare av facit och 
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samtalen sker i en jämlik relation, där båda parter har utbyte av samtalen. Det innebär att den re-

flekterande handledningen blir ett stöd och en stimulans åt reflektionen över praxis. 

Grupphandledning 

Grupphandledning fyller en viktig funktion då nya infallsvinklar kan ges i en läroprocess (Boalt 

Boëthius & Ögren, 2003). I litteraturen anges många anledningar till grupphandledning i jämfö-

relse med individualhandledning, som länge varit den dominerade formen för handledning i psy-

koterapi och psykoanalys (Boalt Boëthius & Ögren, 2003). Hawkins och Shohet (2008) menar att 

tid och pengar kan sparas, en annan anledning till grupphandledning kan vara att få stöd och 

uppbackning av sina kollegor. Samspelet emellan deltagarna kan stimulera utbytet av association-

er och ge en frihet i tänkandet vilket underlättar ett gemensamt byggande av ny kunskap. Läraren 

får hjälp av kollegor att göra sig medveten om och vidareutveckla sin praktikteori om undervis-

ning. Handledningen bidrar därmed till att utveckla en kollektiv lärarkompetens (Hargreaves, 

1994). Den här formen av medvetandegörande och utveckling uppnås när det i handledningen 

ställs frågor om det som den enskilde tar för givet (Lauvås, Hofgaard Lycke & Handal, 1997). 

Grupphandledning som begrepp har tenderat att bli ett samlingsnamn för all handledning som 

sker i grupp (Boalt Boëthius & Ögren, 2003).  Olika former av grupphandledning bildas beroende 

på hur överförandet av sättet att arbeta i en grupp sker. En form är handledning med en grupp, där 

handledaren till största delen handleder och gruppdeltagarna uppmuntras att efterhand delta med 

sina infallsvinklar. En annan form är handledning genom en grupp, i ett sådant arbete stimulerar hand-

ledaren gruppdeltagarna till ett delat ansvar för grupphandledningsuppgiften. 

Handledningens roll i professionell utveckling 

Flera författare visar att känslan av professionell kompetens kan härledas till handledda erfaren-

heter (Ellström & Hultman, 2004; Näslund & Granström, 1998). Läroprocessen startar när det 

som är för-givet-taget i verksamheten börjar ifrågasättas och kan ses som kvalitativa språng (Ell-

ström & Hultman, 2004). Näslund och Granström (1998) menar att handledning är motiverad 

för lärare, likväl som den är för andra yrkesgrupper som är verksamma med människor.  

Det har blivit vanligt att organisera arbetet i arbetslag inom många olika typer av verksamhet, ex-

empelvis lärare, vilket skedde i samband med genomförandet av Lgr 80. Ellström och Hultman 

(2004) kan se att organisationen av arbetslag inte med automatik skapar tillfällen för erfarenhets-

utbyte och reflektion. En utveckling av yrkesmässig kunskap och handling kräver reflektion över 

yrkesverksamheten (Handal, 1996). Det är också nödvändigt att reflektion sker tillsammans med 
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andra yrkesutövare för att utvecklingen ska kunna inkludera andra i yrkesgemenskapen. Reflekt-

ionen måste vara en medveten handling där personen medvetet håller sig till sina tankar och på 

det viset försöker förstå vad som sker eller har skett. Detta är möjligt genom att referera till sina 

egna kunskaper och på det viset kunna ge förklaringar till händelser både för sig själv och för 

andra. Reflektionen blir då en meningsskapande verksamhet, ett medel för inlärning (a.a).  

Den här reflektionsprocessen utlöses oftast spontant när vi känner att något inte blir som vi tänkt 

och ställs då inför ett problem eller en utmaning (Handal, 1996). De erfarenheter vi har av praxis 

stämmer inte. Reflektion är en krävande aktivitet och det kan vara ett känslomässigt stöd att re-

flektera med kollegor du känner trygghet till, då många av lärarens uppgifter idag är kollektiva. 

Andra frågor kan ställas av en lärargrupp jämfört med den enskilde och på det viset utvidgas per-

spektivet och tillflödet av idéer ökar i reflektionsprocessen. 

Fenomenografin som teoretisk och metodologisk utgångspunkt 

Vetenskapen har olika sätt att ställa frågor om verkligheten. Forskningsfrågor kan handla om hur 

verkligheten ser ut eller varför den ser ut som den gör. Frågorna kan också utgå från hur männi-

skor uppfattar den här verkligheten eller tänker kring den. Den här skillnaden mellan vad något är 

och vad något uppfattas vara är grundläggande för den fenomenografiska forskningsansatsen 

(Starrin & Svensson, 1994). Marton och Svensson (1978) menar att verkligheten kan uppfattas 

som statisk eller att verkligheten är ett skeende. 

Uppfattningar står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas eller som inte kan sä-

gas eftersom det aldrig har varit föremål för reflexion. De utgör den referensram inom vilken vi samlar 

våra kunskaper eller den grund på vilka vi bygger våra resonemang. (Marton & Svensson, 1978, s 20) 

I första hand är fenomenografin en metod, som under senare tid även visar på en teoretisk ut-

veckling. Ett exempel på det är variationsteorin (Runesson, 1999). Ett annat är dess anknytning 

till psykoanalys och fenomenologi under 1980-talet (Kroksmark, 1987). Hur förhåller sig feno-

menografin till verkligheten? Är verkligheten det vi observerar med våra sinnen eller är det något 

annat? Fenomenografins ontologiska utgångspunkt är pluralistisk där subjekt och objekt smälts 

samman (Kroksmark, 2007a). Fenomenografins huvudbegrepp uppfattning är ingången till feno-

menografins antaganden om hur verkligheten är beskaffad, alltså intresset för människors upp-

fattningar av fenomen i den värld de lever i (Kroksmark, 2007b; Starrin & Svensson, 1994). Be-

greppet fenomenografi är sammansatt av fenomenon och grafia (Alexandersson, 1994). Fenome-

non har sitt ursprung i det grekiska substantivet phainomenon som betyder det som visar sig. Den 

studerade saken kan visa sig på olika sätt för oss människor (Kroksmark, 2007a). Uppfattnings-
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begreppet har kompletterats av erfarenhetsbegreppet under senare år (Alexandersson, 1994). 

