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I denna rapport undersöks på vilka sätt grupphandledning kan vara 

utvecklande för den enskilde pedagogen och vilka effekter 

grupphandledningstillfällena har givit dem. Vi har även undersökt vad 

det är i grupphandledning som ger dessa effekter. Kvalitativa intervjuer 

ligger till grund för vår undersökning. De respondenter som deltar i 

undersökningen är fyra verksamma pedagoger som deltagit i 

grupphandledning. I vårt resultat har vi kommit fram till att pedagoger 

känner en stark må bra-känsla efter att ha deltagit vid 

grupphandledningstillfällen. Flera effekter som framkommer är att 

kommunikationen förbättras och att pedagogerna ser grupphandledning 

som en mycket god kompetensutveckling. Vi kom även fram till att det 

är flera olika faktorer som påverkar så att det blir en god 

grupphandledning. 
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1 INTRODUKTION 

Det finns många sätt att se på handledning och olika varianter av hur man går till väga 

vid handledningstillfällen. Resultatet av handledning för den enskilde pedagogen och 

den pedagogiska verksamheten kan vara av olika karaktär.  

Intresset av och för handledning är stort och det finns mycket skrivet om det men dessa 

avhandlingar och vetenskapliga skrifter handlar inte så ofta om handledning av 

verksamma pedagoger. Åberg i Kroksmark och Åberg, (2007) påpekar att det skett en 

ökning av mängden vetenskapliga texter som ges ut inom detta område men att det finns 

mycket mer att undersöka, speciellt i de nordiska länderna. Under 80-talet ökade 

grupphandledningstillfällena markant i Sverige skriver Åberg i Kroksmark och Åberg, 

(2007). Hon förklarar att det främst är tre bidragande orsaker till detta. Lärande och 

utveckling har fått större resurser och resurser till anpassningar och trygghetsskapande i 

verksamheterna har ökat. Även ett större samarbete mellan högskolor och pedagogiska 

verksamheter ses som bidragande till att handledning har ökat.  

Under de åren vi har läst specialpedagogik har vi vid flera tillfällen fördjupat oss i hur 

viktigt samtalet är i den pedagogiska verksamheten. Handledning är en form av samtal 

som kan ge bra tillfällen till att få en djupare förståelse för andras tankar och 

tillsammans reflektera över sådant som tillhör vår vardag.  

Från våra egna yrkesutövningar som pedagoger har vi positiva erfarenheter av 

handledning och att den kan ha betydelse för verksamheten. Då vi båda har ett intresse 

för hur handledning kan vara utvecklande i en pedagogisk verksamhet så föll det sig 

naturligt att rapporten ska fokusera på detta. Vi tänker inrikta oss på grupphandledning 

för yrkesverksamma pedagoger och hur den kan vara utvecklande för den enskilde 

pedagogen.  
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2 BAKGRUND 

I bakgrunden redogör vi för olika sätt att uppfatta och se på handledning. Vi börjar med 

att presentera vad styrdokumenten säger och de svårigheter i sitt uppdrag som 

pedagoger kan ha. Efter det tar vi upp olika begrepp och modeller inom området 

handledning. Vi berör även syftet med och förväntningar på handledning. Därefter tar vi 

upp vad handledning kan leda till. Efter det berör vi yrkesspråk och miljön runt 

handledningstillfällen. Avslutningsvis skriver vi om teoretiska utgångspunkter som 

ligger till grund för vår rapport och det syfte som vi valt att arbeta utifrån.  

2.1 Styrdokumenten 

Enligt Salamancadeklarationen (2006) är målet att alla elever ska kunna delta i samma 

verksamhet och få lära efter sin egen förutsättning. Detta innebär att pedagoger inom 

förskolan och grundskolan behöver tänka mycket på hur verksamheten organiseras och 

hur arbetssättet bedrivs. Alla är unika och elever har olika inlärningsbehov. 

Salamancadeklarationen (2006) påpekar att det är viktigt att tillgodose alla elever på 

likvärdig grund med en pedagogik som är anpassad till den enskilde elevens behov. 

Detta visar på den internationella syn som finns på skolverksamhet och hur den ska 

bedrivas. Som en följd av Salamanca genomförs ett projekt European Agency for 

Development in Special Needs Education för att leda den specialpedagogiska 

utvecklingen framåt i Europa. De Europeiska länderna ligger olika långt fram i sin 

process med det specialpedagogiska arbetet och Sverige har kommit långt i sitt arbete 

skriver Tinglev i Meijer(2001) i rapporten.  

Tanken med Salamancadeklarationen (2006) pekar på en vision om ”en skola för alla”. 

Flexibla pedagoger är en förutsättning för att ”en skola för alla” ska fungera i praktiken 

menar Brodin och Lindstrand (2004). Verksamheten ska ha eleverna i fokus skriver de 

trots att skolan är arbetsplats både för elever och för pedagoger. Bladini i Kroksmark 

och Åberg (2007) lyfter även specialpedagogernas roll i begreppet ”en skola för alla” 

och menar att de tillsammans med skolledningen har en viktig funktion.   

De svenska läroplanerna Lpo 94 (1994) och Lpfö 98 (1998) visar på att pedagogerna 

som arbetar i dessa verksamheter ska skapa goda inlärningsmiljöer, uppmärksamma och 

hjälpa elever med behov av särskilt stöd. I Skollagen (SFS 1985:1100) kan man läsa: 

”I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. Verksamheten i 

skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje 

människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.” (1985, 1 kap. 2 § s.43) 

2.2 Pedagogers svårigheter i det mångskiftande 
uppdraget  

I Salamancadeklarationen (2006) påtalas det att alla pedagoger har rätt till fortbildning 

eftersom de arbetar under varierande och ibland svåra förhållanden. Handledning kan 

vara en lösning på hur fortbildningen kan gå till står det i Salamancadeklarationen 
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(2006). Ett ansvar som rektorer har enligt Lpo 94 (1994) är att ”- personalen får den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sin 

uppgifter” (1994, s.19). Åberg i Kroksmark och Åberg (2007) tar upp att en del 

grupphandledning kan fås som kompetensutveckling och detta blir då stärkande för 

pedagogerna i den egna professionen. Bladini i Kroksmark och Åberg, (2007) håller 

med om detta och menar att handledningstillfällen kan vara en hjälp till lösning på 

personliga svårigheter och problem på själva arbetsplatsen. Normell (2004) skriver: 

”Det blir allt vanligare att skolans personal efterfrågar grupphandledning. Detta tror jag 

har att göra med att skolan som arbetsplats nu är mer mångfasetterad och komplicerad 

än den var förr. Framför allt ställs större krav på att pedagogen skall vara tillgänglig, 

inte nödvändigtvis hela tiden, men med hela sin person, alltså även känslomässigt.” 

(2004, s.101) 

I andra yrkesgrupper exempelvis inom sjuk- och psykvården så förekommer 

handledning i större utsträckning. Granström i Berg och Scherp (2003) skriver att det 

borde vara en självklarhet och en rättighet även för pedagoger inom skolväsendet att få 

möjlighet till handledning i större utsträckning. 

2.3 Begrepp inom handledning 

Vad begreppet handledning egentligen innebär är oklart för många, skriver flera 

författare bland annat Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002), Skagen, Bladini och 

Sundli i Kroksmark och Åberg (2007). Det kan verka självklart vad begreppet 

handledning innebär men vid närmare eftertanke är det svårt att ge en tydlig definition 

och det kan bero på att handledning förekommer i flera olika varianter.  

2.3.1 Handledning 

Lundgren (1996) skriver i Pedagogisk uppslagsbok att handledning kan ges till både 

färdigutbildade pedagoger och dem som är under utbildning. Huvudsyftet med 

handledning är att kompetensen ska utvecklas. Det är utbildade personer som håller i 

handledningstillfällena och att händelsen ska leda till goda handlingar och väcka idéer 

att jobba vidare med. Handledningstillfällena kan vara både till en enskild person eller 

till en grupp.  

Nationalencyklopedins förklaring lyder:  

”handledning, praktisk-pedagogiskt stöd som ges under utbildning eller praktik, främst 

i form av samtal, i grupp eller individuellt.” (http://www.ne.se/handledning) 

Juul och Jensen (2002) definierar begreppet handledning som ett tillfälle när pedagoger 

på ett engagerande sätt, deltar i ett forum där det diskuteras pedagogiska frågor och 

lösningar på dessa.  

2.3.2 Grupphandledning 

Enligt Granström i Berg och Scherp (2003) kan begreppen grupphandledning definieras 

med: 

http://www.ne.se/handledning
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”Grupphandledning innebär att en grupp lärare från samma arbetslag eller i blandade 

grupper under ledning av en extern handledare, får möjlighet att språkliggöra sina 

upplevelser från vardagsarbetet. Detta språkliggörande av vardagen kan ses som ett 

viktigt led i utvecklandet av ett yrkesspråk för lärare…” (2003, s.199) 

2.4 Olika modeller av handledning 

Det finns flera varianter av handledning inom de pedagogiska verksamheterna både för 

yrkesverksamma och för studenter. Detta kan ske genom grupphandledning eller 

individuell handledning.  

2.4.1 Handledning för studerande 

Den studerande kan få handledning vid olika tillfällen, både av handledare vid 

universiteten vid exempelvis uppsatsskrivning och vid verksamhetsförlagd praktik av en 

handledare på praktikplatsen. Näslund (2004) påtalar att ett av handledningens 

huvudmål är kunskapsinlärning då den handledde ska få förståelse för olika teorier. 

Akademisk handledning på universiteten har mer och mer gått över till 

grupphandledning av studenter skriver Person i Kroksmark och Åberg (2007). Han 

menar att i en sådan grupp fungerar de andra studenterna som medreflektörer vid 

handledningstillfällena. Detta sätt att arbeta med handledning vid uppsatsskrivning är 

mycket positivt menar Kroksmark i Kroksmark och Åberg (2007) då skrivprocessen 

accelererar genom att studenterna får stöd och pushning av de övriga i gruppen.   

Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002) skriver att även pedagogerna i grundskolan 

använder handledning allt mer som ett begrepp i undervisningen till enskilda elever. 

2.4.2 Handledning för yrkesverksamma 

Handledning av yrkesverksamma pedagoger kan förekomma både individuellt och i 

grupp. Handledningstillfället leds av en person som kan vara till exempel en 

specialpedagog, konsult eller skolpsykolog. Handledaren kan både komma utifrån eller 

finnas i den egna verksamheten. 

För att det ska bli ett bra resultat av att delta i handledningsgrupper skriver Näslund 

(2004), krävs det av deltagarna att de är positivt inställda och visar det med att vara 

öppna och nyfikna och ta ansvar för att handledningstillfället utvecklas till ett bra 

samtal. Handlingstillfällen ger en fördel kontra andra samtalsformer påtalar Normell 

(2004) då deltagarna ges tillfälle att diskutera de ämnen som just då känns aktuella. Von 

Ahlefeld Nisser (2009) visar på vikten av att de premisser som ska gälla under samtalet 

synliggörs innan för alla deltagare, så alla har lika utgångsläge. 

 2.4.2.1 Individuell handledning 

Vid individuell handledning blir reflektionerna djupare och mer personligt riktad menar 

Näslund (2004). Samtidigt skriver Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002) att 

handledning i grupp är att föredra då deltagarna har förutsättningar att delge varandra 

erfarenheter om den egna professionen. Om handledningen ska vara individuell eller 
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ske i grupp är beroende på vilket syfte man vill uppnå med handledningstillfället skriver 

Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002). 

 2.4.2.2 Grupphandledning 

Innehållet i grupphandledning för pedagoger fördelas inom tre områden skriver Åberg 

(2009), nämligen:  

 verksamhetsinriktad  

 professionsutvecklande   

 personalstödjande 

Det första området inom grupphandledning, verksamhetsinriktad handledningen 

kännetecknas av att det är ett speciellt behov som är knutet till verksamheten som ska 

behandlas. Den kan pågå under en kortare tid och den är obligatorisk för de 

medverkande. Ofta har handledningstillfället initierats av skolledaren och det kan även 

vara denne som agerar som samtalsledare. Det andra området inom grupphandledning, 

professionsutvecklande handledningen har som mål att pedagogerna ska bli bättre i sin 

yrkesutövning. Den karakteriseras av att samtalen sker på pedagogernas initiativ och de 

bestämmer själva vad som ska behandlas vid tillfället. Handledningen pågår under en 

längre tid och de som deltar har själva valt att vara med. I den här typen av handledning 

är handledarens roll att ställa utmanande frågor så att deltagarna utvecklar/förändrar sitt 

tänkande. Det tredje området inom grupphandledning, personalstödjande har som 

uppgift att stötta och hjälpa pedagogerna så att de ska orka med sitt yrkesuppdrag. 

Genom att pedagogerna pratar om sina problem kan yrkesuppdraget förtydligas och alla 

kan bli mer medvetna om vad som måste göras och vad som kan släppas. Det kan ge en 

känsla av lättnad som gör att pedagogerna orkar med sitt eget arbete lite lättare. Även 

självförtroendet kan öka av dessa diskussioner när pedagogerna får möjlighet att 

benämna och dela med sig av sina yrkeskunskaper. 

Deltagarna i grupphandledning kan bestå av tre olika sammansättningar skriver Näslund 

(2004). Han menar att det finns handledning för tvärgrupper där personer ingår som inte 

arbetar tillsammans vardagligen. En annan grupp som nämns är team exempelvis ett 

arbetslag och den tredje sammansättningen är den kollegiala gruppen där deltagarna har 

samma yrke. Hammarström-Lewenhagen och Ekström (1999) påtalar att vid 

grupphandledning lyfter deltagarna flera olika åsikter, detta ledar till en dynamik i 

samtalet.  

Någonting som kan försvåra en grupphandledning kan vara att deltagarna har olika 

förutsättningar exempelvis utbildning, traditioner och arbetsvillkor påtalar Lendahls 

Rosendahl och Rönnerman (2002). En annan aspekt som Hammarström-Lewenhagen 

och Ekström (1999) lyfter är att pedagogerna har olika inställningar och behov av att 

delta i grupphandledning.  

