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Handledda gruppsamtal för lärare är en ung, men starkt växande företeelse i skolan. Influenserna
kommer från många traditioner, och handledningen ges av olika sorters handledare och med skilda
syften, förutsättningar och metoder. Den skrivna handledningsdiskursen, vilken huvudsakligen
består av förmedlad erfarenhet, har ökat påtagligt i omfattning under de senaste decennierna. Däremot finns mycket lite forskning inom området, och det kan konstateras att nästan ingenting är känt
om handledningens karaktär, innehåll och teoretiska underlag. Inte heller har handledningens organisatoriska förankring, eller dess konsekvenser för skolans verksamhet studerats.
Skolledarna har en central roll för handledningens framväxt och utveckling, de uppmärksammar behov, tillskjuter resurser och gör beställningar av handledartjänster. I denna studie undersöks
rektorernas diskursiva förståelse av den verksamhet som de på detta sätt bidrar till. De teoretiska
ansatserna i studien kan hänföras till ett sociokulturellt perspektiv, såsom det beskrivs av i första hand
Wertsch och Säljö med bidrag från Bakhtin. Linells kontextteori utgör ytterligare en utgångspunkt
och vid tolkningen av data används ett hermeneutiskt angreppssätt.
12 skolledare med erfarenhet av, och en positiv inställning till handledning av lärargrupper, intervjuades om sina erfarenheter och sin förståelse av verksamheten. Som förberedelse till intervjustudien
gjordes en webenkät vilken besvarades av 433 personer. Enkätens syfte var att bilda underlag för
intervjuerna, och med utgångspunkt från dess resultat gjordes urval och utformades intervjufrågor.
Analysen av intervjudata genomfördes i form av tre läsningar av materialet. Den första tolkningen
gjordes på en beskrivande nivå mot bakgrund av min förförståelse. Vid den andra läsningen undersöktes skillnader i informanternas förståelse, genom tolkning av hur deras diskursiva yttranden är
situerade i kulturella och historiska kontexter. Vid den tredje läsningen vidgades och fördjupades
tolkningarna ytterligare, genom att kopplingar gjordes till skola och samhällskontext.
Resultaten visar att skolledarnas kontextbundna förståelse skapar skilda förutsättningar och handledningsverksamheter på deras respektive skolor. Tre huvudtyper av grupphandledning för yrkesverksamma lärare identifierades; verksamhetsinriktad, professionsutvecklande och personalstödjande.
Genom att handledning med olika syften och inriktningar begreppsliggörs, skapas nya och bättre
möjligheter att klargöra villkor, möjligheter och begränsningar för olika typer av handledning. Resultaten har följaktligen pekat på behovet av olika sorters handledning av lärargrupper i skolan. Det har
också visat sig att skolledarna upplever ett starkt behov av egen grupphandledning. I Sverige arbetar
många skolledare ensamma på sina respektive skolor, vilket gör att deras möjligheter till lagarbete försvinner, och att deras yrkesroll riskerar att försvagas. Flera betonar att såväl lärare som skolledare, på
samma sätt som andra yrkesgrupper, har kontinuerliga behov av gemensamma handledningssamtal,
och att detta av många skolledare ses som den viktigaste formen av, inte bara kompetensutveckling,
utan också kompetensutnyttjande.
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Group supervision for teachers is a young, but strongly growing phenomenon in schools. Influences come from many traditions, and supervision is given by different sorts of supervisors and for
different reasons, in different conditions and with different methods. The supervision discourse,
which mainly comprises communicated experience, has increased significantly in the recent decades.
However, there is little research in the area, and it can be said that almost nothing is known about the
character of the supervision, the contents and theoretical basis. Nor is supervision firmly established
in the organisation, nor have the consequences for the school been studied.
School leaders have a central role for the progress and development of supervision, they notice
needs, make resources available, and buy in supervisory services. In this study, the principals’ discursive understanding of the activity to which they hereby contribute, was investigated. The theoretical
thrust of the study can be assigned to a sociocultural perspective, as described mainly by Wertsch
and Säljö with contributions from Bakhtin. Linells context theory is a further starting point and for
intepretation is used a hermeneutic method.
12 school leaders with experience of, and positive attitude towards supervision of teacher teams,
were interviewed about their experience and understanding of the activity. In preparation for the
interview stage a web-based survey was used and was answered by 433 people. The aim of the survey was to create a basis for the interviews; choice of informants was as well as design of interview
questions based on this.
The analysis of the completed interviews was carried out by three readings of the material. The
first reading was at a descriptive level related to my understanding. The second reading investigated
the informants’ understanding, by interpretation of how their discursive remarks were founded in
cultural and historical contexts. In the third reading, the interpretations were further widened and
deepened, by looking at the connections to the school and community.
The results show that the school leaders’ contextual understanding creates different conditions and supervision at their respective schools. Three main types of group supervision for practising teachers were identified, activity-oriented, professional development and personnel support.
Through the conceptualisation of supervision with different aims and directions, new and better
conditions and possibilities for different types of supervision are created. The results have subsequently indicated the need for different kinds of supervision of teacher teams in schools. In addition
it was shown that school leaders also have a strong need for their own group supervision. In Sweden
many school leaders work alone in their respective schools, which means they have no opportunities
to team work, and their professional role is weakened. Many emphasize that teachers and school
leaders, in the same way as other professional groups, need continuous supervision talks, and for
many school leaders this is the most important form of, not only competence development, by also
competence utilization.

Förord

En vän som disputerade för några år sedan sa till mig att skriva en avhandling är som att bygga ett hus. Grunden måste vara stabil, delarna måste
hålla ihop och det hela måste följa någon slags ritning. Jag har ibland återvänt till denna liknelse, och under en och annan sömnlös natt i tanken
vandrat genom rummen i mitt hus, försökt se hur det hela ska ta sig ut
när det blir färdigt, och hoppats att jag inte ska ha missat något väsentligt i
konstruktionen. Men nog har det funnits problem! Ibland har väggar rasat
och fått förstärkas, våningsplanen har plötsligt verkat sneda, och en förfärlig dag tycktes trappan mellan våningarna ha försvunnit? Andra lyckliga
stunder har allt flutit på, huset har sett riktigt ståtligt ut och solen har glittrat i fönsterrutorna. Då har det varit härligt att vara byggmästare! Projektet
har tagit ofattbart mycket tid, år har passerat, men nu är det äntligen dags
att ta av arbetshandskarna, slå upp dörrarna på vid gavel och önska er alla
välkomna in i mitt hus…
Några av er är mina hedersgäster, det är ni som på olika sätt har bidragit till
att bygget nu står klart, och jag vill tacka er alla! Först måste informanterna
nämnas, det är ju ni som har gett mig de viktigaste byggstenarna! Och
sedan, min handledare Henning Johansson, en klurig norrlänning som på
sitt trygga vis emellanåt sagt precis de förlösande ord som jag behövt höra.
Roger Säljö, som i rollen av bihandledare har läst min text och alltid beredvilligt svarat på mina frågor. Claes Nilholm, som så generöst och engagerat
tagit del av mina utkast och gett mig ovärderliga synpunkter. Min härliga
arbets- och doktorandgrupp som jag haft så mycket roligt med, och som på
ett fantastiskt sätt har blandat gapskratt med lärorika och engagerade samtal om vetenskap och metod, Annica, Cristina, Ellen, Håkan, Karin, Maria,
Martin, Mikael, Nina, Per, Pia, Rebecka, Ulli, Victoria och Åsa, utan er vet
jag inte hur det hade varit de här åren. Per Ohlsson, ett särskilt tack för alla
de gånger du har läst mina texter och kommit med viktiga kommentarer,
och Håkan Fleischer, ett jättetack för att du redigerade texten!! Elisabeth
Ahlstrand, du hjälpte mig under den första trevande tiden, och det var du
som först satte tegelstenen ’Handbook of Research on School Supervision’
i mina händer. Genom den fick jag kontakt med redaktören Edward Pajak,
som kom att bli ett stort stöd och en god vän. Gunnar Handal, min store
inspiratör inom handledningsområdet, för många år sedan lät du mig sitta
vid ditt bord och ställa alla frågor jag kunde komma på, det var verkligen
en ynnest för en nybliven doktorand! Min vän Mikael Alexandersson, tack
för den där idén, du vet… ! Olle Thegeby, du har lagt ned mycket tid på

att hjälpa mig att hitta rätt i databaserna. Tillsammans med dina kollegor
är du värd all uppskattning för din ständiga tjänstvillighet. Leif Ulriksson,
tack vare dig blev det ordning på enkät-materialet. Jakob, tack för att du
hjälpte mig att göra figuren att infoga i texten. Du och dina syskon Jonas
och Lotta kommer, avhandlingen till trots, alltid att vara det bästa jag
åstadkommit i livet.
Ett stort tack vill jag också rikta till HLK för det ekonomiska stöd som
gjort arbetet möjligt, och till alla er som jag inte nämnt, men som ändå
betytt så mycket. Ni är ett oräkneligt antal vänner, släktingar och arbetskamrater som ställt intresserade frågor och som många gånger gett mig en
hand, eller ett uppmuntrande tillrop, precis när jag behövt det. Ni är också
alla mina hedersgäster.
Men mest av allt – TACK till min livskamrat Tomas Kroksmark – för att
du på så många sätt har gett mig nya perspektiv på livet och världen…

Jönköping, november 2009
Karin Åberg
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Kapitel 1
Inledning
Utgångspunkter
Det var tidigt 90-tal. Jag arbetade som handledare av lärargrupper i skolan,
till att börja med i rollen som skolkurator, senare som extern handledare
med speciell handledarutbildning. Intresset för handledda samtal hade just
börjat ta fart, men handledning var i de flesta lärares ögon ännu något
som var riktat till lärarkandidater, eller som gällde examensarbetet under
utbildningen. Det hände allt oftare att jag blev uppringd av skolledare
som ville beställa handledning, det vill säga de önskade att jag skulle handleda samtal i en eller flera lärargrupper. Verksamheten började bli populär
och efterfrågan tycktes ständigt öka. Rektorerna brukade föreslå ett sammanträffande med lärarna för en närmare diskussion om vad det var som
gruppen ville ha och jag gick alltid till dessa möten med en viss spänning,
osäker om vilka förväntningar som skulle möta mig denna gång. Lärarnas
oklara föreställningar om handledning kunde innebära önskemål om allt
från gemensam reflektion, pedagogisk utveckling eller hjälp att planera
organisationsförändringar till en rad miniföreläsningar i olika ämnen,
hjälp att ta itu med dåligt fungerande relationer eller helt enkelt tillfällen
att klaga på ledningen. Det inledande mötet med gruppen gick i regel åt
till att reda ut om och på vilket sätt det jag kunde erbjuda som handledare
överensstämde med gruppens önskemål, och om våra respektive förväntningar inte kunde sammanjämkas fanns alltid möjligheten för gruppen att
vända sig till någon annan (Åberg 2007).
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Många sorters handledare dök upp i skolan vid denna tid. Den ena yrkesgruppen efter den andra engagerades i handledande verksamhet, psykologer, kuratorer, specialpedagoger, skolledare, barnpsykiatriska konsulter,
personal från högskola och universitet och olika typer av externa, mer eller
mindre specialutbildade handledare med varierande bakgrund, sådana
som jag själv. Somlig handledning kunde erhållas till ett ringa pris, då
handledaren hämtades ur de egna leden (till exempel specialpedagoger,
skolkuratorer/psykologer), annan handledning kunde bli mycket kostsam
eftersom efterfrågade externa handledare betingade ett marknadsvärde och
visste att ta betalt. Förutom att syftet med handledningen varierade och
ofta föreföll diffust, var formerna för handledningsverksamheten också
mycket skiftande. Många sorters aktiviteter benämndes handledning och
andra handledningsliknande verksamheter hade namn som lärande samtal, pedagogiska samlingar, lärande dialoger osv. Det fanns stora skillnader
beträffande metoder, gruppernas storlek och sammansättning liksom vad
gällde samtalens längd, regelbundenhet, innehåll och implikationer för
verksamheten, och sambandet med skolans övriga verksamhet var många
gånger tämligen oklart (Åberg 2007).
Den beskrivna förvirringen var inte unik för skolan, utan omfattade även
andra handledningsfält. Inom socialförvaltningarna hade handledning
länge betraktats som en förutsättning för att personalen skulle kunna klara
sitt jobb (Högberg 2005), men i en utvärdering gjord av CUS, Centrum
för utvärdering av socialt arbete, konstaterades att man nästan inte visste
någonting om i vilken utsträckning handledning användes, om handledningens karaktär, innehåll och teoretiska underlag, om olika intressenters
förväntningar på handledning och handledningens effekt, om handledningens förankring i organisatoriska mål och prioriteringar samt om vilka
kvalifikationer handledning faktiskt förstärkt (Egelund 1999a; Egelund
1999b; Egelund & Kvilhaug 2001). Studien genomfördes som en landsomfattande enkätundersökning gällande den handledning som bedrevs
inom individ- och familjeomsorgen i svenska kommuner. Arbetsledare,
handledare och handledd personal tillfrågades i enkäten om handledningens omfattning, mål och användbarhet i arbetet, handledarnas utbildningsbakgrund och teoretiska preferenser, organisatorisk policy om handledning och så vidare. Någon motsvarande studie är inte gjord inom skolan.
CUS undersökning omfattade också en analys av svenska handledarutbildningars (30 poäng) innehåll och teoretiska orientering, vilka vände
sig till målgrupper från en rad olika verksamhetsfält, såsom socialtjänst,
psykiatri, vård och skola. I samband med utvärderingen analyserades samt-
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liga 119 titlar som fanns upptagna på litteraturlistorna. Dessa titlar ansågs
kunna ge en relativt god bild av vad som färgar handledningsverksamheten
inom människovårdande yrken. Resultaten visade att psykoterapeutiska
perspektiv dominerade och att en mycket liten andel av kurslitteraturen
berörde den organisatoriska form vari handledningen ingår, inte en enda
behandlade den socialpolitiska kontexten för socialt arbete eller handledning som professionaliseringsinstrument. Utvärderaren fann det också
anmärkningsvärt att 2/3 av litteraturen vilade på kliniska erfarenheter och
inte på forskning.
Den undersökta handledarutbildningen var den enda svenska universitetsutbildning i handledning som vid den tiden fanns att tillgå. Det var
också den utbildning som jag själv hade deltagit i och med mig många
andra professionella handledare som verkade i skolan. Utbildningen hade
visserligen gett mig användbara kunskaper och färdigheter, men som kursdeltagare hade jag ifrågasatt just de brister som Egelunds utvärdering lyfte
fram; att de handledningskunskaper som utbildningen förmedlade var
lösgjorda från sitt organisatoriska sammanhang, men ändå ansågs möjliga att utan vidare applicera på skolan. När jag utbildades till socionom
lärde jag mig att se människan och hennes psykosociala sammanhang som
oskiljaktigt sammanflätade i ständig och ömsesidig påverkan. Under de
därpå följande åren var mitt yrkesmässiga intresse riktat mot elever och
lärare och den skolkontext i vilken de gemensamt verkade, och när jag
med tiden började handleda lärargrupper såg jag dessa som integrerade
delar av skolans verksamhet, influerande, och influerade av, skolans arbete,
vision och helhet. Men de teorier som jag kom i kontakt med genom min
handledarutbildning var ursprungligen utarbetade för andra verksamheter
och färgade av såväl terapeutiska perspektiv som caseworkmetodik (se sid
17). Några vetenskapligt grundade skolspecifika handledningsteorier eller
metoder hade jag vid den tiden ännu inte mött, och frågan om hur handledning egentligen skulle vara utformad för att på bästa sätt stödja lärarnas
och skolans verksamhet och utveckling verkade alltmer angelägen.
Sedan dess har drygt ett decennium passerat, handledda lärargrupper har
blivit ännu vanligare, och intresset för handledning i pedagogiskt arbete
har ökat markant, vilket bland annat märks av det växande antalet publicerade skrifter inom området. Somligt utgörs av avhandlingar, artiklar och
vetenskapliga rapporter, men en anmärkningsvärt stor andel av det skrivna
består av förmedlad praktisk och konkret handledarerfarenhet utan forskningsgrund. Det är uppenbart att kombinationen av snabbt växande
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intresse, handboksliknande litteratur och brist på forskning gör det till
en angelägen uppgift att utveckla vetenskaplig kunskap om handledning,
och det är därför min förhoppning att föreliggande avhandling ska utgöra
ett av många kommande bidrag till framväxten av en stabil forskningsbas
inom området.