Verbet motsvaras av att erfara, till exempel att förnimma, alltså att få kunskap om något. Det som 

erfars, produkten, svarar då mot erfarenheten. Uppfattningar grundar sig på erfarenheter genom 

våra sinnen. Dessa erfarenheter är inte endast ett subjekts erfarenheter utan subjektet är för-

kroppsligat i den värld som redan finns som subjektet lever i. Inom fenomenografin är forskarens 

utgångspunkt att beskriva hur någon annan uppfattar en aspekt eller företeelse i världen (Alexan-

dersson, 1994). Fenomenografen försöker beskriva hur en upplevelse av ett och samma objekt 

kan variera mellan människor och genom tolkning av vad som görs och sägs komma fram till hur 

människor uppfattar sin omvärld (Marton & Svensson, 1978). 

Kunskap inom fenomenografin innebär att människan utvecklar kunskap om världen bitvis och 

stegvis för att kunna förstå en komplex värld (Starrin & Svensson, 1994). Det är just vad denna 

kunskap innehåller som fenomenografin intresserar sig av och det sker genom att koncentrera sig 

på hur människan uppfattar delar av sin omvärld. Uppfattning är alltså inte den åsikt man har om 

någonting utan är något som man är övertygad om eller tar för givet att det är på ett särskilt vis. 

Med uppfattning menas vad man antar som en självklarhet och blir den oreflekterade grund som 

åsikten vilar på. Uppfattningen förstås som en ny typ av kunskap (Kroksmark, 2007a). 

Det finns ingen transcendental existens som kunskapsgrund inom den fenomenografiska ontolo-

gin (Kroksmark, 2007a). Det finns inget bortom den värld och verklighet vi lever i. Men livsvärl-

den delas in i två ting: 1. En vetenskaplig livsvärld 2. En praktisk livsvärld (a.a). I den vetenskap-

liga livsvärlden finns episteme, den reflekterande nivån. Historiskt sett är kännetecknet för 

episteme kravet på frihet från normer, värden och ideologier (Gustavsson, 2000). Den här stu-

dien undersöker lärares episteme, nämligen genom att lärare i intervjun reflekterar över hur möj-

ligen handledda gruppsamtal skapar lärande och utveckling. I den praktiska livsvärlden finns doxa 

som är handlingsgrundad och har antaganden som tro och för-givet-taganden om världen och 

som fenomenografin är särskild intresserad av (Kroksmark, 2007a). Doxa är den spontana hand-

lingen som bygger på intuition. I den här studien undersöks lärares doxa, nämligen hur lärare 

uppfattar att de intuitivt handlar i vardagspraktiken. 

Vad visar sig för lärarna? Tinget som visar sig som ett fenomen är aldrig neutralt eller objektivt 

(Kroksmark, 2007a). Det är ett fenomen som alltid betyder något. Uppfattningen är resultatet av 

dialektiken i den levda världen. Människan och tingen är i relation med varandra och påverkas 

hela tiden dialektiskt. Det som framkommer som en uppfattning, visar sig för människan, blir ett 

medvetande hos människan. Det innebär att när vi ser pennan på skrivbordet, definieras pennans 
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betydelse tillsammans av pennan och den som ser pennan. Tittar vi bort från pennan och därefter 

tittar på pennan igen, återkommer vi till samma penna men inte till samma uppfattning. Det för-

utsätter förstås att vi utsätter pennan för reflektion (a.a). Det som framkommer i den här studiens 

intervjuer är lärares reflekterande av sin vardagspraktik. Resultatet är deras kvalitativt olika upp-

fattningar som visar sig i dialogen mellan intervjuaren och undersökningspersonen. 

Den fenomenografiska ansatsen 

Ansatsen används främst i forskning inom pedagogik och didaktik (Kroksmark, 2007a). De empi-

riska undersökningarna kännetecknas av variationen i ansatsen, dvs att den är i ständig rörelse 

(Alexandersson, 1994). En enskild pedagogisk fråga besvaras inte, utan fenomenografin ska upp-

fattas just som en rörelse (Larsson, 1986). Fenomenografin försöker alltså inte anpassa verklig-

heten genom en snäv teoriram till en vetenskaplig modell utan anpassas till en föränderlig verk-

lighet och till skilda innehåll (Alexandersson, 1994). Inom fenomenografin kan tre generella in-

riktningar identifieras nämligen: 1. Människors uppfattningar av inlärning och deras sätt att tillgo-

dogöra sig ett bestämt innehåll. 2. Hur människor uppfattar olika företeelser i eller aspekter av 

omvärlden, exempelvis lärares uppfattningar av undervisning eller begrepp som lärarkunskap. 3. 

Didaktiskt orienterade studier (Alexandersson, 1994). Den här studien inriktar sig på punkt 2, 

nämligen hur lärare uppfattar att lärande kan ske genom handledda gruppsamtal. Beskrivningska-

tegorier tas fram inom inriktningarna som bygger på att företeelser i världen har olika innebörd 

för olika människor (Kroksmark, 2007a). Det är en konkret ansats där den empiriska undersök-

ningen omfattas av en kvalitativ analys (Alexandersson, 1994).  

Fenomenografin är främst en forskningsmetodisk ansats där det uppfattade innehållet är det cen-

trala, alltså hur människor har uppfattat saker och ting i en viss situation (Kroksmark, 2007a). I 

ansatsen utgör uppfattade och tänkande en enhet och inte som i psykologistisk mening där tän-

kandet som process skiljer sig från innehållet i det tänkta (Kroksmark, 2007a). När vi uppfattar 

något, uppfattar vi alltid något. Fenomenografin vill som ansats göra den uppfattade verkligheten 

en så stor rättvisa som det bara är möjligt. Det sker en beskrivning av hur människor uppfattar 

objektet i världen, vilket innebär beskrivningar över hur något framstår för människor och inte 

hur något egentligen är (Larsson, 1986). I den här studien undersöks vilket lärande lärare uppfat-

tar sker genom handledda gruppsamtal och hur lärare använder detta lärande. Till handlednings-

samtalet har varje deltagare med sig en handledningsfråga och det är gruppen som avgör vilken 

fråga som ska behandlas. Handledningsfrågorna är hämtade från lärares vardagspraktik. Hand-

ledningen genomförs enligt en strukturerad modell där deltagarna dels formulerar handlednings-
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frågan, dels ställer frågor till den handledde utifrån återkommande rundor. Efter flertalet fråge-

rundor avslutas sessionen med en runda där deltagarna kan ge råd till den handledde om denna så 

önskar. 