Gustafson i Persson och Rönnerman (2005) beskriver att lärandeprocessen vid 

grupphandledning är som en spiral. Han förklarar att spiralen består av en kedja där tre 

delar ingår, delarna är synliggöra, provocera och använda. Dessa tre delar är 
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grupphandledningens kärna. Grupphandledningen börjar med att ett problem eller ämne 

synliggörs och genom att detta görs kan grupphandledningsdeltagarna provocera 

varandra och diskutera det aktuella problemet eller ämnet. Nästa steg i 

grupphandledningsprocessen är att pedagogerna använder det som diskuterats i sin egen 

pedagogiska verksamhet skriver Gustafson i Persson och Rönnerman (2005). Sedan 

forsätter processen med att spiralen börjar om igen. 

 2.4.2.3 Kollegahandledning 

Vid kollegahandledning träffas kollegor i en grupp och handleder varandra under en 

längre tid skriver Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002). Då förekommer ingen 

extern handledare utan samtalet leds utav någon i den handledningsgruppen beskriver 

Juul och Jensen (2002). Målet med kollegahandledning påtalar Blossing i Berg och 

Scherp (2003) är att diskussionsämnena som behandlas kommer från den egna 

pedagogiska verksamheten. Vid de tillfällen då kollegahandledningen inte leder till 

något resultat kan det behövas lyftas i andra forum exempelvis grupphandledning. 

Kollegahandledning kan då ses som ett förstadium till handledning menar Juul och 

Jensen (2002).  Men författarna Hammarström-Lewenhagen och Ekström (1999) menar 

att det även kan vara tvärtemot, grupphandledning kan vid behov övergå till 

kollegahandledning. 

2.5 Syftet med handledning 

Syftet med ett handledningstillfälle är att deltagaren eller deltagarna ska få utvecklas 

och skapa ett djupare förhållningssätt till den egna pedagogiska miljön. Bladini i 

Kroksmark och Åberg, (2007) förklarar att handledning kan ses på två olika sätt, dels 

som en form av reflektion där pedagogernas tankar om arbetet är i fokus och även som 

ett verktyg för att förbättra barnens situation i skolverksamheten. Näslund (2004) tar 

upp att handledningstillfällen kan ha olika syften beroende på vilken sorts behov som 

finns. Näslund (2004) skriver ”…att ett gemensamt syfte för alla typer av handledning 

är att deltagande skall erbjudas möjlighet till lärande och utveckling.” (2004, s. 19). 

Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002) håller med om detta och menar att i en 

förlängning ger handledningen för pedagoger bättre förutsättningar för barn och elever i 

de pedagogiska verksamheterna. Skolverket (2008) påtalar vikten av att pedagogerna 

har tillgång till möjligheten att få handledning av både specialpedagog och extern 

kompetens, beroende på vilket behovet är.  

Meijer (2001) tar upp att pedagoger i Europa upplever problem i sin pedagogiska 

verksamhet och att dessa främst är av praktisk karaktär. Han menar att det är viktigt 

med snabba förändringar och beslut, så tiden inte bara går. Fortbildning, litteratur och 

utbyte av erfarenhet kollegor emellan är bra sätt för pedagoger att lära på. Detta kan nås 

bland annat genom handledning. 

Avsikten med grupphandledning är att flera pedagoger tillsammans får utbyta tankar 

och erfarenheter som kan leda till skolutveckling skriver Åberg (2009). Rönnerman 

(1998) påtalar att för att pedagoger ska öka sitt engagemang i den egna verksamheten så 

krävs ett samarbete dem emellan. Pedagogerna behöver få en fördjupad kunskap inom 

pedagogiken och utgå ifrån ett problem från sin yrkesvardag skriver Rönnerman (1998). 



 

7 

Granström i Berg och Scherp (2003) menar att på denna mötesplats för pedagoger där 

de tillsammans ska diskutera och ta upp eventuella problem i sin pedagogiska 

verksamhet även sker en färdighetsutveckling. 

Det har skett en förskjutning på innehållet vid handledningstillfällena. Tidigare var det 

mest relationer som var i fokus och idag är det lärandet som får mest utrymme under 

handledningstillfällena skriver Hammarström-Lewenhagen och Ekström (1999). 

2.6 De handleddas förväntningar   

De handledda har förväntningar på handledningstillfällena. Pedagogernas förhoppningar 

är att få stärka vi-känslan, få aha-upplevelser, kunna ta upp frågor om den egna rollen 

och arbetsplatsen, men handledaren ska även inspirera, lyssna av pedagogernas 

intressen och behov samtidigt som de ska ta initiativ och föra processen framåt vid 

handledningstillfället skriver Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002) och Näslund 

(2004). Näslund (2004) har i en undersökning kommit fram till att pedagoger på låg- 

och mellanstadiet inte har samma förväntningar på innehållet vid handledning som 

pedagoger på högstadiet. Pedagogerna på låg- och mellanstadiet ville diskutera frågor 

som främst rörde själva elevgruppernas arbete medan högstadiets pedagoger ville ha 

fokus på yrkesrollen. De pedagoger som deltog i undersökningen var positiva till 

handledning även om deras förväntningar inte alltid uppfylldes. Det visade sig också att 

om pedagogerna var öppna och nyfikna på handledning som företeelse, så blev effekten 

av handledningstillfällena större (a.a.). 

Eftersom handledaren är en person som är utsedd för just detta uppdrag finns det stora 

förhoppningar på handledarens agerande och vad den kan uträtta menar Lendahls 

Rosendahl och Rönnerman (2002).   

2.7 Vad handledning kan leda till 

Handledning kan leda till flera förbättringar inom de pedagogiska verksamheterna 

menar flera författare och forskare bland annat Näslund (2004), Åberg (2007, 2009), 

Bladini (2004), Normell (2004) och Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002). Dessa 

förbättringar kan vara inom områdena personlig utveckling, pedagogisk utveckling, 

grupputveckling och problemlösningsförmåga. Lendahls Rosendahl och Rönnerman 

(2002) trycker även på att den gemensamma reflektionen vid ett 

grupphandledningstillfälle möjliggör för pedagogerna att få ett samband mellan teori 

och praktik. I besparingstider kan det dessutom löna sig att satsa på handledning för 

pedagoger skriver Hammarström-Lewenhagen och Ekström (1999). Utredningar har 

visat att kvalitén på pedagogiska verksamheter kan bibehållas om pedagogerna har hög 

kompetens. 

2.7.1 Personlig utveckling 

Under 60- och 70- talet var personlig utveckling mer vanligt som huvudanledning till 

handledning skriver Näslund (2004). Idag ligger möjligheten till personlig utveckling 

som en del vid alla handledningstillfällen (a.a.). Normell (2004), Åberg i Kroksmark 



 

8 

och Åberg (2007) och Näslund (2004) lyfter fram att syftet med personlig utveckling är 

att den enskilde pedagogen får hjälp med den egna utvecklingen och sin självkännedom, 

den enskilde pedagogen kan alltid få nya insikter och utveckla sig själv. Jacobson 

Hemgren i Persson och Rönnerman (2005) skriver att grupphandledning kan innebära 

ett stöd för den enskilde pedagogen, de får ett ökat medvetande om sin egen roll i den 

pedagogiska verksamheten. Persson i Persson och Rönnerman (2005) påtalar att den 

enskilde pedagogen utvecklar sin förmåga att kunna se sin egen roll i pedagogiska 

sammanhang. Hon förklarar att man som pedagog ska se sig själv som en aktör och att 

man har möjlighet att påverka och inte se sig som en passiv deltagare i ett sammanhang. 

Jacobson Hemgren i Persson och Rönnerman (2005) menar att pedagogerna bli säkrare i 

att bedöma de olika situationer som kan finnas i verksamheterna. Hammarström-

Lewenhagen och Ekström (1999) påtalar att handledning kan vara ett bra tillfälle för 

pedagogerna att utveckla sin sociala kompetens.  

Möjligheten att lyfta och få situationer från den pedagogiska vardagen belyst under 

handledningstillfället menar Normell (2004) ger en ökad trygghet i det pedagogiska 

utövandet. Pedagogens kritiska förhållningssätt till sin egen arbetssituation utvecklas 

vid handledning påpekar Ahlberg i Kroksmark och Åberg (2007) och menar att 

pedagogen får distans till sin pedagogiska roll. Granström i Berg och Scherp (2003) 

skriver att pedagogerna ges en möjlighet att medvetandegöra sin egen roll i samspelet 

med eleverna. Ritzén i Persson och Rönnerman (2005) påtalar att när pedagogerna blir 

medvetna om sina egna tolkningsramar så får de en förståelse för varför de agerat som 

de gjort i tidigare pedagogiska situationer.  

Persson i Persson och Rönnerman (2005) beskriver att genom handledning kan den 

enskilde pedagogen utveckla sin förmåga i att formulera och uttrycka sig, kunna 

argumentera för sina ställningstaganden och kunna kommunicera med andra bättre. I 

och med detta utvecklar den enskilde pedagogen sitt professionella yrkesspråk menar 

han.  

Hammarström-Lewenhagen och Ekström (1999) lyfter även att det kan vara ett problem 

för den enskilde pedagogen att vara deltagande i handledning. De menar att pedagogen 

kan uppleva en osäkerhet i att öppna sig inför en grupp och berätta om sina egna 

erfarenheter och sina eventuella misslyckanden. 

Samtidigt som personlig utveckling sker genom handledning, motverkas exempelvis 

utbrändhet och pedagogerna får insikt i att avgränsa de egna kraven skriver Åberg i 

Kroksmark och Åberg (2007). Handledningstillfället kan fungera som en 

återhämtningsstation för den enskilde pedagogen eller för den grupp som deltagit i 

handledning skriver även Hammarström-Lewenhagen och Ekström (1999).  

2.7.2 Pedagogisk utveckling 

När det sker pedagogisk utveckling är det metoder, förhållningssätt, bemötande och 

yrkesspråket som utvecklas skriver Åberg i Kroksmark och Åberg (2007). Handledning 

ska leda till att pedagogerna får en ökad kunskap och yrkesskicklighet menar hon. 

Hammarström-Lewenhagen och Ekström (1999) påtalar att handledning kan leda till en 

gemensam kunskapsbas för de pedagoger som deltar. Ellström och Hultman (2004) 

beskriver att lärande sker gemensamt med andra som har samma yrkesidentitet. Näslund 
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(2004) skriver om färdighetsutveckling för pedagoger och förklarar det med att 

pedagogerna får en ökad medvetenhet runt sin egen yrkesroll och kompetens i den 

pedagogiska verksamheten. Jacobson Hemgren i Persson och Rönnerman (2005) håller 

med om detta och menar att detta sedan leder till att pedagogernas förhållningssätt och 

hur de agerar i sin pedagogiska roll förändras. Hammarström-Lewenhagen och Ekström 

(1999) påtalar att den metakognitiva kunskapen, dvs. hur kunskap ser ut och skapas, får 

möjlighet att fördjupas och utvecklas under handledningstillfällen. Kunskapsprocessen 

som uppkommer vid handledningstillfället ska kunna ge pedagogerna en möjlighet att 

hantera liknande situationer i framtiden (a.a.).  

Näslund (2004) påtalar att det viktigaste målet med handledning är integrerad 

yrkesskicklighet. Det handlar om att pedagogerna förenar sitt akademiska kunnande 

med den pedagogiska verksamheten i vardagen skriver Rönnerman (1998). Näslund 

(2004) framhåller vikten av att handledning är ”både teoretisk och erfarenhetsbaserad.” 

(s. 20). Även Hammarström-Lewenhagen och Ekström (1999) menar att handledning 

gynnar teoriutveckling genom att pedagogerna prövar det som diskuterats under 

grupphandledningstillfällena i sina egna pedagogiska verksamheter. Den 

kompetensutveckling som uppstår genom grupphandledning påtalar Lendahls 

Rosendahl och Rönnerman i Persson och Rönnerman (2005) leder till att de 

pedagogiska verksamheterna utvecklas. De menar att denna kompetensutveckling kan 

få två olika fokus, nämligen att pedagogerna börjar tänka och fundera på företeelser 

som förekommer i deras egen vardag men att det inte behöver leda till någon 

förändring. Det andra perspektivet är att pedagogerna börjar agera och förändra i sin 

pedagogiska verksamhet utifrån det som blivit belyst under 

grupphandledningstillfällena (a.a.). Även Ellström i Ellström och Hultman (2004) 

beskriver detta och menar att lärandet som uppstår leder till att pedagogerna praktiskt 

kan pröva de olika handlingsalternativ som tagits upp vid det aktuella 

handledningstillfället. 

Bladini (2004) har kommit fram till att handledning kan bli ett hjälpmedel för 

pedagoger när de ska ge barnen/eleverna bättre förutsättningar till inlärning och socialt 

umgänge. Hon skriver också att det kan vara ett tillfälle där pedagogerna har möjlighet 

att reflektera över sin pedagogiska verksamhet.  

2.7.3 Grupputveckling 

Salamancadeklarationen (2006) påtalar vikten av ett effektivt samarbete i arbetslagen 

som en förutsättning för att pedagogerna ska kunna möte varje elev på dess nivå. För att 

ett arbetslag ska kunna fungera behöver det hos gruppdeltagarna finnas engagemang, 

samarbetsförmåga, kunna delge varandra sina kunskaper och erfarenheter och även ha 

insikt om grupprelationer skriver Nilsson (2005), Persson (2001) och Hammarström-

Lewenhagen och Ekström (1999). Persson (2001) trycker på att arbetslagets grundsyn 

på elevers och barns lärande och utveckling ska vara likvärdig för att samarbetet mellan 

pedagogerna ska fungera väl. 

 En effekt av grupphandledning som lyfts av Hammarström-Lewenhagen och Ekström 

(1999) är att pedagogerna inom det handledda arbetslaget upptäcker nya sidor hos 

varandra och uppmärksammar hur reflekterande diskussioner kan föras kollegor 
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emellan. Att vara deltagare i en grupp innebär att den enskilde individens behov och 

motiv kommer i andra hand, gruppens gemensamma behov är i fokus menar Nilsson 

(2005). Han påtalar att kommunikationen mellan alla gruppdeltagare måste fungera och 

att de behöver hjälpas åt med detta.  