Syfte och frågeställningar
Mitt forskningsintresse har från första stund handlat om att utveckla kunskap om grupphandledning av lärare, men syfte och problemställningar
har under arbetets gång reviderats vid ett flertal tillfällen. I den inledande
fasen var min avsikt att intervjua handledningens samtliga aktörer; handledare, handledda, och skolledare. Vart och ett av dessa perspektiv är av
betydelse för en utvidgad och fördjupad kännedom om skolans handledningsverksamhet. Att jag till slut valde skolledarnas diskursiva1 förståelse
som ämne för min studie har att göra med behovet av avgränsning, och
att jag ser ledarnas centrala position, makt över resurserna och möjlighet
till överblick som särskilt intressant för (kunskaps-) utvecklingen inom
fältet. Det är skolledarna som i kraft av sitt övergripande ansvar för den
lokala skolans verksamhet möjliggör handledningen genom att avsätta de
resurser som krävs. Skolledarnas förståelse av handledningsverksamheten
är därmed av avgörande betydelse för dess utbredning, utformning och
kvalitet. Syftet för studien gavs slutligen följande formulering;
- att utveckla kunskap om handledda lärargruppsamtal, genom att tolka och
beskriva skolledares diskursiva erfarenheter och förståelse av handledning i
skolan.
Forskningsintresset innebär mer specifikt skolledares diskursiva
förståelse av:
•
•
•
•
•

1

syftet med grupphandledning för lärare
hur handledningen organiseras
samtalens innehåll
handledarens roll och kompetens
handledningens funktion i skolan

Diskursiv används här i betydelsen uttalad och kontextuellt inbäddad.
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Avhandlingens disposition
Ett sociokulturellt perspektiv bildar utgångspunkt för den här aktuella
studien, vilket innebär att den vilar på antagandet att mänskliga handlingar och företeelser måste förstås i relation till kontexter och kontextuella
villkor (Säljö 2000), och att det inte är möjligt att förstå handledning,
och det ökande intresset för handledda lärargruppssamtal, utan att sätta
företeelsen i relation till en historisk och samhällelig kontext. Handledningsverksamhetens framväxt har skett i en tid, i ett samhälle och i en
skola som har krävt, tillåtit och/eller gjort utvecklingen möjlig, men handledningen har också påverkat de kontexter som den är en del av. Genom
att erfarenheterna av handledning tolkats och kommunicerats, har en
handledningsdiskurs vuxit fram, vilken i sin tur har påverkat förståelsen av
handledningens innebörd och utformning, och som en följd av det också
omskapat verkligheten.
I nästa kapitel beskrivs först handledningsverksamhetens historiska rötter
och de avtryck av traditioner som kan ses i nutida handledning i pedagogiskt arbete, med dess olika former och förgreningar. De historiska rötterna söks inom sex olika traditioner, mentorstraditionen (1) som tar sin
utgångspunkt i den förkristna berättelsen om Odysseus, hantverkstraditionen (2) som uppstod i samband med det medeltida skråväsendets tillkomst, seminarietraditionen (3) som inleddes då man under tidigt 1800-tal
började utbilda forskare på de tyska universiteten, caseworktraditionen (4)
med rötter i sent 1800-tal och de frivilliga hjälporganisationernas arbete
i USA och England, den ungefär samtida psykoterapitraditionen (5) som
härrör från Freuds falldiskussioner i Wien med de första pionjärerna inom
psykoanalysens område, och en nygammal tradition som här efter Aristoteles kallas phronesistraditionen (6), som fått fäste i skolväsendet under
sent 1900-tal, och som bygger på lärares reflektion över sin praktik. Alla
dessa traditioner har på olika sätt påverkat den handledning som med ett
sammanfattande namn kan kallas handledning i pedagogiskt arbete, och
för varje tradition diskuteras dess avspeglingar i den praktiska verksamheten. I kapitlets andra del granskas den nordiska, skrivna diskursen om
handledda lärargrupper. Den består till mindre del av avhandlingar, artiklar och vetenskapliga rapporter, medan den avgjort största delen utgörs
av förmedlad handledarerfarenhet där författarna presenterar sin syn på
vad handledning är, hur samtalen kan genomföras och vad som är deras
innehåll. Jag kommer att lyfta fram såväl forskningsgrundade som praktikgrundade texter om handledningens karaktär, genomförande och innehåll,
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och i kapitlets avslutning föra en diskussion om olika sorters kunskap och
om handledningens kunskapsgrund.
I det tredje kapitlet ges en redogörelse för studiens vetenskapsteoretiska
antaganden. I kapitlet introduceras först det sociokulturella perspektivet
och dess kopplingar till den kulturhistoriska teorin, speciellt med avseende
på hur mening medieras, hur mentala funktioner (förståelse) uppstår och
utvecklas, och språket som kulturellt redskap. Därefter behandlas Bakhtins
idéer om voice, dialog, socialt språk och talgenrer och Linells teori om den
kontextuella rymden och relevanta kontexter. Slutligen presenteras några
hermeneutiska utgångspunkter gällande tolkning och beskrivning.
Studiens metod och genomförande beskrivs i kapitel fyra. Som förberedelse
till studien gjordes en webenkät, vars genomförande och resultat redovisas
i kapitlets inledning. Enkätformen valdes för att ge en generell översikt av
fältet, och i avsikt att ge underlag för undersökningens huvuddel. Jag har
inte dragit några avgörande slutsatser av enkäten, utan har använt den som
underlag för urval av intervjupersoner, och för valet av intervjufrågor. De
överväganden som ligger till grund för valet av de tolv informanterna och
för genomförande av intervjuerna beskrivs liksom tillvägagångssättet vid
bearbetning och tolkning av materialet, i detta kapitel.
I kapitel fem redovisas analys och resultat av intervjustudien. De tolv skolledarna introduceras, och jag beskriver min förförståelse. Därefter redovisas tre tolkningar av materialet, där den första är på en beskrivande nivå.
Ett antal särskiljande kriterier för olika typer av handledning visar sig vid
denna tolkning, och i den andra tolkningen fördjupas förståelsen av vad
som särskiljer olika sorters handledning genom att fem skolledares uttalanden sätts i relation till deras kontextuella resurser. Tre olika handledningstyper framträder, och i den tredje tolkningen vidgas analysen genom att de
tre handledningstyperna relateras till företeelser i skola och samhälle.
I kapitel sex diskuteras resultatet av studien. Studiens kunskapsmässiga
bidrag innebär ett utvecklat sätt att tänka om, och beskriva vad som karakteriserar och särskiljer olika typer av handledning och genom att handledning med olika syften och inriktningar begreppsliggörs, skapas nya
och bättre möjligheter att klargöra villkor, möjligheter och begränsningar
för den handledning som ges i skolan. Därmed förhindras kolliderande
förväntningar och risker för oönskade följder av handledningen. Språkets betydelse för vårt sätt att uppfatta företeelser uppmärksammas sär-
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skilt. Etik i samband med handledning är ett område som ägnats särskilt
mycket uppmärksamhet. Här berörs några etiska ställningstaganden som
genom resultaten av studien fått särskild aktualitet. Det finns många likheter mellan läraryrket och andra relationsprofessioner, till exempel sjuksköterskor och socionomer och för de senare har handledning kommit
att bli ett naturligt inslag i yrkesvardagen. Nio av tio arbetsgrupper inom
socialtjänsten har numera kontinuerligt grupphandledning i tjänsten, och
frågan är vad det kan betyda för skolan? Kan andras erfarenheter hjälpa oss
att besvara frågan - finns det någon anledning till handledning?
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Handledningens rötter och avspeglingar
För att förstå den mångförgrenade företeelse som handledning idag utgör
är det nödvändigt att söka dess historiska sammanhang. Det innebär att
ställa sig frågan hur forna tiders signifikanta idéer, händelser och människor har influerat nutida aktiviteter, hur dagens praktik och teorier kan
kopplas till gårdagens. Handledningens framväxt har skett i en tid, i ett
samhälle och i en skola som har krävt, tillåtit och/eller gjort utveckling
möjlig, men verksamheten har också påverkat de kontexter som den är en
del av. Handledningens rötter har många trådar, och jag ska här beskriva
sex traditioner med särskild relevans för handledning i skola och utbildning, nämligen mentorstraditionen, hantverkstraditionen, seminarietraditionen, caseworktraditionen, psykoterapitraditionen, samt den yngsta,
som jag med ett begrepp lånat av Brusling (2007) kallar phronesistraditionen. Dessa rötter har alla på olika sätt och i varierande grad, gett näring åt
den framväxande handledningen inom skola och utbildning. Kunskap om
handledningens ursprung kan hjälpa oss att förstå dess nuvarande manifestationer, och att se hur nya former har uppstått genom att de gamla
befruktat och utvecklat varandra. För varje tradition söks dess avspeglingar
i skolans verksamhet, och slutligen ges i detta avsnitt en sammanfattande
kommentar till handledningens ökade förekomst i skola och samhälle.
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Arvet från Homeros
Ordet mentor kommer från grekiskan, men har betydelsen en som tänker,
och tor är ett manligt suffix. Begreppet härstammar från 700-talet f. Kr
och Homeros berättelse om Odysseus, kungen av Ithaka. Innan Odysseus
seglade iväg i krig mot Troja, bad han sin kloke och erfarne vän Mentor
att ikläda sig rollen som stöd och handledare för Odysseus då ettårige son
under faderns frånvaro. Kriget kom att vara i tio år, och det dröjde ytterligare tio år innan Odysseus återvände, vilket innebar att sonen Telemachos
under tjugo år handleddes av Mentor (som i själva verket var gudinnan
Athena, i den kloke Mentors gestalt). Historien om Mentor och Odysseus
utvecklades många hundra år senare av författaren Fenelon (1699), som
i Les Adventures de Telemarque spinner vidare på berättelsen (Mathisen
2008).
På Homeros tid var det vanligt att unga grekiska män fick en mentor.
Genom sin fars arrangemang knöts sonen till en äldre, klok och erfaren
man, som till sin adept förväntades föra vidare viktiga värden, kunskaper
och färdigheter. Sådana personliga mentorer har fortsatt att dyka upp i
historiska skildringar, och finns kanske även i dag, men än vanligare i vår
tid är mentorer i arbetslivet, såväl inom den offentliga sektorn som inom
industrin. Begreppet mentor betecknar där i regel en erfaren yrkesutövare
som ger kollegialt stöd till en mindre erfaren kollega för att underlätta dennes yrkesmässiga och personliga utveckling (Roberts 2000; Sundli 2001;
Skagen 2004). Relationen innefattar alltså två personer, en mentor och en
adept (protegé) (Roberts 2000; Lindgren 2000).
Men vad var det egentligen som skedde mellan Mentor och Telemachos
i den grekiska berättelsen? Cullingford (2003) menar att problemet med
mentorsbegreppet är att det knappast är analyserat. Av texten framgår till
exempel att Mentors råd till Telemachos inte alltid efterföljdes:
One would have thought that even one’s least favourite goddess would
have power, even in the disguise of Mentor. There are, however, some
instructive details. The advice to eject the troublesome suitors was
either not followed or unsuccessful. For real instruction and for news of
his father, Telemachus was led to Pylos, where he saw Nestor, and then
to Sparta where he learned from Meneleus.
Thus Mentor did not in himself (or herself ) give advice, Telemachos had
to learn from others, he was helped in knowing where to look. Despite
her status the Mentor here is no authority, but like an awakening cons-
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cience. Even when Thelemachus returned home in the belief that his
father was alive, it needs the actual presence of Odysseus to make any
difference; and the one palpable action that Mentor did was to make
Odysseus unrecognisable. Mentor, in fact, made things more complicated. He kept Telemachus in the dark, as if real learning had to take place
and not the acceptance of other people’s advice or the copying of a role
model. (Cullingford 2003, s. 16)

Cullingford påpekar alltså att Mentor i berättelsen framstår som ett uppvaknande samvete snarare än som en auktoritet för Telemachos. Mentor gav
inga direkta råd utan visade i stället Telemachos hur han själv kunde söka
kunskap. Därmed, hävdar Cullingford, uppmuntrades verkligt lärande, till
skillnad från kopierandet av någon annans roll.
Senare tiders uppfattningar av mentorsbegreppet varierar mellan olika länder och kulturer. I Nordamerika är mentorn ofta en person med både makt,
inflytande och hög ställning. Det är vanligt att protegéns (eller adeptens)
karriärsutveckling är i fokus. I den europeiska traditionen placeras däremot lärandet och den pedagogiska processen i förgrunden. Där är mentorns erfarenhet mer betydelsefull än hans/hennes makt. Lindgren (2000)
ser mentorskapet som ett stöd för adeptens socialisering in i en yrkesroll
och en hjälp att hantera personliga frågor. Relationen mellan mentor och
adept utmärks av jämbördighet, hävdar Lindgren, till skillnad från andra
former av handledning, särskilt utbildningshandledning, som ofta innefattar bedömning och rapportering.
Nära besläktat med mentorskap är coachning. Coacher av olika slag har
på senare tid blivit så vanliga i samhället att det finns de som talat om
en coaching-tsunami (Bjørndal 2008 s. 24; Mathisen & Lauvås 2007, s.
208), och ser man till antalet träffar på Google har denna verksamhet nu
passerat handledning i popularitet. Företeelsen slog igenom i USA, genom
den norskfödde fotbollstränaren Knut Rockne (1888-1932) och tennistränaren Timothy Gallwey. Gallwey (f. 1938) presenterar i ett antal böcker
en metodologi för coachning och utveckling av personlig och professionell
excellens inom olika områden, ”the inner game”, och den bärande idén är
att inre, mentala färdigheter, kan användas för att förbättra yttre prestationer. Begreppet coach används idag allmänt inom idrott, ledarskapsutveckling och personlig livsvägledning. Efter att från början mestadels ha
handlat om individens utveckling av färdigheter och personliga prestationer har coachning i ökande omfattning kommit att innebära samtal och
reflektion i syfte att frigöra den enskildes resurser och hjälpa honom/henne
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att realisera sina mål (Handal 1996; Gjerde 2003; Skagen 2004; 2007).
Den svenska regeringen beslutade 2008 att satsa 1,1 miljarder kronor på
jobbcoacher som ska hjälpa människor som blivit uppsagda från sina jobb
med att skriva CV och personligt brev, leta jobb och att förbereda sig inför
anställningsintervjuer. Jobbcoacherna är idag den snabbast växande yrkesgruppen av alla. Kraven på en jobbcoach är att de ska ha ”minst tre års
gymnasium, gärna högskola och gärna arbetslivserfarenhet.” Som förberedelse får de en internutbildning om 7-10 dagar (DN 091014).
På senare år har också en ny profession etablerats, livscoacher (lifecoaches),
med uppgift att hjälpa individer att förverkliga sina mål i livet. I EU-kommissionens PM om livslångt lärande (2001) finns under rubriken ”Rethinking guidance and counseling” ett avsnitt som handlar om individuell livshandledning. I detta framhålls att alla nutida människor vid upprepade
tillfällen i livet behöver information och vägledning om valet av livsväg,
och att denna vägledning ska ses som en integrerad del i planering och
genomförande av det ständigt pågående livsprojekt, i vilket lönearbetet
bara är en, om än viktig, del (s 16):
In this context, a new approach is needed which envisages guidance as a
continuously accessible service for all, and which overcomes the distinction between educational, vocational and personal guidance, and which
reaches out to new publics. (EU-kommissionen 2001, s 17)

I EU-kommissionens text beskrivs de framtida vägledarna som rådgivare
med uppgift att “[…] accompany individuals on their unique journey
through life, by releasing motivation, providing relevant information and
facilitating decisionmaking” (ibid.). Det hävdas också att den tänkta rollen
kan jämföras med en mäklares, i den meningen att vägledaren med klientens bästa för ögonen ska kunna ta fram och förmedla brett upplagd information i syfte att hjälpa klienten att fatta de rätta besluten inför framtiden.
Idag finns en starkt framväxande privat sektor som marknadsför handledning, coachning och mentorskap till skola och arbetsliv.2 ”Livshandledning
brer ut sig inom nästan alla livets områden, och denna handledning lever
på att självförverkligande har blivit aspekter av `yttersta betydelse` i dagens
2

Ett exempel bland många är företaget Smooth – coaching och utveckling, som
erbjuder ett speciellt framtaget coachingprogram för skola och ungdomar vilket
bl.a. innefattar gruppcoaching för lärare, individuell coaching för lärare eller
elever samt ledarskapscoaching (http://www.smooth.se 090615).
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verklighetsbild” hävdar Skagen (2007 s.53), som varnar för att etiska perspektiv på coachningen inte uppmärksammas tillräckligt. Det finns ingen
forskning om vad verksamheten leder till, och det är problematiskt att
coachningen öppnar för att bedriva terapiliknande verksamhet utan att
coacherna har vare sig utbildning, kompetens eller certifiering. Medan
mentorskap innebär att mentorn är en person som har mer erfarenhet och
kunskap än adepten, kan coachen ha vilken utbildning som helst. Dagens
coach behöver inte ha fackkunskap inom ett visst område, utan enbart
kompetens i att leda en konstruktiv process, vilket är en utveckling som
Skagen ifrågasätter, eftersom coachen därmed inte kan demonstrera och
visualisera färdigheter. ”En del coachning har gått i ‘reflektionsfällan’ och
satsar enbart på samtal och reflektion, utan att koncentrera sig på att förbättra färdigheter” påpekar han (ibid. s. 50).
Mathisen (2008) poängterar att även vad gäller mentorskapet krävs hög
etisk standard. Samtidigt som mentorn ofta utövar ett starkt inflytande på
sin adept, och får insyn i dennes personliga uppfattningar av sig själv och
sin omgivning, verkar mentorn i ett gränsland, vid sidan av de formella
rollerna i en organisation. Det innebär att insyn och formella regler inte är
desamma som i den övriga organisationen, och att det blir särskilt viktigt
att ha etiska riktlinjer för mentorernas arbete, framhåller Mathisen. Varje
mentor bör ställa sig frågan om varför han/hon vill vara mentor. Svaret
på den frågan lyfter fram egna motiv som kan utgöra början till en etisk
medvetenhet.
Coachning och mentorskap i skola och utbildning