Hur kan man veta att olika personer i en fenomenografisk undersökning erfar eller uppfattar 

samma företeelse när de i en studie får i uppgift att reflektera över en specifik situation eller före-

teelse? Här menar både Alexandersson (1994) och Kroksmark (2007a) att det är nödvändigt att 

dela in begreppet uppfattning i två typer, nämligen i: 1. Uppfattningar som tankar, idéer och me-

ning i världen. Dessa framkommer vid tillfrågan, alltså uppfattningar som är eftertänkta, såsom i 

intervjusituationen eller vid reflektion i gruppsamtal. 2. Ren uppfattning, där uppfattandet kom-

municerar med det rena medvetandet. Här uttrycker personen något utan att egentligen var med-

veten om det, medan exempelvis intervjuaren kan tolka detta.  

I fenomenografiska undersökningar är intervjun den vanligaste metoden att samla in data (Starrin 

& Svensson, 1994). Kvale (1997) menar att intervjuer är särskilt lämpliga i studier där människor 

får utveckla och klargöra sitt perspektiv på sin livsvärld.  

I den här studien har data behandlats kvalitativt och genom intervjuerna fås en djupare informat-

ion om lärares perspektiv beträffande handledda gruppsamtals betydelse som medel i deras lä-

rande. Jag har använt en särskild metodisk arbetsordning som har utvecklats inom den fenome-

nografiska forskningsinriktningen (Se vidare Alexandersson, 1994). Undersökningen inleddes 

med en enkät, vars syfte var att möjliga ämnesområden skulle kunna framkomma, som i sin tur 

skulle kunna bilda underlag för de kommande intervjuerna. Ett annat syfte var att finna intressen-

ter till de efterföljande intervjuerna. 

I juni 2011 genomfördes enkäten under en personalkonferens för att säkerställa ett högt delta-

gande. Inför enkätgenomförandet gavs en kort bakgrundsinformation. 35 lärare i förskola och 

förskoleklass-åk 6 genomförde enkäten och 26 lärare i åk 7-9. Fyra lärare i åk 4-6 saknades. Jag 

var närvarande vid genomförandet i förhoppning att därigenom öka möjligheterna till genomar-

betade svar. Etiska överväganden var viktiga redan från undersökningens början, vilket innebar 

att här fanns möjlighet att frivilligt anmäla sitt intresse för intervju (Kvale, 1997). Undersöknings-

personerna beskrev bland annat sina upplevelser kring handledningen och dess struktur, liksom 

hur handledningen möjligen påverkat dem i lärarollen och/eller i förhållandet till lärarens arbets-

uppgifter. Inledningsvis sorterades de enkäter ut vars svarspersoner önskat delta i intervju.  Sva-

ren genomlästes flera gånger och här noterades vad som kunde fördjupas, förtydligas och pro-

blematiseras ytterligare av undersökningspersonerna i samband med intervjun.  
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Urvalsförfarande och genomförande av datainsamlingen 

I kvalitativa studier finns en svårighet att få en balans mellan antalet undersökande och bredden i 

yrkeserfarenhet och kön (Alexandersson, 1994). Det innebar att urvalet bestämdes utifrån att det 

skulle finnas en spridning bland lärarna vad gäller yrkeserfarenhet, ålder, kön och årskurstillhö-

righet. Detta var möjligt genom den inledande enkäten, liksom att få undersökningspersoner som 

var intresserade av att genomföra en intervju. Anledningen till valet av självanmälda intressenter 

var att öka möjligheten att få informationsrika beskrivningar. De tio lärare som anmälde sitt in-

tresse för intervju kontaktades per telefon och fick föreslå en för dem passande tidpunkt för in-

tervju. I övrigt repeterades tidigare information som erhållits i samband med enkäten. 

Datainsamlingen genomfördes juni-september, 2011. Arbetet skedde fortlöpande och inte med 

sikte på deltagande av ett förutbestämt antal lärare. En mättnadseffekt inträdde efter nio inter-

vjuer. Före intervjun fick undersökningspersonerna läsa ett dokument med bakgrundsinformat-

ion om studien och att intervjuerna skulle komma att behandlas konfidentiellt. Intervjupersoner-

na informerades om att en avidentifiering skulle ske, liksom att endast delar av citat skulle återges 

i undersökningen. Dokumentet skrevs under av både dem och mig. Intervjupersonerna har haft 

möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan. 

Intervjun var semistrukturerad (Kvale, 1997). Det innebar att intervjuerna inleddes med en myck-

et vid och öppen frågeställning, nämligen deras upplevelser kring de handledda gruppsamtalen. 

Intervjuerna tog i genomsnitt en timma. 

Undersökningspersonerna fick frihet att uppehålla sig vid företeelser som för dem varit bety-

dande (Svensson & Starrin, 1994). Lärare kunde fokusera och själva avgränsa, definiera och be-

handla innehållet utifrån den egna förståelsen av företeelsen. Jag kunde på det viset nå lärares 

uppfattningar, eftersom de fritt kunde utveckla sina tankar (Alexandersson, 1994; Kroksmark, 

2007a). Utifrån dessa ställdes följdfrågor för att ytterligare utveckla och klargöra lärarnas beskriv-

ningar i enkäten. Samtliga intervjuer har spelats in via Iphone och skrivits ut så nära talspråket 

som varit möjligt.  

Analys 

En första tolkning skedde redan vid genomförandet av intervjuerna, nämligen hur undersök-

ningspersonerna förmedlade det erfarna och vad som förmedlades. Intervjuerna har därefter be-

handlats enligt ett förfarande som Starrin och Svensson förespråkar (Se vidare Starrin & Svens-

son, 1994). Först har flera upprepade genomläsningar skett av transkriberingarna. Här skapades 
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ett helhetsintryck av vilka företeelser som förekom mer ofta, en slags kartläggning av lärares upp-

fattningar. Det framkom också vilka utsagor som beskrevs på ett likartat sätt. Därefter har upp-

fattningar som undersökningspersonerna fokuserat kring som något avgränsat och specifikt 

uppmärksammats. Här visade sig också det som var udda. Under analysen framträdde således det 

som visar sig för lärare. Innehållet kom att variera beroende på vad respektive lärare erfarit och hur 

dessa erfarenheter relaterades till varandra.  