Vid grupputveckling är det arbetslagens gemensamma kompetenser som stärks och dess 

samarbetsförmåga ökar, de handledda tar till vara varandras kunskaper och 

yrkesskicklighet inom arbetslaget när en grupputveckling sker skriver Åberg i 

Kroksmark och Åberg (2007) och Persson (2001). Hammarström-Lewenhagen och 

Ekström (1999) påtalar att handledningstillfället kan bli ett redskap för att lyfta den 

tysta kunskapen och de negativa invanda rutinerna som finns hos pedagogerna och i de 

pedagogiska verksamheterna. Det skapas gemensamma referensramar för den 

handledda gruppen och alla får samma förståelse av språket menar Ahlberg i 

Kroksmark och Åberg (2007).  

Grupphandledning för pedagoger är ett hjälpmedel som används mer och mer för att 

läroplanernas krav ska uppnås i de pedagogiska verksamheterna skriver Hammarström-

Lewenhagen och Ekström (1999). Åberg i Kroksmark och Åberg (2007) beskriver att 

det ofta är en psykolog eller skolledaren som är handledare vid de tillfällen då målet är 

att det ska ske en grupputveckling. 

2.7.4 Problemlösningsförmåga 

Mycket av ett handledningstillfälle handlar om att den enskilde pedagogen eller 

arbetsgruppen ska finna lösningar på ett problem eller att de ska öka förståelsen för den 

egna verksamheten skriver Bladini (2004). Juul och Jensen (2002) beskriver att den 

enskilde pedagogen kan få stöttning i handledningssamtalet som leder till en insikt om 

hur problemet kan hanteras.  

Åberg i Kroksmark och Åberg (2007) skriver om att specifika konflikter eller problem 

som rör enskilda personer exempelvis elever eller personal kan tas upp vid 

handledningstillfällen. Den här sortens handledning förekommer oftast under en kortare 

period tills det specifika problemet är löst. En utomstående person som håller i 

handledningstillfällena är vanligast, detta kan vara exempelvis en specialpedagog, -

skolpsykolog eller någon från socialtjänsten (a.a.). 

I interaktion mellan pedagoger förkommer det mycket olika känslor. Hammarström-

Lewenhagen och Ekström (1999) skriver: 

” Känslor är drivkraften även i handledningsinteraktionen och att de kan variera häftigt, 

både i relation till praktiken och mellan de inblandade i samtalet,…” (1999, s.200)  

Dessa känsloyttringar kan diskuteras och bearbetas under handledningstillfällen, 

förståelsen ökar för att man kan tänka och reagera olika på samma situation menar 

Hammarström-Lewenhagen och Ekström (1999). 
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2.8 Yrkesspråk 

Under handledningstillfällen kan yrkesspråket utvecklas och förtydligas skriver Åberg 

(2009) och Hammarström-Lewenhagen och Ekström (1999). Även pedagogernas 

gemensamma reflektioner utvecklar språket menar Colnerud och Granström (2002). 

Detta sker genom de diskussioner som förekommer under samtalen. Förutsättningar 

finns då för att utreda olika begrepp och vad dessa står för. Det är deltagarna i 

handledning som tillsammans skapar en gemensam förståelse för sitt yrkesspråk. 

Colnerud och Granström (2002) påtalar att metaspråket/yrkesspråket är viktigt, eftersom 

språket är ett redskap för att kunna samtala och delta i diskussioner om den pedagogiska 

verksamheten och ha samma förförståelse.  

Åberg (2009) och Ahlberg i Kroksmark och Åberg (2007) visar på att styrdokumentens 

formuleringar och värderingar av ord kan diskuteras under ett handledningstillfälle och 

ge de handledda en ömsesidig uppfattning och förståelse av sitt uppdrag.  

2.9 Miljön runt handledning 

Då miljön runt handledningstillfället kan ha betydelse för dess resultat belyser vi detta 

ur olika perspektiv. Miljön runt handledningstillfället spelar en viktig roll och bidrar till 

om det blir ett bra samtal lyfter Åberg (2009). Von Ahlefeld Nisser (2009) påtalar att 

premisser som är förutsättningar för en god handledning är t.ex. jämlik talsituation, att 

lyssna och respektera varandra. När man kommunicerar med varandra under 

organiserade former och med ett medvetet upplägg, skapas det kunskap (a.a.). 

Samtalsrummet som används under handledningstillfället menar Åberg (2009) och 

Normell (2004) bör vara på en plats som ligger enskilt så de handledda inte blir störda. 

Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002) skriver att ringande telefoner och 

besökande till någon av deltagarna kan vara sådana faktorer som stör. Ett rum där de 

handledda inte vardagligen arbetar är att föredra menar Normell (2004).  

Antal deltagare vid en grupphandledning bör vara tre till tio deltagare enligt Åberg 

(2009) medan Näslund (2004) menar att fyra till sex deltagare är det optimala. 

Heterogena grupper exempelvis skiftande åldrar, genusblandade och olika arbetsgrupper 

är att föredra skriver Normell (2004). Detta leder till en ökad dynamik vid 

handledningstillfället menar hon. 

Åberg (2009) påpekar att det är viktigt att deltagarna får tid avsatt för själva 

handledningstillfället. Det kan vara svårt att finna den här tiden skriver Ahlberg i 

Kroksmark och Åberg (2007) men det bör prioriteras menar hon då det är viktigt med 

regelbundenhet för handledningstillfällena. Även Normell (2004) påtalar detta, 

handledning ska ske regelbundet och pågå under en längre tid, minst ett år 

rekommenderar hon för att handledningen ska ge resultat. Rönnerman (1998) tar upp 

detta och vidhåller att för en effekt ska uppnås så behöver handledningen förkomma vid 

flera tillfällen och under en längre tidsperiod. Vilken tid under dagen handledningen 

sker är också någonting att ta hänsyn till, eftermiddagstiden är inte att rekommendera 

framhåller Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002). Tiden för ett 
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handledningssamtal bör ligga mellan en och en halv timme till tre timmar vid varje 

tillfälle skriver Åberg (2009).   

2.10 Teoretiska utgångspunkter 

Sociokulturellt perspektiv är en metod att se på lärande och vad som sker i lärprocesser. 

Claesson (2007) menar att tankarna bakom den sociokulturella inriktningen härstammar 

från Lev Vygotskij som levde mellan 1896 och 1934. Andersson i Ellström och 

Hultman (2004) förklarar att det sociokulturella perspektivet förutsätter att deltagarna är 

aktiva i samspelet med varandra för att få förståelse för den mänskliga utvecklingen. 

Referensramarna blir gemensamma för pedagogerna och leder till social samverkan 

(a.a.).  

När människor strålar samman uppstår det ett kommunikativt samspel mellan dem 

menar Säljö (2000). Han förklarar att användandet av språket är ett sätt att utveckla 

deras kunskap och kommunicera på.  

”Det är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas, men det är också 

genom kommunikation som de förs vidare. Detta är en grundtanke i sociokulturellt 

perspektiv.” (2000, s. 22) 

Säljö (2000) påtalar att kunskaper och nya tankar som pedagogen får i samspelet kan 

användas vid senare tillfällen. I ett sociokulturellt perspektiv är det redskap och verktyg 

som är i fokus. Dessa kan vara olika sorters resurser både fysiska och språkliga som 

används för att förstå vår omvärld skriver Säljö (2000). Jacobson Hemgren i Persson 

och Rönnerman (2005) gör en koppling mellan Vygotskijs tankar och handledningens 

effekter, hon menar att: 

”Utan social kommunikation sker ingen utveckling av språk och tänkande enligt 

Vygotskij. Tänkandet är beroende av språket som ett verktyg för tänkandet. Detta sker 

först i form av ett yttre språk och när barnet talar högt för sig själv omsätts detta yttre 

språk till ett inre språk … Kanske använder vuxna i handledning också ett yttre språk 

genom att tänka högt, för att så småningom omsätta detta till ett inre språk för att 

utveckla sina tankar och sin yrkeskunskap.”  (2005, s. 68) 

Vygotskijs teori beskrivs av Egidius (1999), han menar att en handledare har en viktig 

roll i pedagogiska möten. Handledaren och deltagarna i samtalet ska lyssna på varandra 

och utifrån detta kan handledaren hjälpa de handledda framåt i sin egen utveckling. 

Deltagare som själva valt att delta i handledning är mottagliga för stöd och utveckling 

skriver Säljö (2000). Det är processen som är det väsentliga, inte produkten menar 

Claesson (2007). Vid Vygotskijs teori är samspelet med andra och den egna 

utvecklingen i fokus, detta kommer inte automatiskt utan det behövs stöttning 

exempelvis genom handledning skriver Egidius (1999) och Claesson (2007).  
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3 Syfte och frågeformuleringar 

Vi tänker med denna rapport fördjupa oss i ämnet grupphandledning som förkommer i 

den pedagogiska verksamheten. Rapportens fokus kommer att rikta sig mot den 

enskilde pedagogens tankar och åsikter i ämnet.   

 

Syfte: 

På vilka sätt kan grupphandledning vara utvecklande för den enskilde pedagogen? 

Frågeformuleringar: 

 Hur beskriver pedagoger grupphandledningens effekter? 

 Vad i grupphandledning ger dessa effekter? 
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4 METOD 

I metodkapitlet presenterar vi först de val och utgångspunkter vi valt, dessa är empirisk 

studie med ett induktivt arbetssätt och en fenomenologisk tolkning. Efter det presenteras 

den design som vi använt till den här rapporten. Metodkapitlet avslutas med etiska 

överväganden. 

4.1 Val av metod 

Vi har genomfört en empirisk studie då det är verklighetens perspektiv som ligger till 

grund för vårt syfte. Vid empirisk forskning är det teorin och verkligheten som ska 

kopplas mot varandra menar Patel och Davidson (2003). Empirisk forskning kan göras 

antingen genom deduktivt, induktivt eller abduktivt arbetssätt. Vid deduktivt arbetssätt 

utgår forskaren från teorin och drar en slutsats utifrån sin insamlande information. 

Medan det vid ett induktivt arbetssätt är det motsatta förhållande, då utgår forskaren 

från sin insamlade information och drar slutsatsen. Abduktivt arbetssätt är en 

kombination av de två tidigare beskrivningarna, forskaren startar med att samla 

information och drar sedan en slutsats, utifrån detta provar forskaren den teorin på nya 

objekt (a.a.). 

Vi har valt att arbeta med ett induktivt arbetssätt. Lantz (2007) och Patel och Davidson 

(2003) menar att vid induktivt arbetssätt har forskaren föreställningar och uppfattningar 

om det aktuella området som ska studeras, detta kommer att påverka resultatet. Det är 

viktigt att forskaren sätter sina egna föreställningar och uppfattningar ”inom parentes” 

skriver Bryman (2001). Vid induktivt arbetssätt utgår forskaren från sin insamlade 

information och drar sedan en slutsats utifrån detta skriver Patel och Davidson (2003). 

De tar även upp att det inte behöver vara en beprövad teori som ligger till grund för 

kommande forskning. Detta arbetssätt passar oss bra då vi vill se hur handledning har 

utvecklat pedagogerna i vår undersökning. Bryman (2001) skriver att vid ett induktivt 

arbetssätt kan man lätt generalisera resultaten utifrån sina undersökningar. Vår rapport 

bygger på en kvalitativ studie och ett induktivt arbetssätt, dessa båda arbetssätt 

förknippas ofta med varandra (a.a).  

4.1.1 Fenomenologisk ansats 

Vi har valt att samla information med hjälp av intervjuer och utgår från en 

fenomenologisk ansats. Denna utgångspunkt valde vi då vår avsikt är att låta 

respondenterna berätta med egna ord om sina upplevelser och erfarenheter runt 

handledning. Avsikten med fenomenologisk tolkning är hur människor uppfattar och 

upplever händelser i sin omvärld menar Patel och Davidson (2003), Kvale (1997) och 

Bryman (2001). Detta görs lämpligtvis med öppna kvalitativa intervjuer där vi kan be 

respondenterna berätta med egna ord om sina upplevelser och intryck. Bjereld m.fl. 

(2002) förtydligar kvalitativ forskning med att händelser har olika kvaliteter och 

egenskaper och dessa ska belysas i forskningsresultatet.    

Patel och Davidson (2003) skriver att vid en fenomenologisk tolkning arbetar forskaren 

utifrån ett induktivt arbetssätt, det innebär att forskaren utgår från sitt insamlade 
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material och hittar mönster. Dessa mönster tolkas och förstås som i sin tur leder till 

olika kategorier. Kategorierna utmynnar i slutsatsen (a.a.). 

4.2 Planering och genomförande 

Då vårt syfte med rapporten är att undersöka på vilka sätt grupphandledning kan vara 

utvecklande för den enskilde pedagogen och den pedagogiska verksamheten, har vi valt 

att använda oss av kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer genomförde vi med 

semistrukturerade frågor. Vi har valt att intervjua fyra pedagoger som deltagit i 

grupphandledning under de två senaste läsåren för att få reda på vilken eventuell 

utveckling pedagogerna upplevt. 

4.2.1 Urval 

Urvalsgruppen vi valt att ha med i vår studie är pedagoger i förskoleverksamhet och 

grundskolan år 7-9, detta för att få perspektiv från två olika pedagogiska verksamheter. 

Ytterligare en orsak till att vi valde verksamma pedagoger som deltagit i 

grupphandledning är att lyfta de handleddas perspektiv. På detta sett får vi kunskap om 

pedagogers tankar om sin egen utveckling, både på det personliga och pedagogiska 

planet. Pedagogerna ska ha deltagit i grupphandledning vid minst 10 tillfällen under de 

två senaste läsåren, 08-09 och 09-10. I vår studie har vi intervjuat fyra pedagoger, två 

pedagoger från varje verksamhet. Då vi vid intervjutillfället vill fördjupa oss i 

respondenternas tankar och funderingar kring grupphandledning, har vi begränsat 

antalet respondenter. Trost (1997) rekommenderar att vid kvalitativa intervjuer är det 

kvalitén och djupet som ska prioriteras, inte antalet intervjuer.  

Pedagogerna är verksamma i en medelstor kommun i Sverige. Vi använde oss av 

bekvämlighetsurval. Bryman (2001) beskriver detta sätt som lätt för forskare att 

använda om respondenterna finns i deras närhet. Det passade oss väl då vi genom en 

bekant specialpedagog som är verksam i den aktuella kommunen, fick information om 

rektorsområden där handledning i grupp har förekommit. Vi har tagit hänsyn till 

konfidentialitetskravet i vår rapport då vi inte nämner kommunen och respondenterna 

vid namn enligt Vetenskapsrådet (2002). 