Coacher och mentorer förekommer i dagens skola, liksom på de flesta
andra arbetsplatser. Coachning och mentorskap kan dels innebära individuellt stöd för lärare, elever och skolledare, dels har begreppen coachning
och mentorskap på många håll utvidgats till att också gälla en verksamhet
riktad mot grupper. Lärarnas roll har blivit mer coachande, hävdar Carlgren och Hörnqvist (1999), som påstår att det sker en utveckling inom
skolan som innebär att lärarnas maktposition successivt förändras i riktning mot horisontella relationer, där lärare och elever planerar och beslutar
gemensamt. Begreppet mentor används numera ofta för att beteckna en
lärare som ger kontinuerlig individuell handledning till en elev, med andra
ord en en-till-en relation i enlighet med traditionen, men det förekommer
även att en mentor ansvarar för kontakten med en grupp elever och deras
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föräldrar, det vill säga har uppgifter liknande dem som en klassföreståndare
brukat ha.
En annan typ av mentorskap är vanligt förekommande som stöd för nyutexaminerade lärare vid insocialisering i yrket. I mötet med sin nya arbetsplats utsätts många nyutexaminerade lärare för en praktikchock, som inte
sällan leder till känslan av personligt misslyckande och tidiga avhopp från
yrket. Mentorskap och grupphandledning är insatser som används för att
stödja de nya lärarna (Hauge 2001; Stålsett 2003). Sådana mentorsprogram har länge funnits i andra länder, t.ex. i England och USA, men är i
Sverige en relativt ny företeelse (Lindgren 2003). Problemet med denna
form av mentorskap är att mentorerna ingår i skolkontexten, de är en del
av det sammanhang som den nyanställde ska anpassa sig till, vilket kan
innebära att mentorerna saknar den distans till verksamheten som krävs för
att hjälpa den nyanställde att utveckla en egen praktikteori och ett självständigt förhållningssätt till de yrkesmässiga utmaningarna - mentorskapet
får en reproduktiv funktion (Cochran-Smith & Paris 1995). Forskning
visar att då nyanställda i stället ges stöd i form av handledda samtal i grupp
med andra nyanställda lärare, och i samarbete med lärarutbildningen, ökar
deras autonomi och säkerhet i den nya rollen, och gör dem bättre rustade
att hävda egna uppfattningar i lärarkollegiet (Hauge 2001; Stålsett 2003).
I skolan arbetar också studie- och yrkesvägledare med vägledande samtal,
som bär spår av coachning och mentorstraditionen. Lindh (1988) hävdar
att professionell vägledning ”bedrivs i syfte att hjälpa människor att åstadkomma en planering som har att göra med arbete och/eller utbildning på
kort eller lång sikt”, medan Shertzer & Stone (1971/1976) i stället betonar
inre processer och ”helping individuals to understand themselves and their
world” (s. 38). De framhåller att syftet är att hjälpa individer att bli medvetna om vilka de är och har möjlighet att bli, så att de kan upptäcka och
utnyttja alla sina resurser.

Från lärling till praktikant
Hantverks- och lärlingstraditionen har, liksom mentorstraditionen,
mycket gamla anor. Redan på 1300-talet tillkom den första svenska skråordningen gällande skräddare (Jernström 2000), vilken i princip innebar
att på de orter där skråordningen antagits fick endast den som godkänts
som mästare av borgmästare och skräddarämbetets förmän utöva yrket.
Det betydde också en fastställd utbildningsgång; den blivande hantverka-
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ren gick först i lära hos en mästare under cirka fyra år innan han blev gesäll,
och fick intyg på sin yrkeskunskap. Därefter skulle gesällen fortsätta att
förkovra sig i mästarens tjänst, och var dessutom tvungen att ge sig ut på
gesällvandring i andra länder innan han fick avlägga mästarprov.
En ung människa sattes alltså i lära hos en hantverksmästare för att lära
sig ett yrke, och den relation som utvecklades mellan mästare och lärling
kan beskrivas som handledning (även om den inte kallades så) byggd på
demonstration, övning och kontroll. Mäster förmedlade sina kunskaper
till lärlingen genom att förklara och demonstrera. Lärlingen fick sedan öva
sig att utföra uppgiften genom att imitera mästers sätt att arbeta, under
det att mäster kontrollerade och korrigerade. Den underliggande tanken
var att man lär sig bäst genom att ta del av det rätta sättet att göra saker,
samtidigt som man på så vis undviker att göra fel. Grundantagandet är
följaktligen att det finns ett rätt sätt för utförandet av uppgiften, nämligen
mästers sätt.
Imitation ska dock inte förstås som mekanisk reproduktion, framhåller
Skagen (2000). Han hänvisar till Schön (1988) som beskriver imitation
som en process av selektiv rekonstruktion, där somligt väljs ut och annat
lämnas därhän, och där bara det som utvalts integreras i ett eget personligt
sammanhang. Jernström (2007) som i en studie följt hattmakare och deras
lärlingar, understryker också att lärandet kräver egna initiativ, och att det
handlar om en dubbelriktad process och byggandet av en relation, där faktiskt mästarna ibland blir handledda av lärlingarna ”under förutsättning
att de är tillmötesgående och öppna för nya förslag och idéer” (Jernström
2000; 2007 s. 159).
Hantverkstraditionen i skola och utbildning

I handledningen av praktikanter syns tydliga spår av hantverkstraditionen,
särskilt i den tidigare seminarieutbildningen (Franke 1999; Numan 1999),
då blivande lärare lärde sig yrket genom att delta i undervisning och försöka
efterlikna en övningslärare som vid ett mästar-lärlingsförhållande. Forskare har dock visat att även senare års lärarutbildningspraktik har hämtat
många drag från denna tradition. Fortfarande fokuseras handledningen i
första hand på färdighetsträning och inskolning i yrkestraditionen, handledaren utgör en modell för yrkesutövandet och den blivande läraren förväntas anpassa sig till dennes sätt att arbeta, och till den situation som råder på
praktikskolan (Brusling 1997; Franke 1999; Bergman & Törnvall 1999).
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Liv Sundlis (2001) studie av handledning inom lärarutbildningen uppvisar en bild som hon hävdar snarast är att likna vid kloning. Handledningssamtalen är först och främst inriktade på detaljerade utvärderingar av den
genomförda undervisningen, systematisk träning i analys och tolkning av
uppkomna undervisningssituationer förekommer däremot inte lika ofta.
Inte heller är det vanligt med pedagogiska diskussioner om didaktiska problem och olika sätt att lösa dem. Franke (1999) hävdar att de lärarstuderande tränas i att behärska metoder och tekniker som inte i tillräcklig grad
relateras till underliggande teorier och idéer. Utan den teoretiska förankringen tenderar den blivande läraren att ta till sig de handlingsmönster för
lärararbete som överensstämmer med hans/hennes tidigare föreställningar
om hur lärare ska bete sig. Det finns därmed en risk att praktiken leder
till konservering, snarare än till utmaning och ifrågasättande av de egna
uppfattningarna om undervisning, vilket är nödvändigt för att utveckla
tillräcklig förändringsberedskap inför det framtida yrkesutövandet.
Carlgren (1999) påstår att ”lärlingsutbildningarnas dolda läroplan handlar om underkastelse och övertagande av inte bara kunskaper utan också
den sociala ordning och verksamhet som den ingår i” (s. 21). Kunskapsöverföringen inom lärlingssystemet, från en generation till en annan, blir
därför konservativ på gott och ont. Viktiga och värdefulla traditioner förs
effektivt vidare, framhåller Lauvås och Handal (1993), men samtidigt förhindras kreativitet och vidareutveckling. Handledaren kan liknas vid en
guru, skriver han fjorton år senare ”därför att vederbörande vill framstå
som den som kan och vet och vill samla lärjungar kring sig för att lära dem
att gå i hans fotspår” (Lauvås 2007, s. 21). Jernström (2007) protesterar
dock mot denna uppfattning och menar att Handal ger uttryck för ett
stereotypt synsätt. Rönnestad och Skovholt (2003) påstår att behovet av
imitation och modellering är naturligt i en viss utvecklingsfas. I sina studier av psykoterapeuters yrkesmässiga utveckling har de visat hur dessa i
sin strävan efter att etablera inre trygghet och självständighet i rollen som
psykoterapeut, genomgår olika faser. De hävdar att i en mittperiod hade
terapeuterna behov av att få imitera en expert, det vill säga att lära genom
modellering, innan de hävde sig upp till nästa nivå som kännetecknades
av självständighet, och enligt Rönnestad och Skovholt kan dessa slutsatser
generaliseras till att gälla även andra yrkesgrupper.
Hantverkstraditionen med dess lärlingssystem kom att på många sätt
influera senare tiders skolundervisning och formella utbildning, och tycks
nu uppleva en ny renässans när kunskapsutvecklingen på arbetsplatserna
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återigen betonas starkare och arbetsplatsen ses som en viktig inlärningsmiljö för yrkesutveckling. Därmed ”återuppstår förutsättningarna för en
slags rekonstruerad senmodern lärlingstradition” hävdar Hammarström
Lewenhagen (2006, s. 54). Regeringen beslutade i december 2007 att
inleda den försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning som startade läsåret 2008/2009, och som innebar att 5000 elever gavs möjlighet
att få en grundläggande yrkesutbildning inom ett speciellt yrkesområde,
med minst halva utbildningstiden förlagd till en arbetsplats under ledning
av en handledare. Intresset för platserna har visat sig vara stort, och för
innevarande läsår (2009/2010) har Skolverket i uppdrag att fördela 6000
lärlingsplatser.

Handledning i kritisk kunskapsproduktion
Under tidigt 1800-tal började man vid de tyska universiteten se forskning
som en av sina huvuduppgifter, vilket innebar starten för uppbyggandet
av en forskarutbildning (Hägglund & Degerblad 2004). Inom laboratorievetenskaperna skapades en organisation som påminde om hantverkens.
Liksom mästaren samlade sina hantverkslärlingar omkring sig samlades
lärlingar runt professorerna. Parallellt med sitt avhandlingsarbete deltog
doktoranderna i professorernas forskning, varvid de tillägnade sig tekniker och metoder och instruerades av dessa. Slutligen avlades gesällprovet i
form av en avhandling (Gustavsson 2002; Lönn Svensson 2007). Professorerna skulle inledningsvis fungera som mentorer för studenter som hade
siktet inställt på forskning, men efterhand kom också moment av mer systematisk utbildning att ingå. Den nya ordningen innebar en förskjutning
av professorernas uppgift från lärare och kunskapsförmedlare till handledare i att producera kunskap. För att kunna skapa ny kunskap behövde
den blivande forskaren utveckla en förmåga att kritiskt granska vedertagna
sanningar för att sedan kunna förändra och vidareutveckla dessa, vilket
krävde en dialog mellan student och handledare. Den traditionella föreläsningsformen behövde förändras, och som en följd av det tillkom seminarierna som undervisningsform, vilket innebar nya möjligheter att i dialogens
form skola studenterna i kritisk kunskapsproduktion (Hägglund & Degerblad 2004). Så småningom kom detta nya sätt att se på kunskapsproduktion att utvecklas till en av två riktningar i synen på vetenskap. Medan den
ena, den positivistiska, betonade kunskapens kumulativa struktur och lade
tyngdpunkten på systematik liksom på etablerade tekniker och metoder,
inriktade sig den humanistiska seminarietraditionen mer på de personliga egenskaper som krävs av en forskare; fantasi, kreativitet, mognad och
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personlig utveckling. Utbildningen till forskare kunde enligt detta synsätt
inte standardiseras, ”utan skulle i stället inriktas på att utveckla de egenskaper hos individen som befordrar självständighet, kreativitet och inte
minst förmåga att övertyga och att kommunicera sina forskningsresultat”
(Hägglund & Degerblad 2004 s. 19). Därmed gavs handledda seminarier
en central plats i humanvetenskapernas forskarutbildning, en ordning som
fortsatt sedan dess.
Idag är regeln att alla doktorander som antas vid en svensk forskarutbildning ska tilldelas två handledare var. Dessas uppgift är att stödja doktorandens utveckling till ”en självständig forskare med ett vetenskapligt
förhållningssätt” (www.doktorandhandboken.nu), och det finns krav på
att minst en av handledarna ska ha genomgått handledarutbildning. Alla
doktorander förväntas delta i forskningsseminarier, som leds av disputerade forskare och ämnesföreträdare, och vid dessa seminarier presenteras,
diskuteras och kritiseras texter skrivna av doktoranderna och andra forskare. Inom annan högre utbildning är handledning i enlighet med seminarietraditionen inriktad på studenternas framställning av uppsatser och
examensarbeten. Handledningen gäller utveckling av vetenskapliga förhållningssätt och inhämtande av den speciella metod och formalia som
krävs vid författandet av vetenskapliga texter.
Seminarietraditionen i skolan

IT-samhället har medfört att tillgången till information ökat ”vilket givit
upphov till uppfattningen att det i all denna mängd information inte går
att välja ut ens en bråkdel av den kunskap som kan anses väsentlig eller
allmängiltig” (Gustavsson 2002, s. 29) och därmed går det inte att förmedla ett färdigt ”paket” med information till eleverna, som i allt högre
grad själva måste söka kunskap. ”Kunskap som paket” har ersatts av ”kunskap som katalog” (Gustavsson 2002, s. 29), vilket innebär ”en inriktning
mot att gå till katalogerna, dvs databaser, internet eller bibliotek” (ibid.)
i sökandet efter kunskap. Kroksmark (2006) redovisar liknande tankar
då han beskriver den nya tidens innovativa lärande, vilket utvecklas i det
digitaliserade kunskaps- och kommunikationssamhället, där avståndet
mellan människa och kunskap kan mätas i antal musklickningar och där
tillgången till information är oändlig. Men information är inte detsamma
som kunskap, att bara klicka sig fram till information är inte nog för att
lärande och utveckling ska komma till stånd. Informationen måste prövas,
kritiskt granskas och integreras i ett eget personligt sammanhang, varför
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reflektion och samtal är viktiga inslag i det innovativa lärandet. Tolkning
och källkritik har blivit allt viktigare begrepp, och samtal om olika tolkningar har blivit centrala inslag i undervisningen. Det är i lärarens uppgift
som handledare av denna kollektiva dialog som arvet från seminarietraditionen kan märkas.
Arvet från seminarietraditionen kan också märkas i den mer sentida phronesis-traditionen ( se s.37), vilken influerat handledning av lärargrupper
i skolan. Handal (1999; 2006; 2007) förespråkar att handledaren ska
vara en kritisk vän,3 vilket innebär att handledaren bör låta den handledde framträda på egna villkor, och utveckla sin egen praxisteori, men att
handledaren likaväl som att stödja och bekräfta bör kunna ifrågasätta och
problematisera den handleddes motiv och handlingsförslag när så behövs.
Detta bör ske i en anda av empati och förtroende, och med hänsyn tagen
till den handleddes integritet. Därmed kommer den handledde att tränas
i att kritiskt granska, diskutera och pröva sina ställningstaganden, vilket
enligt Handal leder till att den handleddes eventuellt förändrade praxisteori blir ett resultat av övertygelse snarare än övertalning.

Friendly visitors och social caseworkers
Handledning i socialt arbete4 har sina rötter i de frivilliga hjälporganisationernas arbete i USA och England vid slutet av 1800-talet. I England var
Octavia Hill (1838 – 1912) en av pionjärerna (Bernler & Johnsson 1985).
Hon verkade som handledare för de frivilliga välgörenhetsarbetarna och
gav genom brev och besök stöd i svåra situationer. Dessutom ingick i hen3

Handal hävdar att begreppet kritisk vän dyker upp bl.a. hos Simons (1987)
och Tiller (1990) och att det sannolikt har sina rötter i gruppen kring Lawrence
Stenhouse i England (Handal 2007, s 29).
4

Socialt Arbete i dess olika former ägnar sig åt de många och komplexa samspelen
mellan människor och deras miljö. Dess uppgift är att stödja alla människor att
utveckla sina möjligheter till fullo, berika sina liv och att förhindra sociala problem. Professionellt socialt arbete är inriktat på problemlösning och förändringar.
Således är socialarbetare ombud för förändring i samhället och för de individer,
familjer och grupper de tjänar. Socialt arbete är ett interrelaterat system av värden,
teori och praktik. (International federation of social workers, www.ifsw.org/home
070211)
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nes uppgifter att kontrollera att arbetet utfördes i enlighet med intentionerna. I USA startade på 1880- och 90-talen många hjälporganisationer
som byggde på frivilligarbete genom s.k. friendly visitors. Dessa frivilligarbetare besökte behövande familjer, erbjöd stöd och försökte påverka familjens livsstil. Fast anställda rekryterare fungerade som handledare för frivilligarbetarna. De skulle lära ut organisationens principer och metoder och
de skulle övervaka arbetet på fältet, ge råd och stöd och tillsammans med
medarbetarna fatta beslut som gällde arbetet i familjerna och som tjänstemännen var ansvariga för. Handledningen gavs såväl individuellt som i
grupp. Efterhand utvecklades en modell för handledning som byggde på
komponenter som än idag anses viktiga inom amerikansk supervision;5
administrativ kontroll, utbildning och stöd (ibid.).
Vid 1900-talets början startades i USA skolor för att utbilda professionella
socialarbetare. Man började också intressera sig för att utforma handledningsmodeller och för att utbilda handledare i socialt arbete. Den handledningsmetodik som tidigt utvecklades var inspirerad av casework-metodiken, vilken innebär att individen och individens hela situation ses som
ett case, det vill säga i sin helhet utgör föremål för behandlarens intresse,
och bildar utgångspunkt för diagnos och behandling. Social caseworkers
var som yrkesgrupp unika i världen vad gäller socialt arbete. De skaffade
sig tidigt akademisk status (masters degree), de var först med att teoretisera om handledning som en speciell pedagogik och de strävade efter
att utveckla systematiska metoder för verksamheten Dessa tidiga handledningstraditioner gäller i stort sett fortfarande, men vid skilda tidpunkter
har olika komponenter i handledningen betonats. När casework-metodiken under 1920-talet influerades starkt av psykoanalysen kom detta att
påverka handledningen i socialt arbete, som än i dag är påtagligt färgat av
psykodynamiskt tänkande. Det märks till exempel i handledningens processinriktning (se sid 35) och i de många referenserna till psykoanalytiska
och psykoterapeutiska teorier i litteratur om handledning i psykosocialt
arbete. I teorier om psykoterapeutisk handledning görs heller ingen klar
åtskillnad mellan psykoterapeutisk och psykosocial handledning (Egelund
1999).