I det här skedet jämfördes de kvalitativt skilda uppfattningarna med varandra. Var de lika eller 

inte? Vilka var likheterna? Vilka var skillnaderna? När dessa utsagor ställdes mot varandra ökade 

möjligheterna för att dessa skall framträda. De uttalanden som berörde handledningen som sådan 

och inte berörde lärande och utveckling av lärares profession sorterades bort. 

Vidare lästes de olika likheterna upprepade gånger för att finna gemensamma ord eller uttryck.  

De kvalitativt skilda uppfattningarna kategoriserades i beskrivningskategorier som benämndes exem-

pelvis ”tankesättet förändras”, ”reflektion och fördjupning” eller ”undervisningen anpassas till 

elevens utveckling”. Beskrivningskategorier innehåller skilda utsagor som beskriver uppfattningar 

med samma innehåll. Samtliga utsagor som utgjorde respektive beskrivningskategori placerades 

här. Dessa skiljde sig tydligt åt från varandra och var inte så vida att de kunde tillhöra två katego-

rier (Alexandersson, 1994). Enskilda uppfattningar i beskrivningskategorierna är jämbördiga i 

förhållande till varandra, vilket innebär att ingen är viktigare än den andra. Beskrivningskategori-

erna samordnades därefter i en helhet, ett gemensamt utfallsrum, utifrån det undersökta objektet 

”Hur uppfattar lärare att handledda gruppsamtal skapar lärande och utveckling?” och ”Hur upp-

fattar lärare att lärande genom handledda gruppsamtal används i deras vardagspraktik? För att 

öka trovärdigheten har både systematik och noggrannhet eftersträvats i analysarbetet, dessutom 

har kontinuerliga diskussioner förts med andra forskare i projektet. 

Resultat 

Den fenomenografiska analysen visar hur lärare uppfattar de handledda gruppsamtalen och hur 

de förhåller sig till varandra. Syftet är att få en förståelse av hur lärare erfar att de handledda 

gruppsamtalen kan vara ett medel i deras professionsutveckling. Resultatdelen är kopplad till 

undersökningens frågeställningar och resultaten av frågeställningarna framkommer i beskriv-

ningskategorier. 
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Hur uppfattar lärare att handledda gruppsamtal skapar lärande och utveckling? 

Lärares kvalitativt skilda uppfattningar framträder i förändringar hos sig själva. Dessa ger följande 

beskrivningskategorier: tankesättet förändras, reflektion och fördjupning och energi, stöd och bekräftelse. 

Tankesättet förändras 

Lärare uttalar att arbetet med själva konstruerandet av frågorna, både handledningsfrågan och 

frågorna till den handledde förändrar deras tankesätt genom att nya tankebanor uppkommer. 

Detta sker också i egenskap av att vara handledd när denna utmanas via frågeställningar. 

Lärorikt är ju frågorna man får, dels dom man ska formulera för att komma djupare i ett dilemma, dels 

dom man får av gruppen. Det gör att man måste tänka till. Man får ju frågor man aldrig tänkt innan. 

Man utvecklas ju i sitt tankesätt. (Lärare 4) 

Jag hade inte fått dom frågorna annars som gjorde att jag tänkte till på det viset. (Lärare 3) 

Vi hjälptes åt och tjejen som handleddes fick frågor hur hon gjorde och tänkte, så då får man upp ett 

annat tänk…jo men så kan man fundera så kan man göra…(Lärare 4)  

Lärare uttalar att tankesättet också förändras genom att lyssna till de andra deltagarnas syn-

punkter och funderingar. I handledningen blir det möjligt genom att tiden erhålls och att 

modellen innehåller strukturen med rundor. 

Sen när man hör de andras tankar, frågor och råd så väcks nya tankar hos en själv också. (Lärare 8)  

Samtalen sker med utgångspunkt i en frågeställning kring olika vanligt förekommande vardagssi-

tuationer för lärare. Exempel på frågeställningar kan vara: Hur får jag igång elever som saknar 

drivet? Hur kan jag undvika att bli arg i klassrummet när jag är stressad? Hur får jag en funge-

rande undervisning i en elevgrupp med stora koncentrationssvårigheter? I samtalen, där frågandet 

har en central roll, medvetandegörs lärare om sina egna handlingar i specifika situationer och 

händelser, vilket lärare uppfattar leder till en förändring hos dem själva. Detta sker både i rollen 

som handledd och som icke handledd. Lärarollen utkristalliseras och blir mer tydlig.  

Lärare uttrycker att det skett en förändring hos dem. Denna sker gradvis och med olika medve-

tandegrad, variationen är stor. Lärare uttalar att något förändrats, men vet inte konkret vad i för-

ändringen består. Vidare uttrycks att de förändrats och kan exemplifiera händelser, som att de 

funderar mer på hanterandet av vissa situationer.  

Tror det startat en process hos mig. Såna frågor som tas upp mina eller andras…det gör att man tän-

ker till kring sin egen lärarroll…Hur är jag? Vad skulle jag göra i sådana situationer. (Lärare 8) 
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Reflektion och fördjupning 

Lärare uttalar att handledningen gör det möjligt för lärare att reflektera kring sin vardagssituation. 

I samband med att frågor/dilemman konstrueras inför handledningstillfällena får det konsekven-

sen att lärare kontinuerligt reflekterar kring sin verksamhet. Reflektionen gör att händelser blir 

definierade, att lösningar får framträda och på det viset bli möjliga att bilda en annan förståelse 

kring.  

Dilemman man kanske inte ens sett som ett problem utan bara som något jobbigt som finns där… sa-

ker runt omkring en som man inte har definierat för sig själv… ja, som man inte kan göra något åt. 