Rektorerna i de utvalda rektorsområdena kontaktades och vi berättade om vår studie och 

vad vårt syfte är med den. Vi fick deras tillåtelse att intervjua pedagoger i deras 

verksamheter. Efter det tog vi via telefon kontakt med respondenterna för att fråga om 

de ville delta i vår studie.  De tackade ja till att delta.  

Vid genomförandet av intervjuerna är själva platsen där man sitter viktig så att 

respondenterna ska känna sig trygga. Trost (1997) menar att en hemmiljö kan vara bra 

men att det i en sådan miljö finns många störningsmoment, det kan vara 

familjemedlemmar eller ringande telefoner. Vi gjorde så att när vi kontaktade våra 

tilltänkta respondenter för att boka tid för intervjuer så frågade vi även var de ville träffa 

oss. Respondenterna valde bli intervjuade på sina egna arbetsplatser, vid två tillfällen i 

personalrum och vid de andra två i mindre grupprum.  
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4.2.2 Instrument  

Vårt syfte är att undersöka hur grupphandledning kan vara utvecklande för pedagoger, 

så det är viktigt för oss att förstå hur våra respondenter funderar och känner runt 

handledningstillfällen. Då vi valt att utgå från en fenomenologisk ansats låter vi 

respondenterna berätta med egna ord om sina upplevelser och erfarenheter runt 

handledning. Enligt Bryman (2001) förklaras fenomenologin som en inriktning där 

människors reflektioner om ett sammanhang lyfts, i detta fall grupphandledning.  

Detta ligger till grund, till att vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer med semi-

strukturerade frågor. Patel och Davidson (2003) och Kvale (1997) menar att vid 

kvalitativa intervjuer handlar det om att förstå den intervjuades synvinkel på det berörda 

området. Författarna Lantz (2007) och Trost (1997) påtalar att just kvalitativa intervjuer 

ger innehållsrika svar. Detta beror på att frågorna är enkla och rakt formulerade, vilket i 

sin tur leder till ett innehållsrikt och personligt material. Semi-strukturerade frågor 

beskriver Bryman (2001) som en möjlighet och ett stöd för intervjuaren när denne vill 

få respondenten att berätta fritt om det aktuella temat. En intervjuguide ligger till grund 

för intervjun men frågorna kan vid behov ställas i omvänd ordning och intervjun kan 

även kompletteras med följdfrågor skriver Bryman (2001).  

Vi började med att konstruera en intervjuguide (Bilaga 1.). Den innehåller teman och 

frågor som ligger till grund vid intervjuernas genomförande. Vår intervjuguide börjar 

med några frågor för att få kännedom om respondenternas bakgrund. Vi frågade om 

arbetsår och hur pedagogernas tjänst ser ut. Att börja intervjun med några 

bakgrundsfrågor är bra menar Lantz (2007) då respondenten blir lugn och känner en 

trygghet i situationen. Bryman (2001) påpekar även att bakgrundsfrågorna är viktiga då 

sådana frågor bidrar till att kunna sätta in respondentens svar i ett sammanhang. 

Intervjuguiden fortsätter med frågor som handlar om varför handledning har 

förekommit i deras pedagogiska verksamhet och vad som legat till grund för 

handledningstillfällena. Sedan kommer det frågor om själva handledningstillfället. Efter 

det handlar frågorna om vad pedagogen ser för effekter med grupphandledning. Mest 

fokus under intervjuerna kommer att läggas på de intervjufrågor som handlar om 

grupphandledningens effekter, då det är dessa som kan ge svar på studiens syfte. 

Avslutningsvis i intervjuguiden har vi en fråga som är neutral. Detta för att 

respondenten ska ha möjlighet att kunna göra ett tillägg. Patel och Davidson (2003) 

menar att en neutral fråga är bra, om respondenten vill ta upp någonting som upplevs 

betydelsefullt för henne eller honom. 

4.2.3 Pilotstudie 

Det är viktigt att göra en pilotstudie för att utformningen på intervjufrågorna ska bli 

tillförlitliga menar Bryman (2001) och Patel och Davidson (2003). Vi valde att 

genomföra en pilotstudie med en pedagog i vår gemensamma bekantskapskrets, som 

uppfyllde våra urvalskriterier. I och med en pilotstudie kan oklara formuleringar 

upptäckas och justeringar kan göras påtalar Bryman (2001) och Patel och Davidson 

(2003). För oss var det betydelsefullt att även få klarhet i om frågorna hade en relevant 

koppling till vårt syfte. Lantz (2007) påtalar att det är bra om respondenter som deltar 
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vid pilotstudier uppmanas att komma med åsikter om innehåll och upplägget på 

intervjuguiden. 

Efter pilotstudien gjorde vi några ändringar i vår intervjuguide. Vi tog bort en fråga från 

bakgrundsfrågorna då vi inte tyckte den hade relevans för vår studie. Frågan handlade 

om vilken period respondenterna haft handledning, men frågan var redan besvarad i och 

med att de ingick i vår urvalsgrupp. Vi tog även bort en fråga som handlade om 

respondenternas förväntningar på grupphandledning, då den frågan inte är relevant för 

vårt syfte. Även en fråga som handlar om förändringar i arbetssättet valde vi att flytta 

längre ner i intervjuguiden, då vi tyckte att det kändes mer naturligt att ställa den frågan 

mot slutet.  

4.2.4 Genomförande 

Intervjutillfällena inleddes med att vi informerade respondenterna om vilka vi är, vilket 

vårt syfte med studien är och att det är frivilligt för dem att delta i vår studie, allt enligt 

Vetenskapsrådets (2002) informationskrav.  Respondenterna blev även informerade om 

att de kan avbryta intervjun om och när de vill enligt Vetenskapsrådets (2002) 

samtyckeskrav. Vi informerade även respondenterna om konfidentialitetskravet 

Vetenskapsrådet (2002). Detta innebär att deras personuppgifter och svar kommer att 

behandlas konfidentiellt och respondenterna kommer inte att kunna identifieras i den 

slutliga rapporten. Till sist informerades respondenterna om nyttjandekravet 

Vetenskapsrådet (2002), vilket innebär att materialet bara kommer att användas till 

denna studie och därefter raderas. 

Respondenterna erbjöds att få ta del av den slutliga rapporten. Vetenskapsrådets (2002) 

rekommendationer är att man som intervjuare ska ta reda på om respondenterna har 

intresse av att få en rapport eller veta var den finns publicerad när den är klar.  

Digitalt fickminne användes vid alla intervjuerna. Bryman (2001) tar upp att inspelning 

av samtal kan göra den intervjuade osäker men påtalar att det är en förutsättning för att 

få med alla ord i svaren som respondenterna ger. De personer vi intervjuade blev 

självfallet tillfrågade om det gick bra att göra inspelning av samtalet, alla 

respondenterna accepterade detta. En anledning till att vi valde att spela in intervjuerna, 

var för att lättare kunna fokusera på samtalet och att kunna ställa lämpliga 

uppföljningsfrågor. Kvale (1997) påpekar att koncentrationen för intervjuaren blir större 

om han eller hon inte behöver anteckna samtidigt som intervjun pågår.  

Bryman (2001) skriver att hur lång tid en kvalitativ intervju kan pågå är varierande men 

innehållet i intervjuerna behöver inte påverkas utav hur lång tid de pågår utan även 

kortare intervjuer kan ge bra underlag vid analysen. Våra intervjuer pågick cirka 30 

minuter med varje respondent.  

Våra intervjuer fortlöpte från vecka 42 till vecka 44, 2010. 
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4.2.5 Analysmetod 

Vi valde att arbeta med induktivt arbetssätt. Vid ett induktivt arbetssätt utgår forskarna 

från sitt insamlade material och drar utifrån det en slutsats skriver Patel och Davidson 

(2003). Direkt när varje intervju var klar gjorde intervjuaren minnesanteckningar utifrån 

sina spontana tankar. Transkribering av inspelningarna gjordes så fort som möjligt efter 

intervjutillfället. När man transkriberar så skrivs intervjuupptagningarna ner i textform. 

Bryman (2001) skriver att transkribering av intervjumaterial är ett bra tillvägagångssätt 

då detta ger noggrannhet i arbetet med att analysera. En fördel med detta är att 

intervjusvaren kan analyseras flera gånger.  

Vid efterarbetet använde vi oss av en metod som Lantz (2007) förespråkar där de 

intervjusvar som ger svar på vårt syfte markeras med överstrykningspennor. I dessa 

utsagor sökte vi mönster. Efter det markerade vi de mönster som hörde ihop med 

varandra med samma färg och dessa utgjorde sedan de olika kategorierna. Vi redovisar 

detta i slutsatser inom de olika kategorierna och kopplar detta mot teorin i resultatet.  

Vid den induktiva analysen ska vi som forskare vara noga med att inte blanda in våra 

egna föreställningar och uppfattningar om rapportens ämne menar Lantz (2007) och 

Patel och Davidson (2003). Vi tänkte på detta, då det kan påverka vårt resultat.  

4.2.6 Trovärdighet 

Bryman (2001), Trost (2007) och Patel och Davidson (2003) tar upp att det inte är lika 

självklart hur man bedömer reliabilitet och validitet i kvalitativa studier som i 

kvantitativa. Därför kan ordet trovärdighet vara ett bättre alternativ att använda när det 

gäller kvalitativa studier skriver Trost (2007). 

Varje undersökningstillfälle är unikt vid kvalitativa studier skriver Patel och Davidson 

(2003). Reliabiliteten bör ses mot att olika svar från respondenterna är betydelsefullare 

än att få samma svar (a.a.). Dock påtalar Trost (2007) att intervjufrågorna bör ställas 

med vanliga och lättfattliga ord så att frågan uppfattas så lika som möjligt av 

respondenterna för att få en högre reliabilitet. Vi valde korta och öppna frågor som ska 

vara lätta att uppfatta på samma sätt för alla respondenterna. Detta för att undvika att 

missförstånd ska uppstå vid intervjutillfällena.  

Trost (2007) skriver att alla som intervjuar respondenterna bör ställa frågorna på samma 

sätt för att åstadkomma en högre reliabilitet. Då vi är två som gjort denna undersökning 

tillsammans har vi med bakgrund av Trosts rekommendationer valt att en av oss 

genomfört alla intervjuerna. Detta för att frågorna skulle bli ställda på ett mer likvärdigt 

sätt med en önskan om högre reliabilitet. 

Graden av validitet menar Lantz (2007) beror på hur väl det insamlade materialet och 

resultatet speglar källan och ger ökad insikt om det som studerats. Patel och Davidson 

(2003) anser att när validiteten ska bedömas i en kvalitativ studie ska hänsyn tas till hela 

forskningsprocessen. Trost (2007) skriver att undersökningsinstrumentet ska ge svar på 

frågeställningarna för att det ska bli hög validitet. Våra intervjusvar gav oss ett bra 

material till arbetet med analysen. 
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Patel och Davidson (2003) påtalar att när intervjuerna transkriberas så ska forskaren 

vara medveten om att hon gör vissa val i behandlingen av informationen. Vi spelade in 

alla intervjuer med hjälp av bandspelare för att allt skulle bli registrerat. 

Transkriberingen av intervjuerna genomfördes av den av oss som inte intervjuat. Detta 

för att undvika påverkan från intervjutillfället och endast det som sades på 

bandupptagningarna blev nerskrivet.  

Patel och Davidson (2003) skriver att citat från intervjuerna ska redovisas tillsammans 

med egna kommentarer. Detta för att läsaren ska kunna förstå sammanhanget och kunna 

bedöma tillförlitligheten. Vi ska beakta detta i vårt resultatkapitel. Om forskaren 

beskriver forskningsprocessen noga så menar Patel och Davidson (2003) att de som 

läser studien själva har möjlighet att bedöma reliabiliteten och validiteten genom de val 

som forskaren gjort.  

4.2.7 Etiska överväganden 

Att visa sina respondenter respekt och att hantera allt material konfidentiellt är viktigt. 

Vi har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002) när vi gjort denna studie. Vetenskapsrådet 

(2002) har fyra grundläggande krav för individskydd. Vi informerade respondenterna 

om dessa vid telefonkontakten och före själva intervjutillfället.  

1. Informationskravet. Vi presenterade undersökningens syfte för respondenterna 

men även vilka vi är som gör studien och att vi läser specialpedagogik vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Viktig information är även frivilligheten att delta 

och att den insamlade datan bara kommer att användas till just denna studie.  

2. Samtyckeskravet. Det innebär att den intervjuade när som helst under intervjun 

kan säga till att han eller hon inte vill fortsätta. Om detta skulle hända får vi som 

intervjuare inte påverka respondenterna till att fortsätta. 

3. Konfidentialitetskravet. Studien är skriven så att det inte går att identifiera 

respondenterna i texten. Vi har valt att inte benämna kommunen där studien är 

gjord vid namn. Respondenternas namn finns inte nämnda och inte heller deras 

kön är angivet i studien.  

4. Nyttjandekravet. Det insamlade materialet kommer bara att användas till just 

den här studien. Inspelningarna som är gjorda kommer att raderas när 

examinationen har varit i februari 2011. 

4.3 Metoddiskussion 

De urvalskriterier som vi har för vår studie fungerade väl och det var inte svårt för oss 

att hitta pedagoger som ville delta. För att ”hitta” fyra respondenter som ville delta i vår 

studie behövde vi tillfråga fem pedagoger totalt. Svaren vi kan utläsa i våra intervjuer 

ger oss ett bra underlag till resultat. Detta tycker vi stämmer med Trosts (1997) 

rekommendationer, han menar att det är kvalitén och djupet som ska prioriteras. Vi är 

medvetna om att ett större antal intervjuer kan ha gett oss ett bredare underlag och en 
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större generell tyngd i slutsatserna. Vår studie bedrevs i en medelstor kommun. 

Möjligtvis hade bilden sett annorlunda ut om vi hade genomfört studien i en 

storstadskommun eller på landsbygden. 