5

Det amerikanska ordet supervision är ett övergripande begrepp som inom
pedagogiskt arbete inbegriper handledning med lärare och annan personal, men
också mer administrativa funktioner.
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Den första svenska utbildningen för handledning i psykosocialt arbete
startade 1982 på Socialhögskolan i Göteborg. Den omfattade inledningsvis 20 p, men utökades senare till att omfatta 30 p, och erbjöds på flera
universitet och högskolor i landet (Umeå, Lund, Örebro och Stockholm).
Det var under 80-talet som kraven på handledning växte sig starka. Enligt
en utredning som gjordes av Socialstyrelsen var socialsekreterarnas möjligheter att få handledning på betald arbetstid vid den tiden mycket ojämnt
fördelade. I vissa län hade ungefär hälften av socialsekreterarna tillgång
till handledning, medan andra län redovisade mycket lägre procenttal.
Sedan dess har det skett en kraftig utveckling av handledningsverksamheten. Handledning är idag ett viktigt inslag i yrkespraktiken för de flesta
som är verksamma inom socialt arbete. År 2002 hade 78 % av Sveriges
socionomer handledning, men tillgången till handledning varierar beroende på arbetsuppgifter. Inom social barnavård och försörjningsstöd har
så gott som alla handledning, medan andelen som har handledning bland
dem som arbetar med äldre- och handikappomsorg är cirka 50 % (Höjer,
Beijer & Wissö 2007). Trots verksamhetens omfattning vet man dock inte
så mycket om verksamheten, eftersom endast ett fåtal utvärderingar har
genomförts (ibid.).
Orsakerna till handledningens starka ställning inom socialt arbete anses
bland annat vara att handledningen stärker organisationens legitimitet.
Tillgången till handledning ger intryck av en verksamhet med ett professionellt förhållningssätt, vilket gör att välutbildad personal med höga
ambitioner för sitt arbete söker sig dit. Motsatsen, det vill säga en organisation som inte erbjuder personalen handledning, kan få svårare att
rekrytera personal. Handledningen stärker också samhällets förtroende för
verksamheten, eftersom personalens insatser genom handledningen såväl
övervakas som stöds. Ett annat skäl till handledningens utbredning inom
socialtjänsten är att den skapar lugnare arbetsförhållanden och att en del
relationsproblem inom personalen tas om hand, chefer och arbetsledare
avlastas arbetsuppgifter som annars skulle ligga på deras bord. Samtidigt
finns en risk att avhändandet av detta ansvar kan ha en negativ påverkan
på arbetsledarnas möjligheter att styra verksamheten, påpekar Höjer, Beijer och Wissö.
Caseworktraditionen i skola och utbildning

Inom skolan är det framförallt i handledningen av lärare som arvet från
caseworktraditionen kan märkas. Handledare anlitas i samband med han-
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tering av olika sorters yrkesmässiga problem, det kan gälla samarbetsproblem i arbetslaget, problem relaterade till elever och föräldrar eller svårigheter som rör undervisningen. I de två sistnämnda exemplen är det ofta en
specialpedagog som handleder lärarna, men handledaren kan också vara
en representant för den psykiatriska barn- och ungdomsvården, eller en
socialsekreterare (Bladini 2004; Sahlin 2005). Handledningen som ges är
ofta av konsultativ karaktär, vilket innebär att handledaren/konsulten är
en (utifrån kommande) expert som anlitas för att vara behjälplig i en viss
situation eller med en viss fråga. Uppdraget är i regel tidsmässigt avgränsat
och när problemet är löst eller uppgiften avklarad, är konsultens arbete
avslutat (Hylander 1995; Caplan 1970; Willumsen 1995; Dahlin 1990;
Keiser & Lund 1986).
I specialpedagogernas handledning, liksom i annan ärendehandledning,
märks inflytandet från caseworktraditionen. Till exempel engageras handledare för att hjälpa till vid utformandet av åtgärdsprogram för elever i
behov av särskilt stöd, varvid lärare får hjälp att se individen i sitt livssammanhang, och att förstå på vilket sätt faktorer i elevens totala situation samspelar för att hindra eller stödja elevens utveckling. Det är denna
helhetssyn med rötter i casework-traditionen, som gör det möjligt att
formulera kvalificerade problembeskrivningar till grund för upprättandet
av åtgärdsprogram (Bernler & Johnsson 1985). Caseworktraditionen är
starkt influerad av psykoterapitraditionen, vilket också satt sina spår i specialpedagogernas arbete. Enligt Bladini (2004) är det framförallt individualpsykologi och systemteori som utgör det specialpedagogiska arbetets
teorigrund.

Den terapeutiska frestelsen
Förmodligen gavs någon form av handledning till psykoterapeuter redan
på Freuds6 tid, menar Bernler och Johnsson (1985). De första pionjärernas
falldiskussioner med Freud, de numera berömda onsdagskvällsträffarna på
Berggasse Street nr 19 i Wien, anses ha varit en sorts handledningssituationer (Barlow, Fuhriman & Burlingame 2004). Begreppet handledning
inom psykoterapin är dock framförallt förknippat med psykoterapiutbildning. Efter första världskriget inrättades utbildningar för psykoanalytiker
i Berlin, Wien och Budapest. Stor vikt lades vid att den blivande analytikern i samband med utbildningen skulle gå i egen analys, eller ”didaktisk
6

Sigmund Freud, psykoanalysens grundare, 1856-1939.
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analys” som den kallades (Bernler & Johnsson 1985, s. 58). Efterhand
som dessa psykoanalytiska lärcentra utvecklades infördes högre akademiska krav, och det fordrades att den blivande analytikern skulle genomföra analys under handledning. Dessa så kallade kontrollanalyser sågs från
början som en fortsättning på kandidatens egenterapi, och handledningen
gavs ofta av kandidatens terapeut (den ungerska skolan). Till skillnad från
den ungerska skolan har Wienerskolan förordat en klar åtskillnad mellan
handledning och psykoterapi. Handledningen ges ett pedagogiskt innehåll
och handledaren blir en pedagog som ger kandidaten råd och anvisningar
om förhållningssätt till patienten. Det är detta synsätt som också har stått
som förebild för andra hjälpande, behandlande och vårdande professioner
(Laurell & Svensson 1978).
19567 höll Carl Rogers ett epokgörande föredrag vid Michiganuniversitetet i Ann Arbor. Hans anförande väckte starka reaktioner bland åhörarna,
vilka bestod av psykoanalytiskt orienterade psykologer och psykiatriker.
Rogers gav sig på allt som då ansågs heligt inom professionell psykoterapi.
Psykoterapeuter behövde, enligt Rogers, inte genomgå egen terapi eller ha
kunskaper i personlighetspsykologi eller metoder. Det enda viktiga menade
han var terapeutens förhållningssätt, värme, inlevelse och äkthet. Föreläsningen gav upphov till omfattande forskning om terapeutiska förhållningssätt vilka i sin tur ledde till utbildningsprogram som fått en vidsträckt
användning inom människovårdande yrkesområden. Här finns ursprunget
till den processorienterade handledningsmodellen,8 menar Egidius (1975).
En central tanke är att det föreligger, och bör föreligga isomorfi mellan
handledningssituationen och praktiken, det vill säga mötet med klienten/
patienten, vilket innebär att den handledde genomgår samma process i
förhållande till handledaren som klienten gör i förhållande till behandlaren. Det sker genom att den handledde i en parallellprocess projicerar
de problem han/hon upplever i förhållande till handledaren (till exempel
auktoritetsproblem) på sin redogörelse för klientens problem. Genom att
7

Jag misstänker här att Egidius i själva verket åsyftar en dialog mellan Martin
Buber och Carl Rogers den 18 april 1957, på Michiganuniversitetet i Ann Arbor.
8

Processorientering kan innebära två saker, dels att det som sker i handledningsgruppen uppmärksammas parallellt med innehållet i samtalet, och dels att de
yrkesrelaterade problem som behandlas i handledningen även inbegriper den
handleddes känslomässiga reaktioner på det som skett (se till exempel Näslund
2004; Pertoft & Larsen 1991).
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dessa parallellprocesser uppmärksammas i handledningen kan den handledde göras uppmärksam på hur den egna personligheten påverkar mötet
med klienten (Egelund 1999).
Den första statliga handledarutbildningen anordnades av UKÄ som en
försöksutbildning 1974. Den var avsedd för lärare och handledare inom
psykoterapiutbildning. Därefter startade flera handledarutbildningar runt
om i Sverige (Boalt Boethius & Ögren 2003). Sedan det femåriga psykologprogrammet infördes 1982, ingår i utbildningen en grundläggande
psykoterapiutbildning som innefattar psykoterapihandledning i grupp
(Ögren 2002). Grupphandledning har sedan 70-talet varit den dominerande formen för psykoterapihandledning och inom behandlande verksamhet över huvud taget.
Psykoterapitraditionen i skolan

Handledning i skolan ges bland annat till nybildade arbetslag som behöver
hjälp i processen att utveckla sitt samarbete.9 Behovet av handledning för
arbetslagsutveckling ökade påtagligt i samband med att skola, förskoleklass
och fritidshem skulle integreras under samma tak. Olika avtal, arbetssätt,
yrkesspråk och kulturer försvårade samarbetet i arbetslagen och det blev en
utmaning att på bästa sätt ta tillvara de olika yrkesgruppernas kompetens,
och att i lagen utveckla en gemensam pedagogisk grundsyn. I denna process tog skolorna ofta hjälp av handledare, och arbetssätt som kan kännas
igen från terapitraditionen användes, såsom grupphandledning med processinriktning. Ett exempel på detta ger Persson (1999) som i ett projekt
som gällde handledning av arbetslag i grundskolan, fann tre olika handledartyper; handledaren som medundersökare, handledaren som diskussionspartner och handledaren som terapeut. Den sistnämnda var en roll
som handledaren antog i ett arbetslag med starka personalmotsättningar.
Det terapeutiska tänkandets, och den terapeutiska praktikens expansion
har medfört att roller och metoder hämtade från terapin inte sällan färgar
den handledning som ges inom skola och utbildning (Hoff Sommers &
Satel 2005). Terapi och handledning i pedagogiskt arbete är två i grunden
skilda verksamheter. I terapi riktas uppmärksamheten mot något som är
stört, funktionshindrande och som behöver förändras. I handledningen
9

Inom näringslivet, där sådana insatser länge varit vanliga, kallas sådan verksamhet för teambuilding.
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är det övergripande intresset riktat mot arbetsuppgifterna och det professionella utförandet av dessa. Icke desto mindre beskrivs ofta handledning
i skolan på ett sätt som tangerar terapi, till exempel genom att processinriktning och försvar mot lärande och utveckling betonas.10 Sahlin (2005)
framhåller att dessa tendenser reser särskilda krav på pedagogisk och didaktisk medvetenhet i samtalssituationen All handledning handlar, i likhet
med terapi, mer eller mindre om självutveckling och självförverkligande,
framhåller Skagen (2007). Behovet av självutveckling och handledning har
i det senmoderna, sekulariserade samhället i det närmaste fått sakral karaktär påstår han, och trots att man i den pedagogiska handledningen strävar
efter att ”bevara fokus på ämnesinnehåll och nykter pedagogisk realism”
går det inte att bortse från att ”frestelsen från den terapeutiska verklighetsuppfattningen” ständigt finns där (s. 36). Självförverkligandets diffusa
karaktär skapar en arena för Hjälparen och ger terapin tillträde till skolans
område, på ett sätt som inte tidigare förekommit, påstår Skagen. Liknande
problem med att i handledningen göra avgränsningar gentemot terapi
framförs i studien av Höjer, Beijer & Wissö (2007) gällande handledning
inom socialt arbete. Där betonas att trots att det görs innehållsmässiga
avgränsningar mot terapi, förekommer åtskilliga ”gränsaktiviteter”, och
var fjärde handledningsgrupp har någon gång haft ”terapiliknande inslag
för den personliga utvecklingen” (Höjer, Beijer & Wissö 2007, s. 102).

Handling och reflektion
Reflektion har varit något av ett modeord inom pedagogisk verksamhet under de senaste decennierna. Ett annat populärt ord är praktiknära
(Brusling & Strömqvist 2007). Reflektionen, eller det reflektiva tänkandet
i och om praktiska situationer, är enligt Brusling (2007) en nygammal
tradition, som han kallar Phronesistraditionen, och av Brusling lånar jag
detta begrepp och applicerar det på handledning. Phronesis var Aristoteles (384-322 f. Kr) uttryck för praktiskt tänkande och klokskap, och
den handledningstradition, som jag här valt att kalla phronesistraditionen, bygger på ett intresse för lärarens eget tänkande om sin praktik.
Detta intresse återfinns bl.a. hos Dewey (1933) och Schön (1983), och
hos Teacher thinking-rörelsen som under de senaste 20 åren utvecklats
10

Colnerud och Granström (1996) skriver till exempel; ”I handledning väljer
lärarna vilka aspekter de vill behandla. Emellertid sker det under handledarens
kritiska bevakning av att inte låta försvar och motstånd mot insikt leda till flykt
mot obekväm ansträngning” (s. 22).
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till en forskningsinriktning vilken bygger på en strävan att förstå lärares
tänkande kring sina egna erfarenheter (Pope 1993; Elbaz 1990; Folkesson
2005). Utgångspunkten är antagandet att när lärare i samtal synliggör sina
yrkesmässiga handlingar, görs de åtkomliga för kritisk granskning, ifrågasättande och förändring.
Handling och reflektion är en i svenska skolor ofta använd handledningsstrategi, som utvecklades av norrmännen Gunnar Handal och Per Lauvås
under 80- och 90-talen. Den har till den grad genomsyrat norsk och svensk
handledning, att den ofta i sig nämns som en av de tongivande handledningstraditionerna. I Norge ligger strategin till grund för den nationella
Rammeplanen gällande studier i handledning vid högskolor och universitet, den har använts i ett stort antal kurser i såväl Norge som Sverige och har
blivit riktningsgivande för en hel generation av handledare (Skagen 2007).
Handal och Lauvås utvecklade sin strategi i två böcker: På egne vilkår. En
strategi for veiledning med lærere (1982), och i en starkt bearbetad version
Veiledning og praktisk yrkesteori (1999).11 Böckerna tillkom som en följd
av kritik mot den norska lärarutbildningen under 60- och 70-talen. Kritiken var inledningsvis riktad mot undervisningen av lärarkandidater, och
gällde praktiklärarnas makt och styrning över studenternas praktik. Under
starkt inflytande av hantverkstraditionen demonstrerade handledarna god
undervisning som studenterna förväntades ta efter, medan målet för handledning enligt Lauvås och Handal i stället borde vara att medvetandegöra
och utveckla de handleddas egen praxisteori:
I en sådan handledning är inte handledarens roll primärt att visa ett
mönsterbeteende som utövare av yrkespraktik utan som reflekterande
praktiker (Schön 1983) med betoning av för- och efterreflektion över
praktiken. Handledningen går ut på att stimulera studenten till att bli
medveten om sådana aspekter av sin egen praxisteori som har relevans
för den aktuella undervisningsuppgiften, att stödja och utmana honom
i denna reflektionsprocess och i beslut och val på grundval av detta.
(Handal 2007, s. 24)

Målet för handledningen är följaktligen att den handledde ska bli medveten om vilken ideologi som yrkeshandlingarna representerar, och vilka
kunskaper, erfarenheter och värderingar som praktiken bygger på. Handling och reflektion stödjer en mångsidig reflektion över yrkeshandlingar
11

Sv. översättning: Lauvås, P. & Handal, G. (1993/ 2001). Handledning och

praktisk yrkesteori.
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som utförs av de handledda, deras kollegor eller av studenter. Inspiration
till strategin kom från de psykoterapeutiska, filosofiska och pedagogiska
idéer som dominerade internationellt under 70- och 80-talet. Torgeir Bues
bok Pedagogisk veiledning (1973) var av stor betydelse liksom Carl Rogers
klientcentrerade terapi. Den lärandeteoretiska förankringen finns enligt
Handal i sociokognitiv föreställning (Greeno m.fl. 1996):
[…] där meningsbegreppet är centralt och där utveckling av mening
och förståelse av omvärlden är starkt knutna till språket. Samtal i anslutning till praktik ger möjlighet att förstå meningen med de handlingar
som planeras, genomförs och observeras, och att själv skapa mening i
dem genom interaktion och kommunikation med andra. Avsikten är
att bidra till att studenten utvecklar sin praxisteori för undervisning
men också sina färdigheter i reflektion och vilja till att vidareutveckla
sig som reflekterande praktiker. (Handal 2007, s. 24)