(Lärare 5) 

Jag reflekterar på ett annat sätt… hela året har fått en att få upp tänket, reflektion på vad som är vik-

tigt i arbetet i skolan. (Lärare 4) 

Lärare uttalar att deras vanor att reflektera kring sin vardagspraktik har förändrats, men lärare ut-

trycker också att reflektionen sker på ett mer inträngande sätt än tidigare och på ett djupare plan. 

Handledningstillfället ger med sina utmanande frågor utrymme för lärare att komma ner på dju-

pet och därmed förbättra färdigheten att kunna analysera sina egna dilemman. På det viset ut-

vecklar den handledde kunskap om sin vardagspraktik.  

Man kommer mer på djupet…i handledningssituationen stannar man ju mer upp i hur ser problemet 

ut för de här eleverna eller den här eleven. I vilka situationer uppträder de här problemen, då kan man 

mer upptäcka…man kommer närmare sanningen. (Lärare 2) 

Reflektion och fördjupning leder till fler ingångar och öppnar för nya perspektiv. I praktiken kan 

det finnas flera sätt att angripa ett dilemma.  

Jag tycker att det ger en hel del. Man får flera infallsvinklar på problemen. (Lärare 8) 

När man jobbar som i vårt yrke, man har aldrig tid att tillsammans med en kollega sitta ner och disku-

tera…jag tycker man hinner sitta och diskutera nu, ja, just det vända och vrida och få lite perspektiv. 

(Lärare 4) 

Lärare uttrycker att möjligheten till reflektion och graden av fördjupning kan påverkas av hand-

ledningsgruppens sammansättning. I resultaten framkommer att syftet med gruppens samman-

sättning har betydelse, liksom att deltagarna får ta del av denna. En grupp sammansatt av ett äm-

neslag skulle kunna innebära samtal kring ämnesdidaktiska frågor i större utsträckning än vad fal-

let blir i ett arbetslag. Består gruppen av ett arbets-eller ämneslag eller någon annan variant?  
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Jag kan se två varianter, tar man och gör det ämnesvis då kan man ju liksom komma in på såna grejer 

problem man har kring, ja, elever som inte följer mönstret hit och dit eller så sitter man i ett halverat 

arbetslag då har man dom elever man har i händerna. Det är ju två varianter som skulle kunna bära 

frukt på nåt sätt tror jag… (Lärare 6) 

Energi, stöd och bekräftelse 

En uppfattning hos lärare är att de handledda gruppsamtalen leder till att de blir stärkta i sin pro-

fession. Detta förutsätter att lärare känner en trygghet i gruppen. Gruppen kan då ge energi, stöd 

och bekräftelse.  

men jag får ju även energi från gruppen, när det är en handledningsgrupp där vi känner oss trygga…då 

känner man den energin hur man peppar varandra…vi behöver den här uppmuntran, vi behöver bli 

sedda också…och det här är ett sätt att bli sedd och att bli lyssnad på…(Lärare 1) 

…så just den här tiden man får då, först ok va stressigt jag hinner inte. Sen när man kommer dit va 

bra det här va…man liksom slappnar av och ja, men det här är ju väldigt bra för vårt yrke innehåller ju 

så mycket… (Lärare 4) 

 

Hur uppfattar lärare att lärande genom handledda gruppsamtal används i deras var-

dagspraktik? 

Här framträder lärares kvalitativt skilda uppfattningar i hur hon/han använder sitt lärande genom 

handledda gruppsamtal i praktiken. Detta ger följande beskrivningskategorier: relationernas betydelse 

för ökad kommunikation och förståelse för varandra, kommunikationen förändras, skolvardagens praktik för-

ändras och undervisningen anpassas till elevens utveckling. 

Relationernas betydelse för ökad kommunikation och förståelse för varandra 

En uppfattning som framkommer är handledningens betydelse av att skapa en gemenskap och 

trygghet i gruppen. Detta påverkar lärares känslor, attityder och värderingar till varandra. Lärare 

uttrycker att en större förståelse skapas för varandra, liksom en igenkänning av svårigheter och 

problem som finns i verksamheten.  

Det skapar också en form av gemenskap med dom man jobbar med. När vi möts i korridoren har vi 

den här gemensamma upplevelsen och man kanske hör hur det gick eller något sånt…det blir någon 

form av uppföljning och man får någon form av positiv effekt. (Lärare 1)  
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Beroende på gruppens sammansättning påverkas också föreställningar som tidigare funnits i ar-

betslaget och mellan arbetslagen. Detta gäller också mellan skolans olika årskurser, som Fsk, F-3, 

4-6 och 7-9. Lärare uttalar att gemenskapen och tryggheten öppnar möjligheter till samtal i större 

omfattning än tidigare både inom arbetslaget, mellan arbetslagen och mellan stadierna. Kontakt 

har tidigare inte tagits i samma utsträckning för att samtala kring svårigheter beträffande elev eller 

kollega.  

I och med att man diskuterat det i handledningen och fått stöd av flera kollegor så gör det att jag vågar 

gå till kollegan i ett annat arbetslag och prata om hur mina elever behandlas. (Lärare 9) 

Lärare uttalar också hur samtalen i handledningsgruppen stärker lärare i färdigheten att våga 

tänka i nya banor och att få modet att också använda dem i praktiken. 

…när man får den här inputen från andra som kanske ser andra saker så kanske man vågar tänka om 

ja, det där var ju bra… (Lärare 1) 

…att våga prova de där nya sakerna. (Lärare 1) 

Lärare uttalar att de blir stärkta i sin relation till kollegor genom handledningen. Handledningen 

ger mod att också våga ta upp svårigheter/problem i sitt arbetslag men även i andra sammanhang 

utanför laget. Exempelvis kan det ske genom att frågor lyfts vid en personalkonferens eller med 

rektor, vilket lärare inte haft kraft till tidigare. 