För att få svar på vårt syfte om handledningens effekter använde vi oss av semi-

strukturerade frågor med fyra öppna frågeställningar, där respondenterna hade mycket 

att berätta. Bryman (2001) påpekar att vid semi-strukturerade intervjuer kan frågorna 

ställas i den ordningen som passar bra vid tillfället och de kan även kompletteras med 

följdfrågor. Vi märkte under våra intervjutillfällen att behov fanns av att anpassa 

intervjuguiden efter hur respondenterna tankar gick och vilka svar de gav. Vi utnyttjade 

detta flera gånger under intervjutillfällena.  

I början av vårt arbete med denna studie, funderade vi på att genomföra en 

enkätundersökning. Om vi hade hållit fast vid att göra en kvantitativ undersökning hade 

den kunnat vinna i bredd, men det hade inte gett samma djup i svaren och kanske inte så 

många olika effekter att redovisa i slutsatsen. Eftersom vi valde intervjuform så kunde 

vi anpassa och ställa fördjupande följdfrågor beroende på respondentens svar.  

Inspelningarna av samtalen fungerade väl och underlättade för oss som intervjuare då vi 

inte behövde anteckna under själva intervjuerna. En av respondenterna upplevde det 

som lite nervöst med att samtalet spelades in på det digitala fickminnet. Respondentens 

nervositet försvann efter bakgrundsfrågorna. Ingen av våra respondenter var intresserad 

av att få vår färdiga rapport hemskickad. De var nöjda med att veta vilken adress 

rapporten senare skulle finnas tillgänglig på, via nätet.  

Trovärdigheten vid ett rapportarbete är viktig. Trost (2007) menar att alla 

intervjufrågorna bör ställas på likvärdigt sätt för att reliabiliteten ska bli hög. Vi valde 

att en av oss genomförde alla intervjuerna för att frågeställningarna skulle ställas så 

likvärdigt som möjligt till alla respondenterna. Vi upplevde att intervjuerna fick ett 

liknande upplägg under alla intervjutillfällena. Det som också var positivt var att 

intervjuaren tränade upp sin skicklighet i att ställa fördjupande frågor. För att bara det 

som sades under intervjutillfällena skulle bli transkriberat, så transkriberade den av oss 

som inte gjort intervjuerna. Vi upplevde detta upplägg som mycket positivt då vi märkte 

att inga förtydligande gjordes vid transkriberingarna. Endast de sagda orden från 

intervjuerna blev nedskrivna.  

 



 

21 

5 RESULTAT 

I det här kapitlet svarar vi på våra frågeformuleringar. Vårt syfte med intervjuerna har 

varit att undersöka hur grupphandledning kan vara utvecklande för enskilda pedagoger 

och vad det kan ge för resultat i deras pedagogiska verksamhet. Vi börjar med att 

presentera effekterna av grupphandledning som vi kunnat utläsa från våra respondenters 

svar. Efter det ser vi på vad det är i grupphandledningen som ger dessa effekter.  

Urvalsgruppen vi använde oss bestod av två pedagoger från förskolan och två 

pedagoger från högstadiet. Tanken med detta var att kunna utläsa om det förelåg några 

skillnader i deras erfarenheter kring grupphandledning. Vi kan i vårt resultat inte se 

några skillnader som visar på olika upplevelser som kan kopplas till pedagogernas olika 

yrkestillhörighet. 

5.1 Effekter av grupphandledning 

För att ta reda på vilka effekter som grupphandledning kan ge har vi utgått från vår 

första frågeställning. Den lyder:  

Hur beskriver pedagoger grupphandledningens effekter?  

Våra respondenter har upplevt att grupphandledning har varit positivt och stärkande för 

dem på flera olika plan. Vårt resultat visar på att grupphandledning kan ge olika effekter 

för pedagoger. Effekterna kan delas in i flera kategorier. Vi har funnit följande tio 

kategorier i vårt resultat se nedan (figur 1). 
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Grupphandledningens effekter 

 

Figur 1. Respondenters svar på effekter som grupphandledning kan leda till, uppdelat i tio kategorier. 

 

5.1.1 Må bra - känsla 

Våra respondenter berättar att grupphandledningstillfällena har gett dem en positiv 

utveckling på det personliga planet. Det som respondenterna lyfter som positivt med 

grupphandledning är att det över lag ger dem mycket. Alla respondenterna menar att det 

ger dem en känsla av att må bra efter grupphandledning. Våra respondenter lyfter på 

olika sätt att just grupphandledningstillfällena är mycket positiva och att varje tillfälle 

ger dem jättemycket.  

”Det var väldigt positivt att ha det då.” 
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”Det har gett jättemycke…”  

Respondenterna använder generella uttryck när de beskriver vad grupphandledningen 

har gett dem. En respondent berättar att den inte kan komma på vad det ger för sin egen 

personliga utveckling men känner att det ger mycket.  På liknande sätt är det för de 

andra respondenterna, de har svårt att beskriva konkret vad grupphandledning ger dem.  

En må bra-känsla tas upp av respondenterna och de menar att en god effekt av 

grupphandledning är just att de mår bättre efteråt. Respondenterna påtalar möjligheten 

att få tid till att bara sitta och prata, som nyttig. Det kan vara olika ämnen och frågor 

som förekommer i deras pedagogiska verksamhet som de vill prata av sig om. Dessa 

ämnen och frågor har respondenterna annars svårt att få tid till att diskutera i sina olika 

pedagogiska verksamheter. 

 ”…känslan att få prata av sej gav nog mej mycke.”  

Det upplevs som värdefullt av denna respondent att få möjligheten att diskutera och 

ventilera olika ärenden som är aktuella.  

”Och det kan ju vara så att vi inte kom fram till nån lösning eller saker som vi 

hade provat funkade inte, men vi hade i alla fall fått prata om det…” 

Respondenten menar att även om själva problemet som diskuteras under 

grupphandledningstillfället inte får någon direkt lösning eller avslut så känns det bra. 

Problemet har lyfts och ventilerats under grupphandledningstillfället. Tack vare detta så 

upplever respondenten att det känns väldigt positivt när de får ämnet belyst. Även att få 

ta del av de andra deltagarnas syn på problemet upplevs som givande.  

5.1.2 Fått ökat självförtroende 

Respondenter lyfter att grupphandledning är stärkande för deras personliga utveckling. 

Deras självförtroende ökar och det leder i sin tur till att respondenterna vågar öppna sig 

mer i samspelet med andra på sin arbetsplats. 

”Jag kanske har blivit starkare i min ståndpunkt.” 

Respondenterna menar att när de får ett ökat självförtroende så blir de stärkta i att kunna 

stå för sina egna tankar och ståndpunkter. Det är genom diskussionerna vid 

grupphandledningstillfällena som denna insikt har kommit.  

”…att våga inför arbetslaget…, att våga prata inför alla…” 

Respondent tar upp att den genom grupphandledningstillfällena har fått träning i att 

våga. Både att kunna våga stå för sina egna åsikter och kunna föra fram dessa i samtalet 

med sina arbetskamrater och även att våga prata inför flera personer. Respondenten 

upplever detta som mycket positivt att den vågar genomföra sina egna idéer och tankar 

och menar att det är väldigt bra för den egna personliga utvecklingen.  

I grupphandledning kan även pedagogernas egna eventuella nederlag tas upp. 
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”När man pratar om saker som inte funkar för sin egen undervisning är det lätt 

att tänka usch vilken dålig lärare jag är, det funkar alltid borta hos honom men 

aldrig hos mig.”  

Deltagarna i grupphandledningen kan då hjälpa den enskilde pedagogen att få distans 

till hur den ska förhålla sig i sin pedagogiska roll. Genom diskussioner och reflektioner 

om vad det pedagogiska uppdraget innebär kan det lyftas vad det konkret kan föra med 

sig för den enskildes tillvägagångssätt. 

5.1.3 Blivit bättre lyssnare  

Respondenter tar upp att de själva blivit bättre lyssnare efter sina tillfällen med 

grupphandledning. Handledningen har gjort att de verkligen lyssnar på varandra 

ordentligt och att de inte ”pratar i mun” på varandra eller avbryter den som pratar. 

Respondenterna nämner att eftersom de måste ta hänsyn och respektera varandra under 

grupphandledningstillfällena har det påverkat dem även i de övriga samtalen som 

förekommer i de vardagliga pedagogiska verksamheterna. 

”Handledningstillfällena har också gett mej insikt i hur viktigt det är att lyssna 

på varandra.”  

”Jag har blivit duktigare på att lyssna tycker jag.” 

Respondent menar att man blir bättre på att lyssna på vad andra egentligen säger och att 

deltagarna på så sätt även får större förståelse för andras åsikter och tankar. Att man 

tolkar information olika är någonting som kan lyftas och belysas under 

grupphandledning. Respondent berättar att man ofta tror att man förstår vad andra 

menar men att det inte behöver vara så.  

En av våra respondenter berättar att den har fått insikt i att själv tänka på att inte ta för 

stort talutrymme i en grupp. Det är viktigt att låta andra komma till tals i lika stor 

utsträckning som man själv gör. 

5.1.4 Fått förslag på arbetssätt 

Grupphandledningstillfällena ger också våra respondenter en pedagogisk utveckling. 

Respondenterna lyfter att deras arbetssätt har förbättrats på olika sätt genom samtalen 

vid grupphandledning.  

 ”Mitt arbetsätt som pedagog har blivit bättre.”  

Under grupphandledningens samtal lyfts frågor som i vissa fall får förslag på lösningar. 

Även hur man som pedagog ska kunna förhålla sig till detta i sin verksamhet kan 

diskuteras under grupphandledningstillfället.  

”…ofta var det så att vi hade kommit överens om att prova någonting till nästa 

gång.” 

Respondenterna provar sedan detta i sina egna pedagogiska verksamheter för att se 

vilken effekt detta kan ge. Om det utfaller väl så upplever respondenterna det som 

mycket positivt och menar att det ger en känsla av tillfredställelse i den egna 
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pedagogiska rollen. Detta leder till att de får nya verktyg som de kan använda sig av 

framöver. 

Respondenter tar upp att det mellan två grupphandledningstillfällen är nyttigt med 

reflektionstid. Detta för att få möjlighet att fundera på det som tagits upp under 

grupphandledningen. Tiden mellan grupphandledningstillfällena ska även användas till 

att prova förslagen på lösningar som framkommit under grupphandledningen. Ofta är 

det handledaren som föreslår att gruppen kan arbeta med ett visst förslag i den egna 

verksamheten till nästa grupphandledningstillfälle.  

”Nu kan ni prova det här och se vilken effekt det har och sedan gick det två 

veckor. Då gick vi igenom hur det funkade hur det var, har vi provat och sådär.”  

”… när man väl kom tillbaka efter två veckor så var det nästan som att 

problemet var borta, det var bara för att vi hade pratat om det och haft det i 

tanken då fanns det liksom inte heller längre. Man fick ut någonting av det.” 

Respondenten menar att till nästkommande tillfälle kan de problem och frågeställningar 

man har diskuterat föregående gång, nästan ha försvunnit. Detta kan bero på att bara 

man lyfter ett problem och kanske lyssnar på olika förslag på lösningar så ändrar man 

sitt arbetssätt mer eller mindre omedvetet tror respondenten.  

5.1.5 Fått medvetet förhållningssätt 

Förhållningssättet för våra respondenter har ändrats i och med grupphandledningen. 

Respondenterna tycker att de ser på sin pedagogiska verksamhet med andra ögon och att 

de har utvecklats i samspelet med barnen/eleverna. 

”Det här att kunna se med andra ögon på barnen när vi tar upp ett problem.” 

Detta påverkar dem i sitt sätt att bemöta barnen/eleverna. Våra respondenter berättar att 

de nu lyssnar på vad barnen/eleverna egentligen säger. Respondenterna tar inte bara för 

givet att de förstår vad barnen/eleverna menar.  

”… efter de här samtalen så gjorde det ju att man såg på barnen och på kanske 

föräldrarna och att man samtalar med andra på ett annat sätt.” 

Genom samtalen under grupphandledningen har respondenterna också fått större 

förståelse för hur barnen/eleverna är i samspelet med varandra och kan bemöta dem på 

ett annat sätt.  Respondenterna tar även upp att mötet med föräldrarna har förändrats då 

de blivit bättre på att lyssna och bemöta dem.  

5.1.6 Ny teoretisk kunskap 

Någonting som respondenterna upplever under grupphandledningstillfällena är att vid 

diskussioner om problemlösning får de teoretisk kunskap. Respondenterna berättar att 

det ofta är deltagarna själva i handledningen, som kommer med tips och idéer. Dessa 

förslag kan sedan pedagogerna jobba vidare med och prova till nästkommande 

grupphandledningstillfälle. Respondenterna nämner också att handledaren är till stor 
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hjälp när den för samtalen vidare och även bidrar med förslag på lösningar på 

arbetslagens dilemman.  

”Nåt som va bra med det hära var ju att vi tog fram allas kvalitéer som man egentligen 

borde göra i arbetslagen jämt.”  

Respondenter lyfter fram att det finns mycket kompetens inom det egna arbetslaget som 

kan vara lätt att inte utnyttja. De berättar att grupphandledning är ett bra tillfälle för att 

synliggöra de enskilda pedagogernas kompetens, i och med att allas åsikter och förslag 

på lösningar kommer fram i diskussionerna.  

Respondenter lyfter ämnet kompetensutveckling under intervjun. En respondent menar 

att grupphandledning är den bästa form av kompetensutveckling som finns att få inom 

den egna pedagogiska verksamheten.  Det nämns att detta är en så bra form av 

kompetensutveckling, att respondenten gärna går tillbaka efter arbetsdagens slut bara 

för att kunna delta i arbetslagets grupphandledning. 

”Men samtidigt så har jag tänkt att det här är den bästa kompetensutveckling för 

mej då så då har jag gått tillbaka.” 

Respondenterna menar att arbetslaget skulle ha fått tillgång till grupphandledning 

mycket tidigare då det upplevs som mycket positivt och utvecklande för det 

pedagogiska arbetssättet.   

5.1.7 Förbättrad kommunikation 

Respondenterna tar upp att en förbättrad kommunikation mellan kollegor är en effekt av 

grupphandledning. De menar att de får en medvetenhet om vikten av hur talutrymmet 

ska fördelas så att alla får komma till tals. Alla pedagogers åsikter och deltagande i ett 

arbetslag är lika viktiga för en god kommunikation ska uppnås. 