Handal och Lauvås strategi utmanas från flera håll, inte minst av dem som
lägger särskild vikt vid färdighetsträning och hävdar att denna träning får
för litet utrymme i modellen (Tomlinsson 1995; Skagen 2000; 2008). Strategin kritiseras för att lärarpraktiken inte längre uppfattas som ett hantverk
som successivt ska läras in, utan istället innebär att studenterna ska rannsaka
sig själva och välja sina egna utgångspunkter; handledningen är frikopplad
från handlingstvång och syftar till reflektion och utveckling av en egen
praktikteori. Därmed finns inga kriterier för god undervisning, handledaren blir en kommentator, hävdar Skagen (2007), och problem uppstår när
handledaren ska bedöma studenten. Bedömningen, eller evalueringen,12 är
ett gemensamt problem för många sorters utbildningshandledning. Handledaren har (ofta) till uppgift att bedöma studentens prestationer, och
genom kraven på evaluering skapas en i många avseenden motsägelsefull
och svårhanterlig situation, i och med att handledarens uppgift dels är att
stödja och stimulera den handleddes professionella utveckling och yrkesmässiga växt, dels att göra bedömningar av prestationer, vilket i yttersta
fall kan innebära att underkänna den handleddes arbete (Boalt Boethius
& Ögren 2003; Bernler & Johnsson 1985; Sundli 2001). Det faktum att

12

Näslund (2004) säger sig föredra det engelska begreppet evaluering, som visserligen är svårtolkat, erkänner han, men har en större bredd och bättre täcker
in de olika former av bedömning som åsyftas, t.ex. feedback under handledning,
formell utvärdering och betygssättning.
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handledaren ska vara både stödjande och bedömande medför därmed en
påtaglig risk för rollförvirring för såväl handledare som handledd.
Handal och Lauvås strategi ifrågasätts också av företrädare för teorier om
situerat lärande, som menar att handling och reflektionsmodellen handlar
om individuella processer, medan lärandet i själva verket är situationsbestämt (situerat) och integrerat i den sociala praktiken där mycket av lärandet sker utan ord, medan språket har en helt dominerande roll i Handal
och Lauvås modell (Jordell 1988; Mathisen 2000). Gjems (1995) utmanar
i stället strategin från ett relationistiskt och systemteoretiskt perspektiv.
Medan Handal och Lauvås lägger fokus på hur (tidigare) handlingar motiveras, vill hon rikta fokus på här-och-nu och på känslomässiga och relationella aspekter av lärandet.
Phronesis-traditionen i skola och utbildning

En form av handledning som förefaller ha blivit allt vanligare är handledning i fortlöpande och regelbundet återkommande reflektionsgrupper,
där lärarna strävar efter att utveckla sin praktiska yrkesteori i enlighet med
phronesistraditionen. Handal och Lauvås böcker har under senare år i stor
utsträckning använts som litteratur i svenska kurser och utbildningar för
handledare av lärare. Deras idéer, strategier och handfasta råd har inspirerat många svenska handledare, vilka i större eller mindre utsträckning
har använt sig av texterna som utgångspunkt för sitt arbete. Inledningsvis intresserade sig Handal och Lauvås för handledning inom lärarutbildningen, men efterhand har deras teorier (strategier) utvidgats till att
också omfatta yrkesmässig handledning inom andra verksamheter. Bland
annat har de utvecklat praktiska övningar och program för hur kollegahandledning kan genomföras i skolan (Lauvås, Hofgaard Lycke & Handal
1997).
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Traditionernas avtryck i skolan – sammanfattning
I figur 1 sammanfattas de sex olika handledningstraditionernas avspeglingar i skolans handledningsverksamheter;
Utmärkande för
traditionen

Handledning av
elever

Handledning av
praktikanter

Handledning av
studenter

Handledning av lärare

Mentorstraditionen

En till en. Jämbördig relation.
Erfarenhet. Klokskap.
Personligt stöd.
Insocialisering i
yrkesroll.

Mentorskap förekommer i skolan,
men kan innebära
olika saker, mer
eller mindre i
enlighet med traditionen.

Hantverkstraditionen

En till en.
Kunskapsförmedling.
Demonstration av
det rätta sättet.
Övning. Kontroll.
Bedömning.
Traditionsöverföring.

I t.ex. hemkunskap, slöjd och
labo-rationer,
före-kommer
handledning som
bygger på demonstration, övning
och kontroll i
enlighet med
hantverkstraditionen.

Seminarietraditionen

Stöder utveckling
av förmågan till
kritisk granskning
och kreativ kunskapsproduk-tion.
Dialog. Självständighet.

Dialog. Samtal i
mindre grupp.
Elevernas frågor
styr i hög grad
samtalens innehåll. Tolkning och
källkritik är viktiga
teman.

Caseworktraditionen

Betonar helhetssyn på klientens
stuation som
utgångspunkt för
diagnos och behandling.

Lärare får handledning
i att se eleven i sitt
hela sammanhang, och
i att upprätta åtgärdsprogram

Psykoterapi
traditionen

Stöd. Pedagogiskt
innehåll. Omedvetna processer av intresse.
Fokus på grupp
och relationer.

Betoning avv processer, relationer och
försvar i handlednings-samtalen.

Phronesistraditionen

Synliggörande och
reflektion. Utveckla praktisk
yrkesteori.

För insocialisering i
yrket finns på många
håll mentorsprogram
som innebär att erfarna lärare är mentorer för de nyanställda.
Handledningen
fokuserar handlingen i praktiken. Demonstration, övning och
korrektion är
vanligt förekommande.

Fokuserar tänkandet om praktiken.

I utbildningshandledning ingår
demonstration,
kontroll och
bedömning.

Handledning kan ges i
samband med utvecklingsprojekt t.ex. ITiS, då
IT-pedagoger handledde lärare och
kunskapsförmedling
och demonstration
var förekommande
inslag.

Uppsatshandledning inriktad
på textframställning,utveckling av
vetenskapliga
förhållningssätt,
kritiskt tänkande

T.ex. handledning i samband med
aktionsforskning.

Lauvås och Handals modell var
ursprungligen
avsedd för studenter.

Vanligt att lärargrupper handleds utifrån
Lauvås & Handals
modell.

Figur 1: Handledningstraditionernas återspeglingar i skolans verksamhet.

Figur 1: Handledningstraditionernas återspeglingar i skolans verksamhet.
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Handledning - ett mantra i tiden
”Det har faktiskt blivit så, att en del säger: Handledning är svaret! Vilken
var frågan?” skrev Gunnar Handal för 25 år sedan (1994 s. 32). Handledning hade redan då kommit att bli den goda strategin för allt fler inom
utbildnings- och utvecklingsarbete. Under de år som därefter passerat har
handledningsexpansionen bara fortsatt, och 2007 skriver Handal;
Jag riskerar knappast att bli motsagd om jag påstår att omfattningen
av de verksamheter som går under den gemensamma beteckningen
handledning har ökat betydligt under det senaste kvartsseklet. (Handal
2007, s.19)

Googlesökningar på handledning och liknande begrepp ger miljontals träffar, handledningslitteraturen ökar stadigt i omfattning, fler och fler lärosäten erbjuder kurser i handledning och det tycks otvivelaktigt finnas en
stor enighet om att handledningsverksamheten expanderat kraftigt, även
om bara ett fåtal studier av handledningens utbredning och omfattning i
Sverige finns redovisade, och ingen alls som berör yrkesverksamma lärare.
Däremot finns undersökningar som visar på en ökning av handledning
inom socialtjänsten (se s. 33). Liknande trender finns också i andra länder.
I USA har antalet instructional supervisors i skolan uppskattningsvis ökat
med 286 % under åren 1985 till 1992 (Firth & Pajak 1998), medan lärarpersonalen under samma tid ökade med 200 %.
Grupphandledning, skriver Högberg (2005), har inom många s.k. människovårdande verksamheter blivit en så allmänt vedertagen verksamhet att
den knappast är möjlig att ifrågasätta. Hon hävdar att det varit omöjligt
för henne, oavsett i vilket sammanhang hon rört sig under sitt 30-åriga
yrkesliv som psykolog, handledare och forskningsledare, att utmana eller
kritisera fenomenet handledning. Handledningen har alltid framstått
som något gott och handledaren som en ‘god fe’ som skänker lindring
i ett slitsamt yrkesliv. All antydan om att handledning skulle kunna vara
något annat har väckt indignation hävdar hon, och framhåller att bilden
av handledning som ‘det goda’ har blivit institutionaliserad. I Höjer, Beijer
och Wissös studie (2007) om handledning av yrkesverksamma inom socialt arbete, ställdes frågan om tillgång till handledning verkligen betraktas
som så självklart av de anställda. Deltagarna svarade att de aldrig hade varit
med om att handledningen ifrågasatts, men däremot kan möjligen personal som inte ville ha handledning ifrågasättas. Även i Carlgren och Hörnquists rapport (1999) om erfarenheter av skolutveckling under 90-talet,
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framhålls handledning som både det mest eftersökta och det mest uppskattade inslaget, och av utvärderingen av det landsomfattande ITiS-projektet
vilket engagerade 75 000 lärare, framgår att handledningen uppfattades
som ”kanske den främsta innovativa delen i hela kompetensutvecklingen”
(Chaib, Chaib & Ludvigsson 2004, s. 169).
Med tanke på det stora intresset för handledning finns det all anledning att
resa frågan om vilka konsekvenser som handledningsverksamheten egentligen får i de berörda verksamheterna. Ökar de handleddas professionalitet? Motverkar handledningen stagnation och utbrändhet? Får eleverna det
bättre? Vilka är motiven för handledningens ökande efterfrågan? Vilken
evidensbaserad kunskap finns som kan legitimera handledningsverksamheten? (Stiwne 2005). Hittills har presenterats undersökningar som visar
att chefer, handledare och handledda sätter stort värde på handledningen,
och att handledningen ofta är uppskattad av dem som tar emot den. Det
hävdas också, även om inga regelrätta utvärderingar genomförts, att handledningen har positiv betydelse för arbetsmiljön, för det professionella
utförandet av arbetsuppgifterna och för hur brukarnas behov blir tillgodosedda (Höjer, Beijer & Wissö 2007):
Nästan alla av personalen ansåg i personalenkäten att de har stor nytta
av handledningen och att den utgör ett yrkesmässigt stöd och motverkar stress och utbrändhet. Skäl som motiverar handledning har att göra
med arbetsmiljö, brukarperspektiv, professionsutveckling men också
organisationsutveckling. (Höjer, Beijer & Wissö 2007, s. 104)

Den enda forskningsstudie som redovisar påverkan på utförandet av
arbetsuppgifterna som en följd av grupphandledning av lärare är Ahlberg,
Klasson och Nordevalls studie (2002). De har i en studie av specialpedagogers handledning visat att handledningen kan bidra till lärares förmåga att distansera sig och utveckla ett kritiskt förhållningssätt till den
egna undervisningen, vilket också kan lämna synliga uttryck i det dagliga
arbetet. Samtalen bidrar dessutom till att skapa ett gemensamt språk och
gemensamma referensramar hos de deltagande lärarna13 (studien beskrivs
utförligare på sidan 67).
Vad vet man då om handledningens eventuellt negativa följder? Finns det
någon kunskap om handledningens oönskade effekter? Kvale (1998) påpe13

Denna studie omfattar ett litet antal lärare (sammanlagt fem personer).
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kar att detta är ett tema som inte behandlas i handledningslitteraturen.
Något undantag finns emellertid. Lauvås och Handal (2001) framhåller
att i handledningen är de handledda, i jämförelse med andra arbetsformer, mer utsatta för handledarens privata motiv, antingen det handlar om
behov av makt och kontroll, en vilja att visa sin egen förträfflighet eller en
önskan att få insyn i andras privatliv. Särskilt i individuell handledning kan
finnas risker som har med utsatthet och brist på insyn att göra.
Stiwne (2005) betonar också att handledning kan ha en negativ potential.
Hans intresse gäller handledning av behandlare, men de aspekter han tar
upp bör rimligen också kunna gälla annan handledning. Med egna erfarenheter och iakttagelser som grund hävdar Stiwne att det kan finnas tillfällen då handledning gör mer skada än nytta. En sådan situation uppstår
när handledningen är uppifrån beslutad, och då de handledda inte upplever att de har behov av handledningssamtal, eller att det i deras yrkesvardag
inte finns utrymme för handledning. Att klara dagens akuta utmaningar
kan stundom upplevas som en fullt tillräcklig uppgift, och det finns tillfällen när lärare känner att de inte orkar med att reflektera över, eller att
ifrågasätta sitt sätt att hantera arbetsuppgifterna. Stiwne påpekar också att
det finns arbetsplatser som inte riktigt tål nya perspektiv på arbetets förutsättningar - handledning kan vara avslöjande! Handledda kan genom
samtalen få nya insikter som får dem att ompröva sin arbetssituation, vilket kan göra att arbetsgivare uppfattar handledningen som uppviglande.
Det är därför viktigt att en handledare har förmågan att tacka nej till ett
uppdrag “om inte alla omständigheter kritiskt får granskas”, hävdar Stiwne
(s. 135).
En annan fara ligger i att handledare kan låta sig engageras i sammanhang
där det egentligen inte är handledning som behövs. Kanske är det i själva
verket utbildning, konflikthantering eller arbetsledning som organisationen är i behov av. Handledaren kan vid sådana tillfällen komma att utnyttjas som en bricka i ett internt spel, eller som tröst i en omöjlig arbetssituation, vilket medför fara för att handledaren snart ska vara förbrukad och
handledningen misskrediteras, framhåller Stiwne. Risken finns också för
att relationerna mellan handledare och handledda, eller mellan de handledda, inte fungerar tillfredsställande, och att handledningen därmed inte
leder till någon utveckling.
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Stiwne lyfter också fram situationer där handledarens makt riskerar att
bli för stor. Den handledde kan bli alltför beroende av handledarens stöd,
med minskad autonomi som följd. Han/hon kan bli en marionett utan
egen beslutspotens, vilket kan innebära att handledarens värderingar ges
stort inflytande. Stiwne pekar på faran i att vissa handledare enögt företräder en viss inriktning, och har svårt att se aspekter av verkligheten som inte
stämmer överens med den handledningsmodell de företräder. På samma
sätt uppmärksammar Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002) risken
att handledningsbegreppet kan bli statiskt, men medan Stiwne hänvisar till
att många handledare är vetenskapsteoretiskt ointresserade och likgiltiga
inför de begränsningar som vidhäftar varje inriktning, vilket i sin tur kan
göra den handledde mer konfessionell än kritiskt ifrågasättande, påtalar
Lendahls Rosendahl och Rönnerman att handledningsbegreppet är otydligt och inte problematiseras av vare sig beställare eller handledare.
Stiwne varnar alltså för ett vetenskapligt ointresse hos handledarna, vilket kan medföra oförmåga att kritiskt överväga olika handledningsformers
möjligheter och begränsningar. Men vilket stöd har han för sitt påstående?
Vad vet vi om handledarnas kompetens och om handledningens kunskapsgrund och vetenskapliga bas? Detta är frågor som ska beröras i det
följande kapitlet.

Handledningsdiskursen
Begreppet diskurs är ursprungligen hämtat från franskan till latinet (discursus ‘som löper hit och dit’)14 och har därefter kommit att användas om
samtal och kommunikation i olika kontexter och med varierande innebörd. Jag kommer att i avhandlingstexten använda handledningsdiskurs
som en samlande benämning på vad som sägs och skrivs om handledning
i skolan, i lärarutbildningen, i handledningslitteraturen, i presentationen

14

Nationalencyklopedins ordbok (1995)
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av forskningsrön, i den offentliga debatten, i de intervjuade skolledarnas
yttranden osv.15
I detta kapitel ska den skrivna diskursen om handledda lärargrupper undersökas närmare. Först ska diskursbegreppet analyseras och den språkliga
formens betydelse för kunskapsbildning beröras. Därefter riktas intresset
mot nordiska publikationer om handledning i allmänhet, och diskursiva
uppfattningar om handledningens karaktär, genomförande och innehåll
i synnerhet. Kapitlet avslutas med en diskussion om forskning och kunskapsgrund inom området.