När du har blottat dig i handledningssituationen så är det kanske lättare att göra det i ett icke handled-

ningssamtal utan i en arbetslagskonferens eller personalkonferens eller har ett behov av att prata med 

rektor för då har man dels gjort det själv innan men man har också sett att andra har saker som de 

grunnar över eller är osäkra över…oftast är väl det som är problemet att man känner det att alla andra 

verkar fixa det så bra för det är ingen som säger ngt…man kanske får rådet att diskutera det med rek-

tor eller arbetslaget som man inte vågat innan. (Lärare 7) 

Jag har fått mod genom handledningen, att ta kontakt med den kollegan i ett annat arbetslag vilket jag 

inte skulle ha gjort tidigare. (Lärare 9) 

Kommunikationen förändras   

I resultatet framkommer att lärare uppfattar att tidigare samtal i arbetslagen inte berört pedago-

giska frågor. Samtalen har oftast kretsat kring frågor av mer akut karaktär, som exempelvis orga-

nisation av kommande temadagar, friluftsdagar, provtillfällen mm. Lärare uttycker att de tidigare 

saknat forum för samtal kring såväl pedagogiska som ämnesdidaktiska frågor. Lärare uttrycker att 
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de nu samtalar mer med varandra och för fler samtal kring pedagogiska frågor och  även hur poli-

tik och samhälle påverkar skolvardagen.  

Vi diskuterar mer med varandra i arbetslaget nu. Det som diskuterades på handledningen kunde tas 

upp dagen efter mellan några av oss för att både diskutera det vi hade kommit fram till men också dis-

kutera själva handledningen som sådan. Hur man upplevt det. Innan var det bara organisation som 

diskuterades. Det är en stor skillnad.(Lärare 7)  

Hur påverkar samhället och politiken oss…filosofisk och existensiell diskussion skulle inte kommit 

upp annars. Vi hade inte förstått vad den personen menade. Men nu är det möjligt…(Lärare 3)  

Reflektion kring betydelsen av olika begrepp har varit viktig under implementeringsarbetet med 

Lgr11. Att samtalet utsatts för olika frågeställningar visar sig också varit berikande i kommunikat-

ionen med kollegor från andra skolor.  

Hela det här året har givit…vi har ett annat tänk än andra märker man när man träffar lärare från 

andra skolor i samband med implementeringen  vi har vänt och vridit på många frågor redan…men vi 

är mer fokuserade…det är fler än jag som känt det…man utvecklas hela tiden man utmanas…sen  har 

ju alla jobbat m läroplanen under lång tid…men vi ligger i framkant det känner jag…vi är vana att ha 

ett högre tempo…det märktes…det är stor skillnad när vi planerar arbetsområdet(LPP)…vi vill skala 

bort mer i temaområden…brinner mer för det här. (Lärare 4) 

Skolvardagens praktik förändras 

Lärare uttalar att handledda gruppsamtal påverkar dem i skolvardagens praktik. De tankar som 

uppkommit stödjer dem i deras förhållningssätt i olika situationer. Lärare uttrycker att de i hand-

ledningen kan ha kommit fram till en strategi, exempelvis vid ett problem i en klass. Det leder till 

att lärare studerar klasser, iakttar händelser och situationer på ett annat sätt, exempelvis hur en 

elev tilltalas i en viss situation Det kan ske både medvetet och/eller omedvetet, då förändringarna 

är medvetna prövas de aktivt i verksamheten. 

Det har kommit fram att elever triggas av ett tufft bemötande där man kanske ska välja en annan me-

tod att möta den…det använder man ju direkt som ett verktyg…(Lärare 2) 

Lärare uttrycker hur ett förändrat tankesätt och ett perspektivvidgande leder till nya upptäckter 

om varje enskild elev. Konsekvensen blir att varje elev får mer uppmärksamhet än vad tidigare 

vanor gett utrymme för, vilket exempelvis kan innebära att extra tid avsätts för mer noggrann ob-

servation av elever.  

…bara det här att tänka kring varje barn är ju jättenyttigt även om det inte uppkommer ett dilemma.. 

(Lärare 5) 
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I de handledda gruppsamtalen levereras konkreta råd och tips som blir användbara inte bara för 

den handledde utan även för övriga deltagare att omsätta i sin egen praktik. 

…de etablerade lärarna har kommit med många råd och tips och det har gett mig jättemycket… (Lä-

rare 3) 

Att man får dom här råden, att delge varandra kunskaper. Det ökar ju kompetensen. (Lärare 9) 

I resultaten framkommer hur lärares tankar och funderingar kring olika situationer kan leda till 

större förändringar i skolvardagen. Under handledningen kan det bli tydligt vilken effekt en ny 

konstellation i en grupp skulle ha för verksamheten eller att svårigheter i en klass kan bero på 

bristande struktur.  

Kanske jag försöker vara mer bestämd och strukturera upp lektionen mer. Jag har nämligen tagit upp i 

handledningen att jag har en rörig klass och då har vi pratat mycket om det här med struktur. Jag har 

väl försökt strukturera upp det lite mer i alla fall i de klasser det är stökigt... (Lärare 8) 

Undervisningen anpassas till elevens utveckling 

En uppfattning hos lärare är att samtalen i grupphandledningen har påverkat deras undervisning. 

Det här gäller exempelvis deras bemötande av elever, vilket har förändrats och utvecklats. Lärare 

uttrycker att de är mer positivt inställda och att de lyssnar mer på eleven.  

Man tänker till över sin lärarroll… hur man beter sig… (Lärare 8) 

…alltså enskilda elever, så har jag nog i min undervisning anpassat, i bemötandet av elever efter att vi 

haft handledning. Det är nog den stora förändringen. (Lärare 2) 

Lärare uttalar att undervisningens innehåll också påverkats genom att den granskas kritiskt. Var-

för arbetar vi med vissa moment? Vilka moment är relevanta med utgångspunkt i Lgr 11? Hur 

stödjer vi elever med inlärningssvårigheter? Lärare uttrycker att de också finner olika strategier för 

att utmana och stimulera elever som arbetar mot de högre kunskapskraven. 

Konkret har jag försökt anpassa arbetsuppgifter. Dom som har lätt för sig har jag försökt utmana lite 

mer, skriva lite längre text, bearbeta texten mer. Det är det svåraste tycker jag utmana dom som redan 

är långt framme Det tycker jag att jag fått genom handledningen just det här...man är otillräcklig 

många gånger…hur gör man rent konkret för att räcka till för alla…det finns ju ingen  universallös-

ning på det…att alla får en utmaning…det har jag fått upp ett tänk på lite mer…vi ska jobba med det 

som är vetenskapligt, vad är det jag ska nå?…vad är det viktiga?...mycket kan jag skala bort som jag 

inte behöver göra…vara mer fokuserad.. (Lärare 4) 
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Även om jag inte är där hela tiden kanske de duktiga eleverna kan jobba i grupp lite, hjälpa varandra, 

för genom samtal så utvecklas ju också dom, får input av varandra. Det var väl en grej jag tog till mig. 