”Handledningen har också fått mej att förstå hur viktigt det är hur man 

kommunicerar med varandra.”   

 ”Vi diskuterar bra och man får säga sin mening.”  

 ”…bra att alla fick komma till tals.”  

Samtalsmodellen ”lärande samtal” tas upp av respondenter som menar att denna modell 

fungerar bra vid grupphandledningstillfällen. Effekter av denna modell blir bland annat 

att alla deltagarna får komma till tals och det är viktigt att alla får säga sin mening, 

påtalar respondenterna. Det tas även upp som en fördel att kollegorna inte pratar i 

munnen på varandra utan att de lär sig att lyssna på vad de andra har att säga istället. 

Samtalsmodellen är också ett bra verktyg för det fortsatta arbetet i arbetslaget.  

5.1.8 Fått ökad förståelse 

Under grupphandledning kan en ökad förståelse fås för olika förhållanden i den 

pedagogiska verksamheten. Det kan exempelvis vara en ökad förståelse för kollegorna 

på arbetsplatsen och för hur arbetslagets arbetssituation är.  
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”Alltså det gav oss jättemycke man fick en annan förståelse för varann på nått 

vis också sådär.”  

Respondenter lyfter att deltagarna lär sig mycket om varandra under ett 

grupphandledningstillfälle. Detta leder till att förståelsen ökar för hur pedagogerna 

fungerar och även i vissa fall vad som ligger bakom deras åsikter och beteenden. Detta 

är positivt då det tidigare hade förekommit missuppfattningar inom arbetslagen. 

”Jag har nog också fått en förståelse för att vi är olika som pedagoger och att vi 

tar till oss information på olika sätt beroende på hur vi själva står.” 

Det är viktigt att tänka på hur man uttrycker sig och hur man säger saker till varandra 

eftersom vi är olika som människor och tänker olika menar respondent. 

”Ja, det blev ju väldigt bra man fick ju ännu mer inblick i hur avdelningen X 

hade, hur de jobbade och så för det visste man ju inte…” 

Arbetssituationen lyfts under grupphandledningen så att respondenterna får en ökad 

inblick i arbetsbelastningen för de andra pedagogerna på den egna arbetsplatsen. I och 

med detta ökas pedagogernas förståelse för varandra och detta bidrar till att 

pedagogerna blir mera hjälpsamma mot varandra i de pedagogiska situationerna som 

kan förkomma på arbetsplatserna.  

5.1.9 Förbättrat samarbete 

Grupphandledning stärker arbetslagen och respondenterna tycker att det bidrar till att de 

egna lagen får ett bättre samarbete än tidigare. Det är bra att grupphandledningen 

förekommer i arbetslaget tycker en respondent för då blir samhörigheten bättre på grund 

av att de lära känna varandra mera och på ett djupare plan. En respondent säger att i det 

egna arbetslaget jobbar de hårt för att bli ett sammansvetsat arbetslag. För att 

åstadkomma detta är grupphandledning ett bra forum att utnyttja.  

”Vi har lyft de här tillsammans så vi har blivit ännu mer stärkta likaså att vi har 

fått mycke tillbaka, fått feedback tillbaka, vad duktiga vi är det har stärkt oss 

som arbetslag känner jag.”  

Grupphandledningens samtal kan ge alla arbetslag en positiv effekt trots olika 

förutsättningar. En respondent påtalar att de inom arbetslaget känner varandra mycket 

väl och har jobbat länge tillsammans men grupphandledningen ger i alla fall ett 

förbättrat samarbete.  

5.1.10 Fått ökad problemlösningsförmåga 

Respondenter tar upp vad kategorin problemlösningsförmåga i grupphandledning kan 

utmynna i. De menar att eventuella problem och konflikter som kan finnas mellan och 

med kollegor kan diskuteras och få olika lösningsalternativ i grupphandledning. 

Respondenter berättar att de får mycket hjälp och stöttning via handledaren, under 

grupphandledningstillfällen. De får exempelvis förslag på hur de ska hantera och agera i 

olika pedagogiska situationer som de upplever som konfliktfyllda.  

”…man har t.ex. ett problem med sina kollegor i arbetslaget…” 



 

28 

”Jag hade hakat upp mej på en annan personal en gång, ja jag gick och tänkte på 

de där hela tiden, ja de kanske var en småsak men ändå gick ja och retade mej på 

det.” 

Handledaren kan komma med konkreta förslag, till pedagogerna, på hur de ska hantera 

situationen så att problemet kan lösas. I exemplet som vår respondent lyfter var det 

tvister mellan kollegor som var problemet.  

”Och å hon gav oss liksom tips på hur vi skulle göra det, många gånger.” 

Om inte arbetslaget kommer överens och inte fungerar tillsammans kan 

grupphandledning vara ett mycket bra alternativ för att starta samtal och på så vis hitta 

lösningar menar respondent. Det kan även vara elevrelaterade problem som tas upp vid 

grupphandledningstillfällena påtalar respondent.  

”Skolan har ju problem och då kunde vi prata om det. Så mest handlade det om 

elever…det var ju mest vardagsnära grejer med elever.” 

Arbetslaget får hjälp med olika förslag på problemlösningar under 

grupphandledningstillfällena. Förslagen på hur problemen kan hanteras kommer både 

från handledaren och från de övriga deltagarna i gruppen. 

5.2 Vad i grupphandledning ger dessa effekter? 

Grupphandledningstillfällen ger effekter för pedagoger som vi redovisar i föregående 

kapitel (5.1). För att ta reda på, vad det är vid grupphandledning som ger dessa effekter 

för pedagoger har vi utgått från vår andra frågeställning. Som lyder:  

 

Vad i grupphandledning ger dessa effekter? 

 

Våra respondenter har upplevt att det är olika faktorer som påverkar effekterna av 

grupphandledning. Dessa faktorer har vi delat in i 14 kategorier (se figur 2).  

 

 



 

29 

Vad i grupphandledning ger dessa effekter? 

Figur2. Respondenters svar på vad i grupphandledning som ger effekt, uppdelat i 14 kategorier. 

5.2.1 Eget talutrymme 

Talutrymmet tas upp vid flera tillfällen under intervjuerna. Respondenterna trycker på 

hur viktigt det är att talutrymmet fördelas jämnt i handledningsgruppen. Det påtalas 

även att alla deltagare ska få komma till tals. 

”Så jag känner att vi får tillräckligt med talutrymme då.” 

”… det var bra att alla fick komma till tals och var tvungna att göra det, för alla 

tycker nått i frågan men kanske inte säger det. Så det var faktiskt bra.” 
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Allas åsikter under ett grupphandledningstillfälle är lika mycket värda och alla ska 

respektera varandras åsikter. Detta tycker respondenterna bidrar till ett bättre samtal i 

den ordinarie pedagogiska verksamheten. 

5.2.2 Lyssnar på andra 

Respondenterna tar upp att det är viktigt att de verkligen lyssnar på varandra. De lyfter 

att det är väsentligt att låta de andra deltagarna få prata till punkt.  

”Handledningstillfällena har också gett mej insikt i hur viktigt det är att lyssna 

på varandra.” 

Det kan vara att deltagarna sitter och lyssnar till vad någon annan säger i gruppen och 

att de verkligen får tillfälle att förstå vad deltagarna i gruppen vill ha sagt. 

5.2.3 Djup i samtalet 

I studien har samspelet i dialogen lyfts många gånger av respondenterna. Dialogen kan 

leda till ett djup i grupphandledningens samtal. Respondenterna menar att tidsaspekten 

för grupphandledning har betydelse och är en bidragande orsak till att detta djup i 

samtalet uppkommer. Samtalen pågår under cirka en och en halv timma, detta bidrar till 

att handledaren hinner ställa fler följdfrågor. Dessa följdfrågor leder samtalet framåt och 

ger en djupare inblick i vad deltagarna verkligen menar.  

”Man går ju djupare in och pratar klart med varandra på ett annat vis och vi har 

tiden och vi kan sitta och prata.” 

Våra respondenter tar upp samtalsformen ”lärande samtal” och de menar att den bidrar 

till att grupphandledningstillfällena har fått ett djup i samtalets innehåll. Även 

talutrymmet, lyssnandet och det gemensamma yrkesspråket blir tydliggjort i denna 

samtalsform menar respondenterna. 

5.2.4 Förslag på lösningar 

Förslag på lösningar kan vara tips och idéer på hur de i arbetslaget ska arbeta vidare 

med något problem som finns i verksamheten. Det kan även vara förslag på hur de kan 

bemöta varandra, barnen, eleverna och föräldrarna i situationer som uppkommer i den 

pedagogiska vardagen. Förslag på konflikthantering tas upp under intervjuerna som en 

värdefull effekt av grupphandledning. 

”Och å hon gav oss liksom tips på hur vi skulle göra det, många gånger.” 

Förslagen på lösningarna kan komma från handledaren men även från deltagarna själva. 

Respondenterna menar att genom att få sitta och diskutera och tänka kring olika 

problem, så kan de tillsammans i gruppen komma på olika förslag på lösningar. 
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5.2.5 Reflektion kring förslag 

Respondenterna tycker att när handledningsgruppen träffas så kommer många tankar 

och synpunkter fram om det aktuella ämnet. Alla deltagare under 

grupphandledningstillfället bidrar med åsikter och erfarenheter om det ämne som 

diskuteras. Under grupphandledningstillfället så ges stora möjligheter att diskutera och 

reflektera kring de problem och frågeställningar som lyfts.  

”Att kunna reflektera i lugn och ro har gjort så ja kan få tid för att fundera över 

mina problem alltså dom som vi hade i laget.” 

”Vi tog upp lite om hur vår arbetssituation var då.” 

De förslag på lösningar som framkommer provas och reflekteras i den egna pedagogiska 

verksamheten. Respondenterna menar att tiden mellan två grupphandledningstillfällen 

var ett bra tillfälle för att kunna reflektera.  

5.2.6 Uppföljning 

Respondenterna nämner att vid nästkommande grupphandledningstillfälle så börjar 

handledaren med att lyfta hur det gått sen sist. De förslag på problemlösningarna som 

provats och reflekterats över i de egna pedagogiska verksamheterna utvärderas. 

”Som inledning tog vi upp vad som hade tagits upp förra gången för att ha lite 

utvärdering av det.” 

Detta är ett bra sätt att inleda grupphandledningen på menar respondenterna. Det blir en 

tydlig återkoppling för alla deltagarna till vad som togs upp och diskuterades 

föregående gång. Respondenterna tycker att detta arbetssätt leder till att 

arbetssituationen förbättras i den pedagogiska vardagen för dem. 

5.2.7 Handledarens roll 

Handledaren har en viktig roll under grupphandledningstillfällena och våra respondenter 

tar upp flera punkter som de tycker är angelägna för att grupphandledningen ska ge ett 

bra resultat.  

 ”…handledaren har en stor och betydande roll…” 

 ”…hon ska va lyhörd…”  

Det framkommer i vår studie att våra respondenter uppskattar att handledaren ger dem 

hjälp och stöttning runt de frågor som diskuteras under grupphandledningstillfället.  

Respondent tar upp att det är viktigt att själva handledningstillfället börjar med att 

handledaren redogör för vilka förutsättningar som kommer att gälla under samtalet. 

Stukturen på samtalet upplevs som en faktor som har betydelse. De tar upp att fokus ska 

hållas på det ämne som diskuteras och att talutrymmet fördelas jämt. Handledaren har 

ett ansvar för att så sker. 

”…hjälpa oss att hålla fokus…” 
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 ”…låta var och en prata och styra upp det…” 

”…det var nån som ledde det hela.” 

Respondent tar upp att det var bra att handledaren inte arbetar i deltagarnas egna 

pedagogiska verksamheter, utan kommer utifrån. 

5.2.8 Ostörd miljö 

Det är flera faktorer i miljön som respondenterna lyfter som betydelsefulla, men 

framförallt är det samtalsrummets placering som påtalas. Det är viktigt att det går att 

sitta ostört i samtalsrummet. För att undvika att någon kommer och stör under 

grupphandledningstillfället, kan det vara ett rum som är placerat lite avsides i den 

pedagogiska byggnaden.  

”Nu ligger vårat personalrum precis i utkanten av huset så vi vart inte störda och 

vi stängde om oss också såklart. Men det har helt klart betydelse man behöver 

lite tyst omkring sig också.” 

Mobiltelefoner är också en faktor som påverkar kvalitén på grupphandledningens 

samtal. Respondenter berättar att det är överenskommet i gruppen att om deltagarna 

väntar ett mycket viktigt ”jobbsamtal” så är det okey att mobiltelefonen är påslagen. 

Samtidigt upplevs det lite stressande av respondent att mobiltelefonen kan ringa, de blir 

okoncentrerade på vad som sägs under grupphandledningssamtalet. 

5.2.9 Deltagarnas placering 

Under grupphandledning ska deltagarna vara placerade så de ser varandra, exempelvis 

runt ett bord anser respondenter.  

”… det var inte vanliga små hårda stolar utan det var soffor vi satt i och det var 

runt ett bord, så vi verkligen kände att vi pratade med varandra.” 

Detta är bra för att de då kan ha ögonkontakt med varandra under samtalet, detta bidrar 

till att deltagarna kan läsa av varandras kroppsspråk. Något annat som tas upp i 

möbleringen i samtalsrummet, är att det är positivt att sitta i soffor. Det ska vara skönt 

att sitta, då grupphandledningen varar ganska lång tid menar respondent. Det gör att de 

kan koncentrera sig mera. En avspänd och lugn miljö upplevs som bidragande, till att 

det utvecklas till ett bra och givande samtal menar respondenter. 

5.2.10 Energitillskott 

Respondenter tar upp att det bjuds på exempelvis godis och fika under 

grupphandledningen. Detta för att ge deltagarna ett energitillskott samtidigt som det kan 

skapa ett trivsamt klimat.  

 ”Handledaren hade med sig godis i en påse och bjöd runt på.” 

En respondent berättar att de börjar med att fika tillsammans under 

grupphandledningstillfällena. Detta upplevs som positivt då deltagarna får energi och 
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orkar vara aktiva, då samtalen genomförs på sen eftermiddagstid. En respondent tar upp 

att de inte fikade under grupphandledningstillfällena då den gruppen upplever det som 

att tiden används på fel sätt. 