Begreppet diskurs och diskursens begrepp
I enlighet med de antaganden som ligger till grund för avhandlingen
är yttranden om världen (eller om handledning) alltid uttalade från en
utsiktspunkt, ett perspektiv, vilket innebär att den talade eller skrivna
diskursen speglar talarens, eller skribentens, kontextbundna tolkning av
det som beskrivs. ‘Spegling’ bör dock inte tolkas som enbart ett återsken,
utan det handlar om komplexa processer och en rörelse fram och tillbaka
(Wertsch 1991; Dysthe 2003). Diskursen, inte bara speglar världen, utan
den formar också distinktioner, skillnader och kategorier som skapar världen (Popkewitz 1991). Värderingarna som finns nedlagda i handledningsdiskursen influerar inte endast förståelsen, utan också utformningen av
handledningsverksamheten och är av avgörande betydelse för dess utveckling och framväxt. Biesta uttrycker det på följande sätt:
Language is not simply a mirror of reality. At least since Dewey and
Wittgenstein we know that language is a practice, that it is something
that we do. And at least since Focault we know that linguistic or discursive practices delineate - and perhaps we can even say: constitute
– what can be seen, what can be said, what can be known, what can
15

Diskurs används här närmast i enlighet med den mening som Focault gav
begreppet. Han använde det på två sätt, dels som en generell benämning på alla
skrivna och yttrande fraser, dels som benämning på hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden, t.ex. handledningens diskurs (översättaren Mats
Rosengrens noter, s. 57, i Focault 1993). Det innebär att jag i denna text inte
kommer att ansluta mig till Habermas användning av begreppet, vilken är mer
normativ och innebär symmetrisk kommunikation, dvs ett maktfritt samtal.
Habermas tolkning av begreppet används däremot av flera andra författare och
forskare inom handledningsfältet, däribland Lauvås & Handal (2001).
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be thought and, ultimately, what can be done. Just as language makes
some ways of saying and doing possible, it makes other ways of saying
and doing difficult or even impossible. (Biesta 2004, s.70)

Diskursen bestämmer vad som räknas som sant, viktigt och relevant, vad
som kan sägas och vad som kommer att förbli osagt. I diskursen finns
antaganden om vad handledning är och inte är, om hur den ska organiseras och genomföras och om vad som är bra och dålig handledning:
Discourse comprises a field in which there are preferred claims of truth
about the depictions of the objects and events to which the field is
directed and how they are actualized. (Smyth & Zantiatos i Smyth
1995, s. 103)

I diskursen framförs alltså antaganden om vad som är giltigt och sant,
bra och dåligt, och genom diskursen produceras och reproduceras därmed kunskaper likaväl som fördomar, allmänt tyckande likaväl som vetenskapligt grundade uppfattningar. Utmärkande för den rådande handledningsdiskursen kan sägas vara en ambition att utveckla praktiken. Den är
i huvudsak formulerad av erfarna praktiker och har mestadels normativ
karaktär, det vill säga författarna ger råd, grundade i praktisk erfarenhet,
om hur man bör tänka och göra för att bedriva god handledning. Endast i
liten utsträckning förmedlar diskursen evidensbaserad kunskap, ett förhållande som jag ska återkomma till i slutet av kapitlet.
Diskursen handlar inte bara om vad som framförs utan också om hur
det framförs och vilka termer och begrepp som används. Språket är inom
alla sociala praktiker avgörande för vad som sker i verksamheten. Med
hjälp av språket sätter handledare, handledda och andra berörda ord på
sina antaganden och överväganden vad gäller handledningen, och kommunicerar dessa till varandra. De för samtal om samtalen, de analyserar,
samråder och planerar gemensamt. De tar del av varandras erfarenheter,
hanterar gemensamma problem och reflekterar över det de tillsammans
deltagit i. Handledningsspråket är ett kulturellt utvecklat redskap som ger
de berörda tillgång till den samlade kunskapen om handledning. Språket internaliseras, eller approprieras, i individen och bidrar också till att
utveckla identiteten som till exempel handledare eller handledd (Wertsch
1991; Dysthe 2001; Linell 1998).
Mellan utövarna av handledning utvecklas ett yrkesspråk. Genom yrkesspråket utvecklar handledarna en gemensam förståelse för vad som krävs,
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och gemensamma sätt att förklara vad som sker inom yrkesområdet (Colnerud & Granström 2002). Yrkesspråket formas i samspelet mellan utövarna och sprids genom litteraturen, det omfattar teorier, modeller och
gemensamma antaganden som handledarna använder i sitt praktiska
yrkesutövande:
Yrkesspråkets viktigaste funktion är att vara ett kunskapsinstrument
som hjälper yrkesutövarna att kodifiera och strukturera den samlade
kunskap som finns inom yrkesgruppen. En sådan samlad och strukturerad kunskap kan hjälpa de yrkesverksamma att se samband, orsaksrelationer, förklaringsmodeller och förklaringar till företeelser inom yrket.
Yrkesspråket kan sägas vara den samlade förståelsen inom yrket. (Colnerud & Granström 2002)

Colnerud & Granström hävdar alltså att språket är liktydigt med den samlade förståelsen, eller kunskapen inom fältet. Ett väl utvecklat yrkesspråk
kännetecknas av en större andel metaspråkliga inslag. Metaspråkets funktion är, enligt författarna, att i yrkesutövandet ”vara ett instrument för
kommunikation av hypoteser, antaganden, modeller och teorier om yrkespraktiken” (s. 45). Metaspråket kompletterar det vardagliga yrkesspråket
på så sätt att medan vardagsspråket gör det möjligt att beskriva och relatera
de direkta handlingarna och upplevelserna, kan man med metaspråkets
hjälp beskriva hypoteser om varför handlingarna genomförts, om mönster
som kunde urskiljas i händelserna och teorier om vad som bör göras eller
om vilka åtgärder som inte fungerar:
En yrkesgrupps tillgång till ett metaspråk präglar gruppens sätt att lösa
problem och planera ny verksamhet. Genom att yrkesutövarna klargör
för sig själva (och andra) sina utgångspunkter, sina syften och sina planerade åtgärder blir den genomförda praktiken mer synlig och begriplig för dem själva (kompetens är att veta vad man gör). (Colnerud &
Granström 2002, s. 48)

Vardagsspråket är oreflekterat, spontant och lättillgängligt medan metaspråket gör det möjligt att teoretiskt och reflekterat beskriva praktiken.
Båda språken behövs, hävdar Colnerud och Granström (ibid.), som också
introducerar en mellanform av dessa två nivåer, ett peseudometaspråk.
Detta beskrivs som ett vardagsspråk med stor inblandning av fackuttryck
och specialtermer, utan inbördes samband. De tre nivåerna kan sammanfattas enligt följande;
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• Metaspråk - Förklarande, teoretisk nivå (teorier, modeller, generaliseringar, samband)
• Pseudometaspråk - Abstrakt, icke-teoretisk nivå (abstrakta begrepp,
benämningar utan samband)
• Vardagsspråk - Konkret handlingsnivå (konkreta begrepp, känslor,
upplevelser)
Metaspråket innefattar vetenskapligt underbyggda fackuttryck (fackspråk),
teorier och modeller. Diskussioner kring problem och frågeställningar gällande handledning förutsätter ett metaspråk som innefattar fackuttryck
som är gemensamma och väldefinierade. Idag saknas ett sådant gemensamt
fackspråk inom handledningens område. Metaspråket är dåligt utvecklat,
och det finns ännu inte någon allmän kunskapsbas eller något därmed
sammanhängande yrkesspråk för att beskriva, bearbeta och utveckla de
kunskaper som är specifika för handledning. Som jag kommer att visa i
följande kapitel, används i litteraturen en rad centrala begrepp med olika
innebörder, vilket är uttryck för att den gemensamma förståelsen av handledning som företeelse och praktik, trots sin ökande utbredning, ännu är
outvecklad.

Nordiska publikationer
Den samlade handledningslitteraturen har vuxit starkt i omfattning under
2000-talet. Den består dels av texter som beskriver handledningskunskaper av mer generellt slag, det vill säga sådana som (enligt författarna) kan
gälla allmänt för handledning, dels av texter som handlar om någon specifik typ av handledning eller handledning inom ett visst sammanhang.
Hur handledning uppfattas, vad man vill åstadkomma, på vilket sätt och
med vilka förutsättningar är faktorer som är beroende av den kontext vari
handledningen ingår. Inom vården, skolan, socialtjänsten och psykoterapin genomförs handledningssamtal med olika karaktär, innehåll och
teoretiska underlag, och inte minst mellan utbildningshandledning och
handledning finns skillnader som t.ex. handlar om ansvar och symmetri/
assymetri i relationen mellan handledare och handledda.
Litteraturen som jag i det följande kommer att referera till är av varierande
karaktär, men texterna är antingen i generell eller specifik mening tillämpliga på den typ av verksamhet som handledda lärargrupper representerar,
det vill säga grupphandledning och handledning av yrkesverksamma. Jag
har valt att avgränsa genomgången av handledningslitteratur till att huvud-
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sakligen gälla vad som skrivits om handledning i de nordiska länderna,
texter som finns tillgängliga på det svenska, norska, danska eller engelska språket. Handledning är ett relativt ungt forskningsfält, som först och
främst utvecklats i USA (Näslund 2004). Den amerikanska handledningslitteraturen är dock, enligt en av de främsta amerikanska experterna,16 av
oöverskådlig omfattning och svårgripbar inriktning. Pajak (2007) hänvisar
till Handbook of research on school supervision, och konstaterar:
Att för en internationell publik rita en karta över den pedagogiska
handledningspraktikens och handledningsforskningens amerikanska
landskap är ingen enkel uppgift. En komplikation består i att utbildningens av tradition decentraliserade styrning i USA har lett till stora
skillnader mellan olika delstater när det gäller olika typer av handledningstjänster som står till buds. 150 års historiska händelser har också
påverkat den pedagogiska handledningens specifika innebörd liksom
dess syfte och fokus. Och eftersom den pedagogiska handledningen är
besläktad med och bygger på andra verksamhetsområden liksom på ett
antal vetenskapliga traditioner, är handledningsforskningens områden
vida och omfattande. (Pajak 2007, s. 433)

I England är det ont om forskningsgrundad handledningslitteratur och
liksom i Sverige, bygger den ofta på ”common sense” hävdar Näslund
(2004). Flera forskare vittnar om svårigheter med att söka information
om handledning i anglosaxiska forskningsbaser (Bladini 2004; Sahlin
2005). En ytterligare komplikation utgör skillnaden i utbildningssystem
och grundläggande synsätt mellan Sverige och utomnordiska länder. Inom
norden finns däremot betydande likheter i såväl grundsyn som sättet att
organisera skola och utbildning.
Den skrivna handledningsdiskursen innefattar i mindre omfattning
avhandlingar, artiklar och vetenskapliga rapporter, medan den avgjort
största andelen publikationer består av förmedlad handledarerfarenhet.
Författarna presenterar sin syn på vad handledning är, hur samtalen kan
genomföras och vad som är deras innehåll. Jag kommer i det följande att
lyfta fram såväl forskningsgrundade som praktikgrundade texter om handledningens karaktär, genomförande och innehåll, och i kapitlets avslutning
föra en diskussion om olika sorters kunskap och om handledningens kunskapsgrund.
16

Edward Pajak är tillsammans med John Firth redaktör för The Handbook of
Research on School Supervision (1998).
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Handledningens definitioner och avgränsningar
De flesta författare av handledningslitteratur har ambitionen att förmedla
vad som är utmärkande för handledning, och vad som skiljer handledning
från andra, näraliggande verksamheter, och flera av dem formulerar egna
definitioner av begreppet. I dessa klarlägganden och definitioner besvaras
frågor om vem det är som är den tänkta mottagaren av handledning, vad
det är som genom handledningen ska utvecklas och vilka resultat det är
som avses. Jag kommer här att använda begreppen handledning av, för
och i (Lönn Svensson 2007) som analysverktyg då jag närmare undersöker
hur handledning definieras i den nordiska handledningsdiskursen. Jag har
för avsikt att lyfta fram olikheter i författarnas definitioner och språkbruk,
men kommer också avslutningsvis att presentera en syntes av vad som i
diskursen framförs om handledningens karaktär.
Handledningens ‘av’, ‘för’, ‘i’ och ínom

Handledningen riktas alltid till någon, eller några, personer, och denna
relation kan uttryckas på olika sätt. Det vanligaste är formuleringen handledning av någon eller några,17 men det finns också andra formuleringar,
till exempel handledning ’med’18 eller handledning ’till’.19 Handledning
innebär att en handledare ansvarar för en kvalificerad pedagogisk aktivitet, som visserligen är riktad till en eller flera mottagare, men som sker i
interaktion med deltagarna, varför jag undviker begreppet handledning
‘till’ eftersom det ger associationer till envägskommunikation. Jag väljer
också bort begreppet handledning ‘med’, eftersom handledning, trots att
samspelet är centralt, inte är en aktivitet som deltagarna genomför tillsammans, med varandra, på lika villkor. Handledning inbegriper en särskild
medvetenhet hos handledaren i handlingen, varför jag föredrar handled-

17

Exempelvis (Lendahls Rosendahl & Rönnerman 2002) Handledning av
pedagogiskt yrkesverksamma; Handledning av blivande psykologer (Larsson
2005); Veiledning av studenter av motsatt kön (Ahlberg 2002).
18

I boktitlarna Grupphandledning med yrkesverksamma i människovård (Pertoft & Larsen 1991; 2003), Veiledning i virkeligheten. Praksisveiledning med
lærerstudenter (Sundli 2002) och Det mångtydiga mötet. Ett försök att förstå
komplexiteten i pedagogisk handledning med yrkesverksamma (HammarströmLewenhagen & Ekström 1999).
19

Till exempel Bladini (2004, sid 21).
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ning av framför handledning ‘med’, och kommer att använda den formuleringen i den fortsatta texten.
Handledning för något innebär svaret på frågan vad man vill åstadkomma
genom handledningen, till exempel lärande, yrkesmässig utveckling eller
bättre samarbete20 (det vill säga handledningens funktion), om detta tycks
finnas en diskursiv enighet. Men när det gäller handledning i någonting
märks återigen skillnader i olika författares sätt att uttrycka sig. I vissa fall
används formuleringen för att beskriva vilken sorts kunskaper och färdigheter det är som fokuseras i handledningen,21 i andra fall handlar det om
i (inom) vilken typ av verksamhet som handledningen bedrivs.22 Jag kommer att använda formuleringen handledning i i den förstnämnda betydelsen. För att beskriva vilken sorts verksamhet det gäller kommer jag i stället
att använda uttrycket handledning inom.23
Vid en genomgång av ett 20-tal definitioner gällande handledning inom
de människovårdande yrkena24 användes följaktligen handledning av, för
och i som analysverktyg. Citat av Pertoft & Larsen (1991) och av Ahlberg
(2001) får här utgöra exempel:

20

Exempel: Mentorship for learning and development (Lindgren 2003);
Handledning för förändring (Ahlberg 2007); Handledning för organisering av praktiklärandet (Mathisen 2000, s.41).
21

Handledning i pedagogiskt arbete (Kroksmark & Åberg 2008), Handledning i
psykosocialt arbete (Bernler & Johnsson 1985); Handledning i modern organisationsteori (Lauvås & Handal 1993).
22

Handledning i barnomsorgen (Andersen & Weiss 1994; Handledning i lärarutbildningen (Emsheimer & Göhl 1996/2002).
23

Handledning inom behandlande yrken (Hawkins & Shohet 2008); Handledning inom professionerna (Lauvås & Handal 1993).
24

Bernler & Johnsson (1985); Rønnestad & Reichelt (1999); Boalt Boethius
& Ögren (2003); Andersen & Weiss (1994); Crafford (1994); Gordan (1992);
Aili, Persson & Persson (2003); Stiwne (1993); Granfors & Kavander (2001);
Chekol (2003); Sandelin (1987); Killén (2001); Stålsett, Sandal & Tveiten
(1991); Gjems (1997); Tveiten (2000), 2003; Horning (2002), Lauvås & Handal (1993); Hammarström-Lewenhagen & Ekström (1999); Kjærnet Haugen
(2005); Hammarström-Lewenhagen (2006).
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En grupp personer som är verksamma i människovårdande yrken samlas regelbundet på avtalad tid med en utifrån kommande handledare.
Gemensamt arbetar de med att ta tillvara och utveckla gruppens samlade kompetens. Avsikten är att underlätta och öka förmågan att ge
klienten god behandling och service. (Pertoft & Larsen 1991, s. 13)

I ovanstående definition gäller det handledning av personer som är verksamma inom människovårdande yrken, handledning för att ta tillvara och
utveckla gruppens samlade kompetens och handledning i att ge klienten
god behandling och service. Ett annat exempel kan utgöras av Ahlbergs
definition:
Handledning innebär någon form av verksamhet som syftar till vägledning och utveckling och kan vara en del i ett ständigt pågående arbete
för att skapa en kollektiv lärarkompetens samt stärka och utveckla
yrkesprofessionen. Lärare kan involveras i olika typer av handledning
som ger dem möjligheter att reflektera tillsammans och överväga olika
vägar för att skapa kreativa inlärningsmiljöer som inkluderar alla elever.
(Ahlberg 2001, s. 159)

Här avses handledning av lärare. Handledningen ges för att skapa en kollektiv lärarkompetens, för att stärka och utveckla yrkesprofessionen, och
i vägar för att skapa kreativa och inkluderande inlärningsmiljöer. Enligt
Lindén (2005) kan följande drag sägas vara gemensamma och utmärkande
för handledning enligt de flesta författare:
• Den involverar två eller ett fåtal personer i en organiserad verksamhet.
• Den bedrivs i skärningspunkten mellan teoretiskt och praktiskt
kunnande.
• Dess huvudsyfte är lärande och kompetensutveckling.
Med andra ord beskriver de flesta definitioner, enligt Lindén, handledning
av en eller ett fåtal personer inom en organiserad verksamhet, för lärande
och kompetensutveckling och i att skapa kopplingar mellan teori och
praktik. I figur 2 sammanfattas definitionerna med avseende på vad som
yttras om vem man avser att handleda (handledning av vem?), vad man vill
åstadkomma med handledningen (handledning för vad?) och vilken sorts
kunskaper och färdigheter som fokuseras i handledningen (handledning i
vad?):
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av



individer och/eller grupper i studier eller yrkesverksamhet.

för



utveckling av yrkesidentiteten



personlig utveckling, ökad självkännedom och medvetenhet om egna reaktioner och
bevekelsegrunder.

i



utveckling av individuell eller kollektiv professionell kompetens



ökad kvalitet i arbetet



att nå utbildningsmål.



att ge god behandling/service och att möta patienter/elever på ett professionellt
sätt



att få syn på, och analysera, egna beteenden, val och värderingar



att reflektera kring situationer hämtade ur yrkespraktiken, upptäcka nya perspektiv



att integrera teorier, yrkeskunskaper och värderingar



att arbeta mot utbildningsmål

Figur 2: Innehåll (handledning av, för och i) i 20 definitioner av handledning inom de människoFigur 2: Innehåll (handledning av, för och i) i 20 definitioner av handledning inom de människovårvårdande
verksamheterna.
dande verksamheterna.