(Lärare 8)  

En uppfattning lärare har är att deras undervisning förändras utifrån de olika råd och tips som 

framkommer i handledningen. Arbetssättet påverkas av egna reflektioner och gruppens reflekt-

ioner. Detta påverkar omgivningen, alltså eleverna.  Lärare beskriver hur de redan utifrån små 

förändringar i sitt arbetssätt kan påverka elever och hur detta resulterar i ökad motivation hos 

eleven.  

Det behövs bara lite förändring i ditt tonfall och i ditt sätt att säga saker så är det inget problem 

längre…om jag bara säger på rätt sätt så att barnet känner att det lyfts då ger det goda cirklar eller spi-

raler…det är så mycket som hänger samman.(Lärare 5) 

Lärare uttalar att de nu funderar mer över olika svårigheter i sin undervisning. Det kan exempel-

vis vara hur en elev på bästa sätt bör utmanas beroende på kunskapsnivå. Lärare uttrycker att det 

som framkommer genom handledningen är konkret användbart till skillnad från annan kompe-

tensutveckling som oftast enbart är teoretisk.  

Jag har provat en del grupprov också…det blir ett bra lärtillfälle. Det kommer jag att fortsätta med. 

(Lärare 8) 

Nu ska jag testa…nu går det mycket lättare…varför såg jag inte det själv? (Lärare 3) 

Jag funderar mer över olika problem, som exempelvis elever med inlärningssvårigheter eller elever 

som har det jobbigt hemma…lite hur man ska förhålla sig till det i undervisningen…det är inte nya 

grejer ..utan sådant man gått och funderat på under många år…på grund av samtalets struktur så blott-

läggs problemen på ett djupare sätt…vilket gör att du funderar lite extra över det sen i din undervis-

ning.  (Lärare 7) 

Resultatsammanfattning 

Lärare uppfattar att det sker ett lärande och utveckling genom att tankesättet förändras. Detta 

sker både i konstruerandet av frågor som i utmanandet av frågor. Konsekvensen blir ökad re-

flektion och fördjupning, därigenom erhålls en perspektivvidgning vilket leder till att nya tankar 

bildas. Samtidigt uttalar lärare att de stärks i professionen genom att få energi, stöd och bekräf-

telse.   

Lärare uppfattar att de nya teorierna prövas i praktiken. Andra användningsområden i vardags-

praktiken är relationernas betydelse för en ökad kommunikation och förståelse för varandra, vil-
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ket leder till ett förbättrat förhållningssätt till kollegor. Lärare uttalar att kommunikationen för-

ändras till att numera beröra pedagogiska frågor och undervisningen anpassas till elevens utveckl-

ing. Det professionella hanterandet av en viss situation utvecklas, liksom bemötandet av elev. 

Diskussion 

Undersökningar med intervjun som metod har ibland avfärdats med att de inte skulle vara veten-

skapliga, att de saknar objektivitet bland annat på grund av det mänskliga samspelet i intervjusitu-

ationen (Kvale, 1997). Jag ser att det kan finnas vissa svårigheter med intervjun, en sådan är ur-

valsförfarandet av intervjupersoner. I den här studien fick deltagarna anmäla sitt intresse för in-

tervjudeltagande. Det blir därför av betydelse att fundera både kring vilka som anmälde sig och 

också antalet intressenter. Varför anmälde sig just dessa tio personer? Finns risken att det är lä-

rare som är särskilt intresserade av handledning som anmält sig? Avböjde vissa intervju för att de 

upplevde den som tidskrävande eller på grund av att de hade en negativ inställning till handled-

ning? Orsakerna kan vara flera. Jag ser det dock som viktigt att intervjupersonerna deltog frivilligt 

för att öka möjligheten till informativa beskrivningar. Av de nio intervjupersonerna uttryckte en 

av dessa en tveksamhet till handledning: ”Det kändes påklistrat när vi satt och ansträngde oss att 

konstruera frågor” (Lärare 6). Samma person kunde dock se möjligheter i handledningen om syf-

tet med gruppens sammansättning blev tydligt. En annan svårighet med intervjun kan vara hur 

jag ska veta att intervjupersonen inte konstruerar sitt svar för att tillmötesgå mig eller syftet i in-

tervjusituationen. Risken finns också att svaren konstrueras beroende på hur intervjupersonen 

tror att en viss fråga ska besvaras. Jag noterar att resultatet är positivt och det är värdefullt att 

fundera kring vilken betydelse en obligatorisk verksamhet kan ha på resultatet. Undersöknings-

deltagarna deltar ej med frivillighet i projektet, utan det är en påtvingad verksamhet där all perso-

nal ska utvecklas tillsammans. Kan möjligen deltagarna känna ett visst tvång att inta en positiv 

hållning till handledningen/projektet? Jag inser att forskaren har stora möjligheter att nå kunskap 

om människors uppfattningar av olika situationer och det ställer stora krav på forskarens förmåga 

vad gäller lyhördhet och empati.  

Ellströms och Hultmans (2004) syn på att lärande i professionsutveckling främst utgår från soci-

ala situationer i vardagen överensstämmer med handledningsdeltagarens frågeställning från skol-

vardagspraktiken. Resultaten visar att lärare uppfattar ett lärande både genom egen reflektion och 

i dialog med varandra under handledningssamtalet. Det sker alltså både ett individuellt och ett 

kollektivt lärande, vilket också Ellström och Hultman (2004), Handal (1996), Granberg och Ohls-



 

21 

 

son (2005), Wenger (1998) och Wilhelmsson (1998) menar är utmärkande för ett professionellt 

lärande.  

I resultaten framkommer hur lärares tankesätt förändras genom konstruerandet av de frågor som 

ställs, liksom i den utmaning deltagaren får genom frågorna. Tankar som uppkommer vrids och 

vänds och gör det möjligt för nya perspektiv att framträda. Jag tolkar resultatet som att lärare ser 

sig själva med nya ögon som konsekvens av att deltagarna kommunicerar med varandra på annat 

vis när en undran/nyfikenhet bjuds in genom frågorna. Lärare ser sin egen roll på ett nytt sätt.  