5.2.11 Antal deltagare  

Respondenterna har deltagit i grupphandledning med sina arbetslag eller i andra 

konstellationer med pedagoger från den egna arbetsplatsen. Vanligast är att ha 

grupphandledning i arbetslaget. Detta ökar möjligheten till att lyfta gemensamma 

frågeställningar från den pedagogiska verksamheten. Våra respondenters arbetslag 

består av olika antal pedagoger. 

”Vi var ju arbetslaget fem-sex stycken kanske och det va ju ganska optimalt.” 

Respondenterna har olika uppfattningar om vilket deltagarantal som är det bästa för att 

få ett utvecklande och berikande samtal för den enskilde pedagogen. Antal deltagare i 

grupphandledning, som nämns av respondenterna för att samtalet ska bli givande är 

fyra-fem stycken eller fem-sex stycken. Däremot om antalet är färre än fyra stycken så 

tycker respondent att inte grupphandledningen ger någonting. Ett deltagarantal på sju-

åtta stycken resulterar i att inte alla deltagarna vid tillfället kommer till tals på ett 

tillfredställande vis menar respondent.  

5.2.12 Var 14:e dag 

Att ha 14 dagar mellan varje grupphandledningstillfälle är ett bra intervall tycker 

respondenterna. De påtalar att kontinuiteten är av betydelse för att nå ett bra resultat. 

Detta gör att då har grupphandledningsdeltagarna lättare att komma ihåg vad som 

diskuterats under föregående handledningstillfälle. 

 ”Var 14:e dag är väldigt väldigt bra.”  

Respondenterna uppger att ett tillfälle per månad för grupphandledning upplevs som för 

sällan. Deltagarna har då svårigheter att komma ihåg vad som sagts vid föregående 

tillfälle. Uppföljningen av de tips och råd som deltagarna kommer överens om att prova 

till nästkommande tillfälle glöms lätt bort att genomföra. På grund av den långa tiden 

mellan grupphandledningstillfällena så har även förutsättningarna för själva 

problemställningarna ändrats. När uppföljningen ska ske så är ofta redan problemet löst 

menar respondenter.  

Om grupphandledningstillfällena kommer oftare än var 14:e dag så är det svårt att hinna 

med att reflektera över de resonemang man fört menar respondent. Att prova och utföra 

i praktiken de föreslagna problemlösningarna som diskuterats under 

handledningstillfället blir en svårighet menar respondent. Det kan vara svårt att få tid till 

att hinna med detta.  
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5.2.13 Tidpunkten 

Tidpunkten för ett grupphandledningstillfälle tar respondenterna upp som en bidragande 

faktor för att det ska bli ett bra och givande samtal. De menar att 

grupphandledningstillfället ska ligga på dagtid och under arbetstid.  

”Så då hade vi mellan tre och fem på eftermiddan och de va en ganska bra tid för 

då var man ju ganska pigg och alert så där då.” 

Respondent påtalar att när det varit på kvällstid och respondent har fått gå tillbaka till 

arbetsplatsen för grupphandledning så har det känts lite tungt och motigt. 

5.2.14 Samtalslängden 

Tiden som respondenterna uppger för hur långt ett grupphandledningstillfälle ska vara, 

är en och en halv timma. Den tiden upplevs som lagom. 

”Det positiva var ju att man fick varannan vecka att man fick en och en halv 

timme…” 

Varar grupphandledningstillfället längre, upp mot två timmar så känner respondent att 

det blir för lång tid och deltagarna tappar fokus på de aktuella frågeställningarna. Om 

samtalstiden är kortare än en och en halv timme så tycker respondent att tiden inte 

räcker till.  Detta för att de då inte hinner diskutera färdigt ämnet som deltagarna valt att 

ta upp vid det aktuella grupphandledningstillfället.  
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6 DISKUSSION 

I detta sista kapitel kommer vi att diskutera resultatet från vår studie mot 

bakgrundskapitlet och våra egna tankar. I vår studie har vi undersökt på vilka sätt 

grupphandledning kan vara utvecklande för den enskilde pedagogen. Vi har tagit reda 

på vilka effekter pedagoger upplever efter grupphandledning och vad i 

grupphandledningen som ger dessa effekter. Kapitlet avslutas med några tankar kring 

vidare forskning inom området. 

6.1 Resultatdiskussion 

I vårt resultat har vi kunnat utläsa att grupphandledning ger effekter för pedagoger. Vi 

har funnit tre områden som vi anser är de viktigaste effekterna av grupphandledning. 

Dessa är att pedagoger känner och upplever en stark må bra-känsla efter 

grupphandledningstillfällen, kommunikationen och ny teoretisk kunskap. 

Må bra-känslan valde vi med bakgrund av att det är en mycket central del av 

respondenternas svar. De återkommer ofta till tankar som vi har kunnat knyta till en må 

bra-känsla. Området är även intressant på grund av att respondenterna har svårt att sätta 

ord på vad denna känsla egentligen innebär för dem. 

Det andra området vi valde är kommunikation där flera viktiga delar ingår exempelvis 

tala och lyssna. Vårt resultat visar att genom grupphandledning kan pedagoger 

medvetandegöras om vikten av detta. Kommunikationen har stor betydelse för kvalitén 

på den pedagogiska verksamheten. 

Ny teoretisk kunskap är det tredje området vi har valt att ta upp i diskussionen. Även 

detta område lyfter våra respondenter vid flera tillfällen då de tycker att 

grupphandledningen ger dem ny teoretisk kunskap, ofta i form av kompetensutveckling. 

Vi har i vårt resultat även funnit att det finns flera faktorer som påverkar 

grupphandledningssamtalen. Då detta upptar en stor del av respondenternas svar så kom 

det att bli en angelägen del för oss att belysa för. Dessa faktorer spelar enligt 

respondenterna en mycket viktig roll för att ett grupphandledningssamtal ska bli 

utvecklande och bra för deltagarna.  

6.1.1 Må bra-känslan 

Vi erfar att våra respondenter är väldigt positiva till att ha deltagit i grupphandledning. 

De nämner många gånger att de efter grupphandledningstillfällena upplever en må bra-

känsla. Respondenterna har svårt att sätta fingret på vad det är som är så bra med 

grupphandledningen men de tycker att det har gett dem jättemycket i deras personliga 

och pedagogiska utveckling. Detta upplever vi som lite anmärkningsvärt att 

respondenterna inte är mera medvetna om vad grupphandledningen konkret har gett för 

effekter. Vi anser att det kan vara flera olika faktorer som kan vara bidragande till att 

denna må bra-känsla uppstår. Det kan vara att grupphandledningsdeltagarna får ett ökad 

självförtroende och att de får möjlighet till att diskutera och prata av sig om de 
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eventuella problem som kan finnas i den egna pedagogiska verksamheten. Även ett 

förbättrat samarbete mellan kollegorna som uppstår efter grupphandledning kan vara en 

bidragande orsak till att må bra-känslan uppkommer. 

Självförtroendet hos våra respondenter har stärkts genom deltagandet i 

grupphandledningen. De menar att nu kan de stå för sina åsikter och vågar ta plats i 

olika diskussioner som förekommer i den pedagogiska verksamheten. Normell (2004) 

påtalar att pedagoger blir tryggare av att få lyfta situationer från deras egen pedagogiska 

vardag. Detta upplevs som en viktig effekt av grupphandledning. Normell (2004), 

Åberg i Kroksmark och Åberg (2007) och Näslund (2004) tar upp att pedagoger får stor 

hjälp genom grupphandledning med att utveckla sin självkännedom men också att de får 

ett ökat självförtroende. Även vår studie visar detta och att pedagogernas ökade 

självförtroende leder till att de kan stå för sina åsikter och vågar framföra dessa inför 

andra. Pedagogerna har mycket glädje av detta bland annat under diskussioner som de 

har i sina olika pedagogiska verksamheter. Det är intressant att se att grupphandledning 

kan ha så stor betydelse och påverka pedagogernas självförtroende positivt och leda till 

så mycket bra för den egna självkänslan. I vår bakgrund tar vi upp Ahlberg i Kroksmark 

och Åberg (2007) som beskriver att pedagoger kan utveckla ett kritiskt förhållningssätt 

och få distans till sin egen yrkesroll. En respondent i vår studie tar upp detta viktiga 

ämne och menar att diskussionerna och stödet vid grupphandledningstillfällena har lett 

till ett säkrare förhållningssätt i den egna pedagogiska rollen. En av våra respondenter 

tar upp att personliga nederlag inom den pedagogiska verksamheten kan vara jobbiga att 

utlämna och diskutera under ett grupphandledningstillfälle. Hammarström-Lewenhagen 

och Ekström (1999) belyser även detta och menar att personliga utlämnande kan leda 

till en osäkerhet hos pedagogerna. Vi förstår att en sådan situation kan uppfattas som 

obehaglig för pedagoger.  

Känslan av att få prata av sig, tillsammans med andra, om gemensamma problem i den 

pedagogiska miljön lyfts som en viktig effekt av våra respondenter. Det upplevs som 

positivt att möjligheten finns att kunna diskutera och ventilera olika aktuella ärenden 

som förekommer i deras egna pedagogiska verksamhet. Vi som pedagoger håller med 

om detta då vi tycker att det är diskussionerna under grupphandledningstillfällen som 

snabbt kan leda till ett resultat i den aktuella frågeställningen. Hammarström-

Lewenhagen och Ekström (1999) skriver om fördelen med att få diskutera aktuella 

problem och menar att grupphandledningstillfället kan fungera som en 

återhämtningsstation för den enskilde pedagogen. Det som tas upp i vår studie är att 

även om det inte framkommer en klar lösning på det problem som pedagogerna 

diskuterar, så känns det alltid bra att få ta upp ett problematiskt ämne och få det belyst 

av de andra deltagarna.   

Ett bättre samarbete tas upp som en effekt av grupphandledning. Samarbetet mellan 

kollegor leder även till att arbetslaget stärks. De pedagoger som deltagit i vår studie 

tycker att när förståelsen mellan pedagogerna i deras egna arbetslag har ökat, så 

förbättras samarbetet. Att respektera varandra i ett arbetslag är viktigt för att alla ska må 

bra och känna tillfredsställelse på sin arbetsplats. Man måste kunna respektera varandra 

för att kunna fungera som ett arbetslag och för att fortsätta utvecklas tillsammans menar 

vi. Även en gemensam förståelse för yrkesspråket blir en effekt av grupphandledning 

som gynnar grupputvecklingen. 
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Grundsynen som ett arbetslag har på barns och elevers lärande bör vara gemensam 

påtalar Persson (2001). Han menar att detta ligger till grund för att samarbetet ska 

fungera i ett arbetslag. Även i Salamancadeklarationen (2006) kan vi läsa hur viktigt det 

är att ett arbetslag har ett effektivt samarbete så att pedagogerna utvecklar goda 

förutsättningar att kunna möta alla elever på deras egna nivåer. Alla barn och elever har 

ju rätt till ett bemötande och en utbildning som anpassas efter deras förutsättningar och 

behov.  

En må bra-känslan uppkommer tack vare möjligheten att respondenterna har fått lyfta 

sina problem och ventilerat dem tillsammans i grupphandledning. Vygotskijs teori tar 

upp just detta med vikten av att samspela med andra för att en utveckling ska kunna ske. 

Denna utveckling sker om pedagogerna får stöttning exempelvis genom handledning 

enligt Vygotskijs teori. Våra respondenter tar upp att grupphandledningen är ett bra 

forum där de kan få stöttning i att våga stå för sina egna åsikter och värderingar.  

6.1.2 Kommunikationen 

Talutrymmet vid diskussioner har blivit mera synliggjort tack vare grupphandledning. 

Att begränsa sitt eget talutrymme i grupp är en aspekt som tas upp under våra intervjuer. 

Både vi och våra respondenter tycker det är viktigt att låta andra komma till tals i 

diskussioner, i lika stor utsträckning som sig själv.  

Pedagogerna tar upp som en effekt på deras personliga utveckling att de blivit bättre att 

lyssna på vad andra egentligen säger och menar. Det har även lett till att de tar hänsyn 

till varandra, i den pedagogiska miljön och inte pratar i mun på varandra eller avbryter 

en kollega. Tack vare detta får pedagogerna en ökad medvetenhet om sin egen 

kompetens och yrkesroll genom samtalen vid grupphandledningstillfällena menar 

Näslund (2004). Även att utveckla den sociala kompetensen menar Hammarström-

Lewenhagen och Ekström (1999) är viktigt. Under grupphandledningstillfällen ges stora 

möjligheter till att utveckla sin sociala förmåga då grupphandledning oftast sker under 

organiserade former och med styrning av handledare.  

Resultatet i vår studie visar att pedagogerna tycker att det blivit en förbättrad 

kommunikation inom arbetslagen. Den förbättrade kommunikationen leder till faktorer 

som påverkar samarbetet positivt för arbetslaget. Inom det sociokulturella perspektivet 

är samspelet mellan deltagarna viktigt för att en förståelse för varandra ska uppstå 

skriver Andersson i Ellström och Hultman (2004). Hammarström-Lewenhagen och 

Ekström (1999) påtalar att pedagogerna upptäcker att diskussionerna som sker dem 

emellan kan föras på ett mera reflekterande sett. Det är viktigt att pedagogerna som 

deltar i grupphandledning, delar med sig av sina kompetenser för att kommunikationen 

ska ge utbyte för deltagarna. Förståelsen ökar för varandra i arbetslaget och det leder i 

sin tur till en ökad grupputveckling och bättre samarbete. För att en kommunikation ska 

fungera mellan arbetslagets pedagoger så måste alla hjälpas åt menar Nilsson (2005). Vi 

ser också att grupphandledningen med sitt strukturerade arbetssätt ger stora möjligheter 

att få till stånd detta tankesätt hos pedagogerna. Flera av våra respondenter tar upp 

samtalsmodellen ”lärande samtal” som en bra mall att följa under grupphandledning. Vi 

själva tycker också att det här en bra samtalsmodell som lämpar sig väl vid 

grupphandledning och även i andra diskussioner i de pedagogiska verksamheterna. 
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Respondenterna har bara positiva erfarenheter av denna modell då de menar att 

talutrymmet fördelas på ett jämlikt sätt som uppskattas. 