De 20 definitionerna, som alltså gäller handledning inom olika former av
människovårdande verksamheter, kan sålunda sammanfattas på följande
sätt; Handledning är en aktivitet som riktar sig till individer eller grupper,
som fokuserar individens eller gruppens utveckling, den professionella kompetensen och/eller verksamhetens måluppfyllelse och kvalitet, och som syftar till
utveckling av kunskaper, färdigheter och/eller reflektion kring yrkesanknuten
teori och praktik. Många sorters handledning kan innefattas av en sådan
samlande beskrivning. Syftet uttrycks alltså dels som kvalitetsutveckling
och dels som professionsutveckling. Fokus kan vara riktat antingen mot
de yrkesmässiga handlingarna i sig, eller mot tänkandet om dessa handlingar.
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Försök att avgränsa

Det finns i litteraturen åtskilliga exempel på försök att avgränsa handledning från andra näraliggande verksamheter25, till exempel vägledning,
konsultation, undervisning, ledarskap, terapi, rådgivning, mentorskap och
coachning. Många författare har också bemödat sig om att jämföra handledningsbegreppet med en rad anglosaxiska begrepp, såsom counseling,
supervision, guidance och facilitating (Lauvås & Handal 2001; Lendahls
Rosendahl & Rönnerman 2002), men varken avgränsningar eller jämförelser är enhetliga eller särskilt övertygande. Skälen till otydligheterna kan
vara av flera slag. Lauvås och Handal (2001) hävdar att en orsak har att
göra med att handledningsverksamheten utvecklats inom flera olika traditioner som kommit att ge begreppen olika innebörder, och att det också
kan finnas ett visst revirtänkande mellan olika professioner som innebär en
önskan att lägga beslag på vissa termer och hindra andra från att använda
dem. Ett annat skäl är att impulserna från utlandet är starka, och när det
gäller de anglosaxiska begreppen är den handledande verksamheten svår
att överblicka och få grepp om, såväl inom som utom de länder där de
används (Pajak 2007; Lauvås & Handal 2001).
Fler begreppsliga tvetydigheter

Ytterligare en försvårande omständighet vid försöken att tydliggöra handledningsbegreppet gäller skillnaderna mellan roll och funktion. En coach
kan till exempel säga sig arbeta med handledning och en handledare med
coachning. Det råder också delade meningar om vilka begrepp som är
överordnade i förhållande till andra. Lauvås & Handal (2001) använder
exempelvis handledning som ett paraplybegrepp för olika verksamheter.
Det gör även Sahlin (2005) och Emsheimer (1995), medan Hägg och
Kuoppa (1997) brukar vägledning som ett samlande begrepp för samtal
i olika professionella sammanhang och betraktar handledning som ett
specialfall av vägledande samtal. Hawkins och Shohet (2008) hävdar att
en förutsättning för att bli en bra handledare är att vara en duktig coach
eller vägledare, och Andersen och Weiss (1993) skriver att en konsult
kan använda sig av olika metoder, såsom undervisning, handledning och
rådgivning (s. 87). Som synes finns här såväl skillnader som otydligheter,
25

Anderssen & Weiss (1993); Bjørndal (2008); Gjerde (2004); Hägg & Kuoppa
(1997); Lendahls Rosendahl & Rönnerman (2002); Lauvås & Handal (2001);
Lindgren (1997; 2000; 2006); Lönn Svensson (2007); Näslund (1995); Persson
(1999); Selander & Selander (1989,) Wahlström (1996)
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och det kommer fortsättningsvis att framgå att detta är karakteristiskt för
handledningsdiskursen, vilket i och för sig inte behöver vara förvånande
ur ett språkligt perspektiv. Exempel på några andra diskursiva begrepp som
används med olika innebörder i olika handledningskontexter är modell,
strategi, struktur, metod, process och problem. Begreppsbetydelser skiftar
med tid och rum, och begrepp kan tömmas på det innehåll de haft i en
speciell kontext och laddas med nytt innehåll i en annan. För den gemensamma förståelsens skull, och för att göra det möjligt att utveckla kollektiv
kunskap, måste dock vissa begrepp förtydligas (Gustavsson 1996).

Olika syn på ramar och förutsättningar
Handledning är i varje enskilt fall beroende av yttre ramar och förutsättningar som på olika sätt främjar, respektive begränsar, samtalens
genomförande. Till ramar och förutsättningar räknas sådana faktorer som
lokalmässiga förhållanden, tid till förfogande, valet av handledare och
handledningsgruppens sammansättning. Det här är teman som är vanligt
förekommande i handledningsdiskursen, och som berörs i Nordströms
(2002) forskning. Hon har i en licentiatuppsats redogjort för en studie
där 20 handledare följts, bland annat med avseende på hur olika ramar
och förutsättningar haft betydelse för deras handledningssamtal. Handledarna i studien deltog i en kurs där lärare utbildades i att handleda kollegor utifrån en speciell modell; Lärande samtal, och studiens syfte var
att undersöka och analysera erfarenheterna från kurserna. Som ett led i
utbildningen skulle varje deltagare handleda ett arbetslag vid minst fyra
tillfällen, och samtalen skulle ljudbandas och skrivas ut. Nordström studerade utskrifter från 20 handledningssamtal av lika många handledare,
tre skriftliga reflektioner från var och en av handledarna gjorda under kursens gång, samt en avslutande uppsats per person. Med utgångspunkt från
ramfaktorteorin, enligt vilken fysiska och materiella förutsättningar utgör
de viktigaste ramarna, valdes nedanstående faktorer ut och analyserades i
förhållande till handledningsprocessen.
•
•
•
•
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Tid till förfogande
Arbetslagets/handledningsgruppens storlek
Arbetslagets/handledningsgruppens sammansättning (utbildningsnivå, kunskaper, erfarenheter, motivation samt vana vid att arbeta
tillsammans)
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Resultaten av studien visar att ramarna är av förhållandevis stor betydelse
för handledningsprocessen. Inledningsvis upprättade varje handledare ett
kontrakt med de handledda, där ramarna (t.ex. syfte, ostörd lokal, antal
träffar) slogs fast. Nordström hävdar att ostördhet, lagom med tid vid varje
tillfälle och tillräckligt många handledningstillfällen visat sig vara viktiga
förutsättningar för väl fungerande handledning. Antalet deltagare i handledningsgruppen är också av betydelse, såväl en alltför liten som en alltför
stor grupp kan hämma samtalen. Det visade sig också vara mer komplicerat att handleda grupper som är ovana att reflektera tillsammans, åtminstone inledningsvis, samtidigt som det finns en risk att grupper som arbetat
länge tillsammans kan uppleva det som att de inte har så mycket mer att
lära.
Olika synsätt

I Nordströms studie framhålls följaktligen lagom med tid, tillräckligt
många handledningstillfällen, inte för liten och inte för stor grupp samt
rätt sammansättning av handledningsgruppen som faktorer av betydelse
för handledningen. Men vad betyder det? Vad är ‘lagom’, ‘tillräckligt’ och
‘inte för litet eller stort’? Många författare redovisar uppfattningar i dessa
frågor, de flesta med egen erfarenhet av handledning som grund, men
åsikterna går isär. Handledningslitteraturen är till stora delar av normativ
karaktär, men normerna är inte allmänt omfattade. När det gäller samtalens längd varierar till exempel författarnas rekommendationer mellan 90
minuter och det dubbla. Den optimala gruppstorleken anses röra sig mellan tre och tio personer, och medan somliga anser att gruppen bör sättas
samman på ett sådant sätt att deltagarna är så lika varandra som möjligt,
är andra av motsatt uppfattning. I figur 3 ges några exempel på hur olika
författare ser på ramar och förutsättningar;
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Hur långt bör ett
handledningssamtal vara?

Hur ofta bör
handledningssamtalen
genomföras?

Under hur lång
tidsrymd?

Hur stor bör
gruppen vara?

Hur bör gruppen sättas
samman?

Gjems (1997)
Handlednisng i
professionsgrupper

För ett handledningssamtal i grupp brukar
man behöva avsätta
två klocktimmar. En
(kaffe-) paus om tio
minuter rekommenderas (s. 46-47)

Att träffas var fjortonde dag har visat
sig fungera mycket
bra (s. 47)

Man bör göra en
överenskommelse
om minst en termin
åt gången. (s.47)

Vanligen föreslås en
gruppstorlek på
mellan fyra och tio
medlemmar (s 31).

Ett tungt vägande
kriterium för
utveckling av samspel är likhet
mellan deltagarna
(s. 132)

Hawkins & Shohet (2008) Handledning inom
behandlande yrken

Minst två-tre timmar
åt gången

Väldigt ofta, kanske
varannan vecka

Utvärdering var
tredje månad när
kontraktet ses över

Högst sju personer
bör ingå i gruppen.

Medlemmarna
bör helst ha
samma värderingar men olika förhållningssätt.

Holmberg (2000)
Handledning i
praktiken

För en grupp är det
lagom med 2-3 timmar varje gång och för
individuell handledning
1,5 timme (s. 10)

Handledningen bör i
princip pågå alltid
men handledare och
handledningens
fokus bör växla. Ett
kontrakt på ett år
kan annars vara
rimligt (s. 10)

Utifrån mina egna
erfarenheter som
handledare är 6-7
personer en lagom
grupp (s. 10)

Regelbundna sammankomster, till
exempel varannan
vecka

Längre period, till
exempel ett år i
taget.

Författarna föreställer sig att handledningen äger rum i
små grupper om 3-4
personer

Lauvås, Hofgaard
Lycke & Handal,
(1997) Kollegahand-ledning i
skolan

Normell (2002)
Pedagog i en förändrad tid – om
grupphandledning och relationer i skolan

90 minuter är vanligt,
men det kan variera.

Varannan vecka
verkar vara det
bästa för de flesta. I
praktiken brukar det
bli ungefär åtta
gånger per termin
(s.91).

Mellan ett och tre
år är vanliga tidsrymder (s.90).

Mellan fem och sju
personer anses vara
den optimala smågruppen (s.94).

Om inte syftet
specifikt är att
utveckla arbetslaget är en så blandad grupp som
möjligt att föredra. ( s 94)

Wahlström
(1996)
Handledning och
samverkan i pedagogernas värld

Två timmar per gång

Varannan vecka är
ett bra tidsintervall.

Ett år är absolut
minimum

Fem, sex eller sju
deltagare fungerar
bäst

Hela arbetslag
eller representanter från olika
arbetslag

Figur 3: Några olika författares syn på ramar och förutsättningar.

Förväntningar, förankring och förgivettaganden

Innan handledningssamtalen kommer till stånd ska beslut fattas, kommuniceras och förankras, och en handledare ska engageras. Tillvägagångssätten i denna planeringsfas framhålls i diskursen som avgörande för hur
handledningen kommer att tas emot av deltagarna. I några forskningsstudier visas särskilt hur förväntningarna på handledningen är av betydelse för
hur lärandet i handledningen utvecklas;
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I Lendahls Rosendahl och Rönnermans studie (2000) undersöktes lärares,
skolledares och handledares erfarenheter och uppfattningar av mötet mellan forskare och praktiker i handledningssituationer. Handledarna var i
denna studie akademiker från universitetet, och syftet var ”att utveckla
kunskap om pedagogisk handledning som fenomen och hur detta gestaltar
sig för såväl skola som högskola” (s. 17). Undersökningen hade formen
av en pilotstudie, och berörde fyra utvalda skolutvecklingsprojekt, i vilka
skolor samverkade med Göteborgs universitet. Nio lärare, fyra skolledare
och sex handledare från universitetet intervjuades om sina förväntningar
på, erfarenheter av, och föreställningar om mötet mellan forskare och
praktiker i handledningssituationen. Resultaten visar att handledningsmötet påverkas av ett antal dilemman som uppstår i och kring detta. Ett
av dessa dilemman, förväntningsdilemmat, berörde förväntningar på handledningen, och hade sin grund i de olika förväntningar som handledare,
handledda och skolledare riktar mot varandra. Det ligger nära tillhands att
det uppstår konflikter mellan dessa förväntningar, menar Lendahls Rosendahl och Rönnerman, vilket troligen är en bidragande orsak till att handledningsverksamheten inte alltid upplevs som lyckad:
Lärarna förväntar sig ett strukturerat innehåll medan handledarna önskar ett dynamiskt där varje arbetslag utvecklar sina egna frågor. Lärarna
vill få ny kunskap, handledarna vill hjälpa lärarna att synliggöra och
reflektera den kunskap de redan har. Lärarna menar att de främst behöver något nytt för att förändra sin praktik, t.ex. bra föreläsningar, tips
på böcker, studiebesök på andra skolor, senaste forskningsrönen. Handledarna menar att lärarna behöver upptäcka vad de kan och vad de gör
genom att beskriva sin verksamhet, analysera, tolka, problematisera och
dra generella slutsatser. Både lärare och skolledare är angelägna om att få
ta del av aktuell forskning. Man ser då forskning som ett kunskapstillskott, som medel för stöd och information åt praktiken. Handledarna
ser forskningen som medel för ömsesidigt ifrågasättande och utforskande. (Lendahls Rosendahl och Rönnerman 2000, s. 34 f )