Den egna vardagspraktiken reflekteras både av den enskilde deltagaren och i grupp och kan på 

det viset granskas kritiskt vilket resulterar i ny medvetenhet som skapar ny kunskap. Dewey kallar 

detta en reflektiv handling (Pettersen, 2008).  

Lärare uppfattar att en utvecklingsprocess startar vilket visar sig som en gradvis förändring hos 

dem. Nya tankar uppkommer och därmed egna teorier vilka omformas till konkreta verktyg att 

använda i skolvardagens praktik. Jag tolkar det som Vygotskys idé om individens förmåga att an-

vända erfarenheter från samarbete och kommunikation (Pettersen, 2008). Förändringarna fram-

träder på olika sätt beroende på var läraren befinner sig i utvecklingsprocessen och kan samman-

fattas i tre steg: 1. När lärare är i början av processen uttalar lärare att de förändrats, men är 

osäkra på vad som förändrats. 2. Längre fram i processen kan lärare uttrycka att de fått nya tankar 

och känner att de förändrats i sitt förhållningssätt till eleverna men har fortfarande svårt att kon-

kret ange vari detta består. 3. I den senare delen av utvecklingsprocessen har den egna teorin om-

formats och lärare kan konkret beskriva vad den resulterat i. Dessa tre steg motsvarar de tre lä-

randedimensioner Ellström och Hultman (2004) menar är utmärkande för den lärandeprocess 

individen genomgår i professionsutveckling. 

Näslund (2004) menar att inom grupphandledning är det vanligt att deltagaren blir medveten om 

sin egen yrkespraktik. Den integrerade yrkesskickligheten utvecklas, alltså förmågan att koppla 

teori och praktik och intuitivt använda detta i vardagspraktiken. Resultaten i den här studien visar 

att lärare uppfattar en förändring av sin undervisning, som en följd av handledningen. Undervis-

ningen utvecklas och anpassas till eleverna. I studiens handledda gruppsamtal sker således både 

ett utvecklingsinriktat lärande och ett reproduktivt lärande av skolvardagspraktiken. Ellström (2001) 

menar att lärandeformerna, utvecklingsinriktat- och reproduktivt lärande, sker i samtliga lärandedimens-

ioner: subjektiv dimension, utförandedimension och strukturell dimension. 

I resultaten framkommer att genomförandet av utvecklingsprocessen är individuell och påverkas 

av flera faktorer, ett exempel är graden av handledningsvana. Lärare är oftast handledningsovana 
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vilket gör att tiden blir en avgörande faktor för hur långt deltagaren kommit i utvecklingsproces-

sen. Ett annat exempel är att tryggheten i gruppen har betydelse för utvecklandet av relationerna 

både mellan deltagarna i gruppen som mellan kollegor i övriga gruppkonstellationer inom skolan, 

som arbetslag mm. Detta i sin tur påverkar också kommunikationen mellan lärare både vad gäller 

dess mängd och innehåll. Jag kan således se att tiden har betydelse för flera av dessa faktorer och 

därmed utvecklingsprocessen för lärares lärande och utveckling. Det talar för betydelsen av en 

längre sammanhängande tid med handledning. Jag drar slutsatsen att en handledningsperiod 

lämpligen bör sträcka sig över minst ett år. Det vore därför intressant och viktigt att studera 

handledningens effekter efter en längre tids handledning än vad som varit fallet i den här studien.  

En annan faktor som har betydelse för lärande och utveckling i handledda gruppsamtal är sam-

mansättningen av handledningsgruppen. Samspelet mellan deltagarna i handledningsgruppen sti-

mulerar utbytet av associationer och underlättar byggandet av ny kunskap (Boalt Boëthius & 

Ögren, 2003). En sådan utveckling kräver reflektion av yrkesverksamheten tillsammans med 

andra yrkesutövare (Handal, 1996). En handledningsgrupp kan vara ett arbetslag eller ett ämne-

slag eller någon annan variant. Jag drar slutsatsen att dess sammansättning blir betydelsefullt för 

deltagarens/gruppens förväntningar på handledningen. Betydelsefullt för lärande och utveckling 

blir också i vilken grad deltagaren/gruppen tagit del av syftet med sammansättningen.  

Det framkommer också att handledningsgruppen ger energi till den enskilde läraren och att lärar-

samtalens innehåll förändrats till att beröra pedagogiska frågor, vilket bidrar till lärares lärande 

och utveckling och som konsekvens förhoppningsvis ökade möjligheter till förbättrade elevresul-

tat. Jag gör tolkningen att det som gör handledda gruppsamtal unika som medel i lärares profess-

ionsutveckling är förmågan att förena teori och praktik på ett för lärare konkret sätt. Läraryrket 

ställer nya och stora krav där möjlighet till utveckling förutsätter en kommunikation mellan kolle-

gor. Denna kan ej ha formen av återkommande diskussioner utan kräver samtal med utmaning 

där frågandet får en avgörande betydelse. Handledning för lärare blir speciell då den når flera vik-

tiga faktorer som är betydande i lärares professionsutveckling och på det viset unik i jämförelse 

med de traditionella möten som idag sker i skolor med olika konferensformer.  

För några yrkesgrupper som arbetar med människovårdande verksamhet, som kurator och sjuk-

sköterska, är handledning ett obligatoriskt inslag. Med anledning av studiens resultat gör jag tolk-

ningen att handledning är motiverad också för lärare i överensstämmelse med Näslunds och 

Granströms (1998) åsikt. Handledning bör vara ett obligatorium för lärare precis som för likar-

tade yrkesgrupper. Resultaten tyder på rika möjligheter att i reflektion med kollegor stärka den 
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enskilde läraren, liksom lärarkollektivet genom en kommunikationsform där frågandet är i cent-

rum. Lärare kan tillsammans granska sig själva vilket leder till en förbättrad och mer anpassad 

undervisning för eleven och förhoppningsvis som konsekvens förbättrade elevresultat. I ett sam-

hällsperspektiv är det en stor vinst.  
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