Förståelsen kollegor emellan är en faktor som lyfts i vår studie. Pedagogerna lär sig 

mycket om varandra genom samtalen i grupphandledning. Hammarström-Lewenhagen 

och Ekström (1999) menar att när pedagoger lär känna varandra på ett djupare plan så 

ökar även förståelsen dem emellan. Vi tycker att det kan vara viktigt att lära känna 

varandra i ett arbetslag på flera olika sätt, både personligt och i den pedagogiska rollen. 

Detta kan vara mycket positivt för det kommande arbetet i ett arbetslag anser vi, då man 

får större kunskap och förståelse för varandras tankar och förutsättningar. 

Efter grupphandledningstillfällena som våra respondenter har deltagit i, så har de 

upplevt att problemlösningsförmågan har förbättrats. Under grupphandledningen har 

man arbetat med problem som berört både kollegor och barn/elever. Pedagogerna har 

fått verktyg för hur de ska hantera olika situationer i den egna pedagogiska 

verksamheten. Bladini (2004) och Juul och Jensen (2002) lyfter även detta och menar 

att mycket av själva grupphandledningen handlar om just detta. Den enskilde 

pedagogen eller arbetslaget ska få hjälp med att finna lösningar på problem eller öka 

förståelsen för den egna verksamheten. Juul och Jensen (2002) påpekar att det är 

insikten hos den enskilde pedagogen som leder till hur problemet kan hanteras. 

Vi tycker att grupphandledning är ett bra tillfälle för att ventilera de olika problem och 

konflikter som kan förkomma i ett arbetslag. Detta för att inte problemen ska ligga och 

gro och sedan kunna eskalera. Det är viktigt att ta tag i problemen direkt när de 

uppkommer. Bladini (2004) påtalar att grupphandledningstillfällen kan vara en 

möjlighet för pedagoger till reflektion över sin pedagogiska verksamhet.  

6.1.3 Ny teoretisk kunskap 

Ny teoretisk kunskap tas upp utav våra respondenter. De menar att grupphandledning 

har varit ett mycket bra sätt för dem att få ny teoretisk kunskap på och det har varit som 

en sorts kompetensutveckling för dem. Detta påtalar även Åberg i Kroksmark och 

Åberg (2007) att genom grupphandledning får pedagogerna ökad kunskap och 

yrkesskicklighet. Grupphandledning kan fås som kompetensutveckling exempelvis i ett 

arbetslag. Vårt resultat visar att pedagogerna upplever detta som positivt då det ökar 

deras egna lärdomar och yrkesskicklighet.  

Under ett grupphandledningstillfälle kan det utformas ett gemensamt yrkesspråk för 

deltagarna. Genom de diskussioner som förs under grupphandledningen så skapas en 

gemensam förståelse för yrkesspråket. Förutsättningar finns att under ett 

grupphandledningstillfälle förklara begrepp som förekommer i de pedagogiska 

verksamheterna och få en gemensam referensram vad dessa står för. Colnerud och 

Granström (2002) menar att yrkesspråket är mycket viktigt då språket ses som ett 

redskap för att kunna samtala och vara deltagande i pedagogiska diskussioner och ha 

samma förförståelse. Ahlberg i Kroksmark och Åberg (2007) påtalar att det skapas 

gemensamma referensramar för deltagarna i den handledda gruppen. Det kan även 

utvecklas en gemensam förståelse av språket under dessa samtal. Vi ser mycket av det 

sociokulturella perspektivet i detta och att språket har en mycket viktig roll för det 

kommunikativa samspelet i den pedagogiska miljön. 
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Kunskapsutbyte mellan pedagogerna tas upp som en fördel med grupphandledning. 

Pedagoger besitter ofta en stor kunskap inom de egna pedagogiska ramarna som de kan 

dela med sig av till sina kollegor. Pedagogerna har blivit mera medvetna om sin egen 

kompetens och yrkesroll. Hammarström-Lewenhagen och Ekström (1999) påtalar att 

handledningstillfället kan bli ett redskap för att lyfta den tysta kunskapen som finns hos 

pedagoger. Eftersom erfarna pedagoger har stora pedagogiska kunskaper och olika 

erfarenheter så tycker vi att grupphandledning borde användas mera i de pedagogiska 

verksamheterna som kompetensutveckling. 

Våra respondenter tar upp att de under grupphandledningstillfällena får olika förslag på 

hur de ska se på den egna pedagogiska verksamheten. Respondenterna tycker det var 

bra att få dessa förslag som de sedan kan arbeta vidare med i sina egna verksamheter. 

Näslund (2004) och Hammarström-Lewenhagen och Ekström (1999) påtalar även detta 

och menar att det är positivt för pedagoger att koppla teorier till det egna praktiska 

arbetet. Grupphandledning gynnar teoriutveckling genom att pedagogerna provar det 

som diskuteras under grupphandledningstillfällena i sina egna pedagogiska 

verksamheter menar Hammarström-Lewenhagen och Ekström (1999). Deltagarna i vår 

studie tycker det är positivt att få förslag på lösningar på de problem som de lyfter till 

diskussion vid grupphandledningstillfällen. Det är både handledaren och de övriga 

deltagarna vid grupphandledningstillfället som kommer med dessa förslag på lösningar 

på de aktuella problemen som tas upp. Det egna förhållningssättet i den pedagogiska 

miljön har förbättrats för respondenterna visar vår studie.  

6.1.4 Vad gör en grupphandledning bra? 

Alla våra respondenter tar upp att handledaren har en stor och betydelsefull roll vid 

grupphandledningssamtalet. Detta kan vi även se i Vygotskijs teori där han menar att 

handledaren genom att lyssna på deltagarna kan hjälpa dem framåt i den egna 

utvecklingen. Handledaren har ett ansvar att tydliggöra strukturen för alla deltagarna i 

början av samtalet. När man kommunicerar med varandra under organiserade former 

och med ett medvetet upplägg, skapas det kunskap påpekar von Ahlefeld Nisser (2009). 

En annan viktig faktor som tas upp under våra intervjuer är handledarens ansvar för att 

talutrymmet fördelas lika mellan deltagarna. Von Ahlefeld Nisser (2009) påtalar att 

dessa faktorer är viktiga för att ett bra handledningssamtal ska komma till stånd. Hon 

menar att en jämlik talsituation och att alla respekterar varandra under ett samtal är en 

förutsättning för ett gott grupphandledningstillfälle. Under vår studie har det även 

framkommit att handledaren ska se till att fokus hålls på det aktuella ämnet som 

diskuteras under grupphandledningstillfället.  

Respondenterna i vår studie lyfter att miljön runt ett grupphandledningstillfälle kan ha 

stor betydelse för hur resultatet blir. Åberg (2009) tar även upp detta och menar att 

faktorerna i handledningsmiljön har en viktig roll och bidrar till om det blir ett bra 

samtal. Det som respondenterna tar upp som viktigt är rummets placering i den 

pedagogiska byggnaden och hur man sitter under grupphandledningen. Det är bra om 

rummet ligger avsides och en bit ifrån den ordinarie verksamhetens arbetslokaler. Detta 

påtalar även Åberg (2009) och Normell (2004) och de menar att 

grupphandledningsrummet bör ligga enskilt så de handledda inte blir störda. Normell 

(2004) tar även upp att grupphandledningsrummet bör var ett rum där de handledda inte 
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vardagligen arbetar. Våra respondenter menar även att hur deltagarna sitter under 

grupphandledning är viktig för hur samtalet förlöper. De lyfter att det är viktigt att 

kunna se varandra bra under samtalet. Även att de sitter bekvämt vid 

grupphandledningstillfället gör att de orkar bättre och känner sig mera koncentrerade. 

Någonting annat som också tas upp som ökar koncentrationen är att respondenterna 

fikar för att få energi. Mobiltelefoner tas upp under intervjuerna av respondenter. De 

menar att det är tillåtet att ha med mobiltelefonen under ett grupphandledningstillfälle 

om de väntar på ett viktigt samtal. Detta under förutsättning att de andra deltagarna blir 

informerade i förväg. Detta motsägs utav Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002) 

som påpekar att ringande mobiltelefoner till någon av deltagarna kan vara en faktor som 

stör ett grupphandledningssamtal. En av våra respondenter håller med om detta. 

Det optimala deltagarantalet under ett grupphandledningstillfälle verkar gå isär både hos 

våra respondenter och hos de forskare som ligger till grund för vår studie. 

Respondenterna menar att fyra - fem eller fem - sex stycken är det bästa antalet. Åberg 

(2009) anser att antal deltagare bör vara tre - tio stycken medan Näslund (2004) tycker 

att fyra - sex deltagare är det optimala. Våra respondenter nämner att om deltagarantalet 

är för lågt så ger inte grupphandledningens samtal någonting. De tar även upp att om 

deltagarantalet är för högt så kommer inte alla till tals under grupphandledningstillfället. 

Regelbundenhet för grupphandledningstillfällen är av betydelse säger våra 

respondenter. De tycker att var 14:e dag är det optimala tidsintervallet för 

grupphandledning. Detta beror på att respondenter upplever tiden som värdefull mellan 

två grupphandledningstillfällen. Den främsta orsaken är att de då kan reflektera över 

innehållet i grupphandledningssamtalet. Detta är en intressant aspekt tycker vi och 

förstår hur pedagogerna kan känna ett behov av att få tid till att reflektera. Att kunna 

prova på lösningar är också någonting som upplevs som bra under tiden mellan två 

grupphandledningstillfällen. Ahlberg i Kroksmark och Åberg (2007) och Normell 

(2004) påtalar att handledning ska ske regelbundet för att det ska ge ett gott resultat. 

Även om tiden är svår att hitta för grupphandledning bör det prioriteras lyfter Ahlberg i 

Kroksmark och Åberg (2007). Respondenterna menar att om tillfällena blir för sällan så 

hinner de glömma bort vad som sagts under föregående grupphandledningssamtal. Även 

vad de skulle pröva till nästkommande tillfälle kan falla i glömska.  

Även vilken tid grupphandledningssamtalet ligger på under dagen har betydelse. 

Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002) menar att en eftermiddagstid inte är att 

rekommendera. Våra respondenter däremot tycker att eftermiddagstid är att föredra. De 

jämför detta mot att ha grupphandledning på kvällstid, något som de inte uppskattar. 

Ingen av våra respondenter uppger att de hade haft grupphandledning på förmiddagarna. 

Vi tror att detta beror på att de då inte kan bli frigjorda från sina ordinarie pedagogiska 

uppdrag bland barnen/eleverna.  

En annan bidragande påverkansfaktor är tiden för hur länge ett 

grupphandledningssamtal ska pågå. Respondenterna menar att en och en halv timme är 

lagom. Åberg (2009) påtalar att tiden för ett grupphandledningssamtal bör ligga mellan 

en och en halv timme till tre timmar vid varje tillfälle. Våra respondenter berättar att om 

samtalet håller på längre än en och en halv timme så blir det för långt och resulterar i att 

de tappar fokus på de aktuella frågeställningarna. De uppger även att om samtalstiden 

blir kortare än en och en halv timme så hinner de inte diskutera klart det aktuella ämnet. 
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Vi håller med våra respondenter om detta, då tre timmer verkar vara lång tid att kunna 

koncentrera sig och orka hålla fokus på det aktuella ämnet. Pedagogerna har för det 

mesta arbetat många timmar i sin pedagogiska verksamhet innan det är dags för 

grupphandledningstillfället.  

Vår studie visar att det är många faktorer som påverkar ett handledningstillfälle. Det är 

lätt att tro att det bara är samtalet och dess innehåll som ligger till grund för hur 

resultatet efter grupphandledning blir. Samtliga våra respondenter lyfter flera faktorer i 

handledningsmiljön som påverkar resultatet. Vi tycker detta är mycket intressant och 

ger oss många nya tankar om hur grupphandledning ska bedrivas för att ge bästa 

möjliga effekt. 

6.2 Vidare forskning  

Med bakgrund av det som framkommit i studien om må bra-känslan och 

påverkansfaktor ser vi detta som spännande område för vidare forskning.  

Under arbetet med denna studie har det framkommit att pedagoger upplever en mycket 

stark må bra-känsla efter grupphandledning. Vad denna känsla egentligen innebär har 

varit svårt för våra respondenter att sätta fingret på. Detta finner vi mycket intressant då 

samtliga respondenter upplever att grupphandledning ger mycket men de kan ändå inte 

med ord beskriva detta. Varför är det så?  

Vi har upptäckt att påverkansfaktorerna i miljön har stor betydelse för ett 

grupphandledningstillfälle. Dessa faktorer som bidrar till bättre effekter av 

handledningen kan även vara ett spännande område att utforska vidare. Finns det kanske 

flera påverkansfaktorer? 
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7.1 Nätadresser  

Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/handledning (hämtad: 2010-08-31) 

 

http://www.ne.se/handledning


Bilaga I 

I� 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Hur många år har du arbetat som pedagog? 

Vad har du för utbildning? 

Vad har du för tjänst/befattning? 

Vilken ålder är det på barnen/eleverna du jobbar med? 

 

Bakgrund till själva handledningen 

Hur många handledningstillfällen har du deltagit i? 

Av vilken anledning har ni handledning? 

Vem har tagit initiativ till att ni ska ha handledning?  

Hur motiverad är du att delta i handledningen? 

Hur förbereder du dig inför ett samtal? 

  

Själva handledningstillfället 

Beskriv hur det går till vid handledningstillfällena. 

Beskriv hur en handledare ska vara, bra och dåliga egenskaper? 

Vilken betydelse har det vilka som ingår i gruppen? 

Hur blir samtalet när ni har olika förståelse av ämnet? 

Vad ska man tänka på i miljön där handledningen sker? 

 

Vad har handledningen gett för effekter 

Vilken påverkan har handledningen gett i arbetslaget/ gruppen? 

Vilken påverkan har handledningen gett dig personligen? 



Bilaga I 

II� 

Vilken påverkan har handledningen gett dig som pedagog? 

Hur har ditt arbetssätt förändrats efter handledningen? 

 

Slutfråga 

Har du någonting mera att berätta om handledning?



Bilaga II 

I 

 