Mötet mellan lärare och forskare innebär också ett möte mellan olika handledningstraditioner. Av citatet framgår tydligt att medan lärarna förväntar
sig insatser från handledarna som snarast kan karakteriseras som undervisning, är handledarna inriktade på att stödja lärarnas eget reflekterande,
problematiserande och kritiska tänkande. Ett annat dilemma som lyftes
fram var Legitimitetsdilemmat, vilket berör olika aspekter av handledarens
legitimitet, och det förtroende som lärarna känner för handledaren, vilket
visade sig vara avgörande för handledningssamtalens utveckling. Förank-
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ringsdilemmat hade sin grund i att projektets innebörd inte tillräckligt väl
hade kommunicerats till de berörda, antingen beroende på att man inte
talat med varandra, eller att man felaktigt antagit att alla uppfattat projektet på samma sätt. Lärarna upplevde inte att projektet var deras, det
var någon annan som hade beslutat om handledningen och/eller om vad
den skulle innebära. Förankringsproblemen kunde också hänga samman
med beställarkompetensen, det vill säga att uppdragets innebörd inte hade
tydliggjorts i kontakterna mellan skolan och högskolan. Det fjärde dilemmat handlade om en för-givet-tagen handledningskultur, innebärande att
”alla tror att alla andra lägger samma innebörd i begreppet (handledning)”
(s. 35), vilket gör att begreppet inte ifrågasätts eller problematiseras när
handledningen planeras.
I Lendahls Rosendahl och Rönnermans studie är handledarna akademiker, och handledningen ingår i ett Skolverksprojekt, varför det inte kan
uteslutas att dessa förhållanden är av särskild betydelse för de dilemman
som nämns. Handledarna har formell legitimitet genom att högskolans
medverkan i de studerade projekten är villkorat av anslagsmyndigheten,
och de förutsätts i kraft av sin akademiska tillhörighet bidra med teoretiskt
kunskap. Men den viktigaste formen av legitimitet, den reella, har inte
dessa handledare lika självklart, och det är oklart om de har någon handledarutbildning. Den reella legitimiteten måste erövras av varje handledare i
mötet med de handledda, vilket är en tidskrävande process. Akademikerna
i studien råkade ibland ut för att deras kännedom om skolans vardagsverksamhet ifrågasattes, ett problem som förstärktes om det rådde osäkerhet
om handledningens syfte. Lärarna var också kritiska mot att de utsattes för
en kollektiv styrning genom att skolledningen och Skolverket över deras
huvuden beslutat att ”alla lärare ska utbildas inom samma områden på
samma tid, samtidigt, tillsammans, oavsett den enskildes erfarenheter och
behov” (Lendahls Rosendahl och Rönnerman 2000, s. 27). Det faktum
att handledningen ingick i ett projekt gjorde att handledarna förväntades
se till att innehåll och form valdes på ett sådant sätt att syftet med projektet uppnåddes. Såväl skolledarna som lärarna förutsatte att handledaren
skulle ta initiativ och styra samtalen, och lärarna förväntade sig dessutom
att handledarna skulle vara lyhörda för deras behov, och att han eller hon
skulle inspirera och komma med konkreta tips och idéer. Det här var förväntningar som inte stämde med vad handledarna hade tänkt sig. De ville
i stället få lärarna att själva reflektera över vad de gjorde och varför.
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Svårigheter med legitimitet och förväntningar är något som också kan kännas igen i Sahlins (2005) resultat. Hon konstaterar att specialpedagogerna
i den studie hon genomfört kan ha problem med att få legitimitet för sin
handledarroll bland lärarna, eftersom dessa förväntar sig att speciallärarna/
specialpedagogerna ska ägna sig åt sina traditionella undervisningsuppgifter. Majoriteten av den forskning som finns tillgänglig, och som berör
handledda lärargrupper, behandlar handledning där specialpedagoger har
rollen som handledare. Fyra av studierna har tillkommit efter 1990, då
en ny svensk påbyggnadsutbildning till specialpedagog startade. Reformen
innebar att handledning infördes som ett pedagogiskt verktyg, och siktade
till en förskjutning av specialpedagogernas arbete från direkt specialundervisning av elever, mot handledande och konsultativa uppgifter. Konsekvenserna av denna förändring blev omdiskuterad ute på skolorna, vilket
bidrog till att flera forskare under åren efter reformen kom att intressera sig
för specialpedagogernas handledningssamtal.
I Sahlins studie visas på möjligheter och hinder vid implementeringen av
den handledande funktionen. Studien bygger dels på en granskning av
den utredning och de remissvar som föregick reformen, dels på narrativa
intervjuer med tio speciallärare respektive specialpedagoger som genom
en fristående kurs utbildade sig till handledare enligt en speciell psykodynamisk handledningsmodell, utformad av psykologen Barbro Wiking.
Informanterna intervjuades vid två tillfällen, tre år efter genomgången
kurs. Vid den första intervjun berättar de intervjuade sin professionella
livshistoria, vid den andra intervjuas informanterna om sina erfarenheter
av att vara handledare. I utredningen Specialpedagogik i skola och lärarutbildning (DsU 1986:13) tillskrevs arbetsledarna större möjligheter än speciallärarna/pedagogerna att åstadkomma kvalitativa förändringar i lärarnas attityder till elever i behov av särskilt stöd, och Sahlin påpekar att det
därför ligger nära till hands att ”se den handledande funktionen som mer
åtgärdsinriktad och metodpreciserande än förändringsinriktad” (s. 236).
Sahlin betonar också att det enligt remissvaren inte finns något uppenbart behov av specialpedagogisk handledning, vilket sannolikt bidragit till
specialpedagogernas problem med att få legitimitet för sitt uppdrag. En
annan komplikation är att specialpedagogernas handledande funktion inte
definieras i utredningen, vilket betyder att det får avgörande betydelse hur
skolledarna på de enskilda skolorna förstår handledning som förändringsinstrument.
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Även i Näslunds och Granströms (1998) studie visar sig deltagarnas förväntningar vara av betydelse för vad som utspelar sig i handledningssamtalen. Forskarna har i en i huvudsak kvantitativ studie undersökt vilka teman
som behandlats i två lärargruppers handledningssamtal. Datainsamlingen
skedde genom enkäter och bandinspelade handledningssamtal. En forskare var närvarande vid samtalen, och denna förde också kompletterande
anteckningar. Vid det första handledningstillfället lämnade deltagarna i
förväg ifyllda enkäter om sina förväntningar på handledningen och efter
den sista sammankomsten fyllde de i ytterligare en enkät om hur de uppfattat handledningen och i vilken mån den motsvarat deras förväntningar.
Resultatet ger vid handen att deltagarnas, det vill säga handledarnas och de
handleddas, förväntningar på vad som ska behandlas under handledningssamtalen och hur detta ska gå till, i stor utsträckning faktiskt styr vad som
kommer att utspela sig i handledningssituationen. Detta gäller även om
förväntningarna inte alltid är verbaliserade.

Handledarens kompetens och förhållningssätt
Att handledarens roll är betydelsefull betonas av många författare. Valet
av handledare liksom handledarens kompetens och förhållningssätt har
implikationer för vad som sker i handledningssituationen, vilket framhålls
i den erfarenhetsgrundade litteraturen och bekräftas i flera forskningsstudier. I den begränsade forskningen om handledda lärargrupper som finns
i Norden handlar flertalet studier, vilket tidigare nämnts, om specialpedagogisk handledning.26 I de övriga studierna är handledaren en pedagog
(Nordström 2002), en akademiker (Lendahls, Rosendahl & Rönnerman
2006) eller en psykolog (Näslund & Granström 1998; Näslund 2004),
och i den icke forskningsgrundade litteraturen finns det flera sorters handledare. Handledarna kan indelas i två huvudgrupper; personalinterna
och externa. Interna handledare finns på den egna arbetsplatsen och kan
vara en kollega, en specialpedagog, en kurator, psykolog eller skolledare.
Externa handledare hämtas utifrån och kan exempelvis vara en professionell handledare, en coach, en akademiker från högskola eller universitet,
en specialist inom ett visst område (t.ex. barnpsykiatrin), en socialsekreterare eller en psykolog.
Vilken handledare som väljs är beroende av syftet med handledningen
och de traditionsbundna idéer som är förhärskande inom verksamheten.
26

Johannessen (1990); Ahlberg (1999); Ahlberg, Klasson & Nordevall (2002);
Bladini (2004); Sahlin (2005); Mollberger Hedqvist (2006).
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Handledarens formella kompetens tycks vara av mindre betydelse i jämförelse med den reella, mätt i goda referenser från näraliggande verksamheter
(Högberg 2005; Höjer, Beijer & Wissö 2007). Idag finns inga enhetliga
krav på handledares utbildning och heller ingen speciell handledarlegitimation. Svenska kurser och utbildningar i handledning uppvisar stora
variationer vad gäller omfattning, kursupplägg och examinationskrav.27
Frågan om vilken kompetens som är önskvärd hos en handledare behandlas av ett flertal författare (Lauvås & Handal 2001; Lendahls Rosendahl
& Rönnerman 2002; Pertoft & Larsen 1991), men även i detta avseende
finns skilda uppfattningar. Vissa menar att kunskaper om skolans organisation är en nödvändig förutsättning för handledarens arbete (Pertoft &
Larsen 1991), medan andra ser fördelar med att handledaren har ett annat
perspektiv och förmåga att ”tänka tvärtom” (Holmberg 2000, s.74), samt
att externa handledare utgör ett nödvändigt, om än kostbart, komplement
till handledare som hämtas ur de egna leden, det vill säga kollegor, specialpedagoger, skolkuratorer och psykologer på den egna skolan (Andersen & Weiss 1993). Som några av de viktigaste kvalifikationerna för en
handledare betraktas kunskaper om handledningens processer, men det
finns också författare som betonar för samtalet relevanta ämneskunskaper
och ”nykter pedagogisk realism” (Skagen 2007, s. 58) som det mest angelägna.
Handledarens kvalifikationer och utbildningsbakgrund är en fråga som
nästan inte alls berörs i forskningsstudierna. Det är tänkbart att kvalifikationerna, då majoriteten av studierna handlar om specialpedagogers
handledning, ses som givna och därför inte diskuteras. I utbildningen till
specialpedagog ingår ofta en kortare handledningskurs (5p /7,5hp) ibland
med möjlighet till en påbyggnadskurs av liknande omfattning. Det är inte
mycket, jämfört med t.ex. de 30 poängs (45 hp) utbildningar som länge
funnits för utbildning av handledare i psykosocialt arbete. En obesvarad
fråga är hur det kommer sig att handledare verksamma inom psykosocialt
arbete behöver sex gånger så lång utbildning som de som handleder lärare.
27

En genomgång av svenska universitets och högskolors kurser i handledning
(071015) visade att de flesta universitet och högskolor erbjuder korta kurser (7,5
p) i handledning på såväl grundläggande som avancerad nivå. Många är inriktade
mot speciella yrkesgrupper, t.ex. sjuksköterskor eller VFU-handledare, och kursernas innehåll och upplägg varierar påtagligt. I ett par fall erbjuds också längre
utbildningar (30p/45 hp) på avancerad nivå, till socionomer, lärare och personer
med liknande yrkesbakgrund.
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Trots att det av forskningsstudierna framgår att lärarhandledarna sällan
lyckas lyfta samtalen från råd till fördjupad reflektion, och trots att det
betonas att handledarens förhållningssätt är av betydelse för vilket innehåll
som behandlas i samtalen, diskuteras inte handledarnas kvalifikationer i
någon nämnvärd utsträckning. Här ska några av studierna om specialpedagogisk handledning beskrivas närmare;
I Sahlins (2005) avhandling som tidigare nämnts, med avseende på vad
som framförs om legitimitet och förväntningar, behandlas också handledarnas förhållningssätt. Resultaten tyder på att handledarna i studien,
vilka alla var kvinnor, i handledningssituationen påtog sig ett stort ansvar
för kollegorna och deras problem. Sahlin konstaterar att kvinnlig omtanke,
hjälp och stöd, snarare än utmaning, präglar handledarnas förhållningssätt. Problematiska vardagliga skolsituationer och komplicerade lärar-elev
förhållanden är det vanligaste innehållet vid handledningssamtalen, mer
sällan behandlas organisatoriska eller samhälleliga frågor, det vill säga att
samtalen om problemen i skolvardagen sällan kopplas till organisationen
eller målen för skolans arbete. De är därmed huvudsakligen inriktade på
att hantera akuta problem och på att anpassa skolverksamheten till den
situation som råder, inte på reflektion och möjligheter till förändring.
I Mollberger Hedqvists studie (2006) behandlas också möjligheterna till
djupare reflektion i handledningssamtalen. Hon har undersökt hur pedagoger i förskolan kan utveckla sitt yrkeskunnande genom samtal, och
studien syftar till att studera hur pedagogernas yrkeserfarenhet uttrycks,
reflekteras och omprövas i samtalet. Metoden beskrivs som ”fältarbete i
eget yrkesfält” (s. 15). 20 systematiska samtal om barn, s.k. barnkonferenser på olika förskolor, bandades och analyserades med avseende på hur
kollegor talar med varandra om barn, utan handledare. Parallellt studerades handledda gruppsamtal, där handledaren var en erfaren pedagog. Via
bandinspelningar följdes två handledningsgrupper, där deltagarna i den
ena gruppen hade lång erfarenhet och kom från olika förskolor, och där
den andra gruppen bestod av ett sammanhållet arbetslag.
Mollberger Hedqvist (ibid.) kommer till slutsatsen att innehållet i samtalet
är beroende av de samtalandes förhållningssätt. Hon identifierar två skilda
typer av bemötande, ett öppet lyssnande som möjliggör reflektion och
lärande, och ett mer slutet där given kunskap förhindrar den andres reflektion och lärande. Dessa båda förhållningssätt känns igen hos pedagogerna
såväl i barnkonferenserna som i handledningssamtalen. Det lyssnande för-
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hållningssättet, som innebär att samtalaren lyssnar och ger respons på ett
sådant sätt att den andre får möjlighet att fördjupa sina tankar, varvid
skapas ett reflekterande rum, utmärkte veteranernas handledningssamtal. Det andra, mer slutna förhållningssättet, som innebär ett bemötande
som snarare utmärks av att färdig kunskap och råd förmedlas, var vanligt
i barnkonferenserna och i den andra handledningsgruppen. I dessa samtal
förminskades utrymmet för reflektion och läroprocessen stannar upp. ”Vi
stöter ifrån oss den andre när vi i vårt förhållningssätt möter den andre
med given kunskap” hävdar Mollberger Hedqvist (ibid. s. 182). Det är
först när individer reflekterar över sin egen praktik som kunskaperna kommer och insikterna uppstår, framhåller hon.
Pedagogerna, det vill säga deltagarna, förhåller sig på olika sätt i de båda
handledningsgrupperna, men dessa skillnader kopplas aldrig till handledarens sätt att leda gruppen. Skillnaderna tycks tillskrivas deltagarna själva,
och sakna samband med de metoder som handledaren väljer. De studerade
handledningssamtalen har snarast formen av gemensamma diskussioner.
Den exemplariska principen,28 vilken relativt allmänt förordas i handledningslitteraturen, används inte. Trots det problematiseras vare sig handledarens kvalifikationer, utbildning eller metoder. Följaktligen diskuteras
inte om handledaren, genom sin handledarstil, har möjlighet att påverka
utvecklingen av olika förhållningssätt hos deltagarna.

Samtalens innehåll
Innehållet i handledningssamtalen är kopplat till syftet. Enligt Näslund
(1995) behandlas i handledningslitteraturen fyra olika slags syften;
1. Kunskapsinlärning, som är det vanligaste inom den akademiska världen, och som innebär att den handledde ska lära sig att behärska
teoretiska begrepp.
2. Färdighetsutveckling som innebär att deltagarna ska bli medvetna
om vad som kännetecknar ett kompetent handhavande av arbetsuppgifterna.
28

Den exemplariska principen (Lauvås & Handal 1993) innebär att man går
på djupet i någon utvald fråga, i stället för att prata ‘om allt’. I regel handleds en
person åt gången i ‘sin’ fråga.
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3. Personlig utveckling som handlar om att internalisera en stil, eller ett
förhållningssätt.
4. Integrerad yrkesskicklighet som är det viktigaste målet för handledning, och som innebär att genom reflektion göra kopplingar mellan
sin praktik och sin teoretiska kunskap på ett sådant sätt att teorier,
intuition och den praktiska vardagen integreras.
I Näslunds och Granströms (1998) studie, som presenterades på sidan
62, kunde syftet beskrivas som färdighetsutveckling, vilket innebar att
deltagarna i handledningen bereddes möjlighet att behandla frågor och
problem som hämtats ur yrkesvardagen, och därigenom också utveckla det
gemensamma yrkesspråket. På sikt menar Näslund och Granström, kan
handledningen även leda till integrerad yrkesskicklighet, vilket sker genom
en process där teorier, intuition och praktiska vardagsupplevelser integreras, och på så sätt utvecklar den professionella kompetensen. Vid bearbetningen av det inspelade materialet räknades deltagarnas kommentarer om
olika personer och grupper, varvid konstaterades att kommentarerna var
ungefär lika många om personer inom handledningsgruppen som utanför.
Detta tolkades ”som ett tecken på att gruppen inte enbart koncentrerat
sig på gruppen och grupprocesser utan också i hög grad har uppmärksammat den vardagliga arbetssituationen” (s. 17). Handledningen kategoriseras med hjälp av en taxonomi som Näslund och Granström, (vilka har
en psykodynamisk utgångspunkt) utformat gällande interventionsdjupet i
handledningen (s. 8) såsom tillhörande kategori tre. Med interventionsdjup avser de ett mått på hur starkt deltagarna involveras i handledningen.
Interventionsdjupet indelas i åtta olika nivåer. På den lägsta nivån (minst
interventionsdjup) finns föreläsningar, gruppdiskussioner och individuell
undervisning. Därefter följer på nivå två praktikhandledning i grupp och
individuell praktikhandledning. På nivå tre placeras metodrelaterad handledning i grupp och metodrelaterad individuell handledning, och på den
fjärde nivån processrelaterad handledning i grupp och individuellt. På de
högsta nivåerna, med det största interventionsdjupet, hamnar psykoterapi
och psykoanalys.
Handledningen i de studerade grupperna kan enligt Näslund och
Granström karakteriseras som tillhörande nivå 3, det vill säga metodrelaterad handledning, men de menar att ”inresset för andra deltagare och för
handledaren som framkommer i svaren tyder på att inslag av processbearbetning har funnits (nivå 4)” (s. 17). Forskarna hävdar också att det finns
en tendens till att fokus flyttas från ”allmänna professionsfrågor” till ”mer
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riktade sådana” (s. 20) under handledningens gång, men handledarens roll
i denna utveckling är inte klargjord.
Samtalens innehåll är något som intresserat flera forskare. Liksom i Sahlins
och Mollberger Hedqvists forskning, konstateras i två undersökningar av
Ahlberg (1999) och Ahlberg, Klason och Nordevall (2002) att specialpedagogers handledning tenderar att ha tonvikt på problemhantering, men
att det också förekommer samtal med inriktning mot reflektion och pedagogisk utveckling. Ahlberg et al. har undersökt specialpedagogisk verksamhet i grundskolan inom ramen för projektet Matematik i en skola för alla.
Projektets övergripande syfte har varit att studera skolan som organisation och social praktik. De två aktuella undersökningarna utgör delstudier
inom projektet. Inledningsvis beskrivs och analyseras samarbetet mellan
en specialpedagog och en lärare i skolår 1 och 2, därefter kartläggs och
analyseras hur en specialpedagog samarbetar med två lärare som undervisar var sin grupp elever i skolår 4 och 5. I den första undersökningen
analyseras handledningssamtalen, och en processinriktad modell växer
fram. I den andra utvecklas och fördjupas modellen. I båda fallen följdes specialpedagogernas handledningssamtal under ett år, mestadels med
en forskare närvarande och aktiv under samtalen. Studierna hade därmed
aktionsforskningskaraktär, och båda hade som målsättning att utveckla
praktiken samtidigt som de syftade till att undersöka om samtalen kunde
hjälpa lärarna att bättre förstå, förklara och utveckla den egna praktiken
utifrån en gemensam referensram.
Ahlberg sammanfattar resultaten av den första studien i en processinriktad modell för genomförande av handledningssamtal. Vid samtalen
refererar deltagarna till olika innehållsliga områden eller dimensioner av
skolans verksamhet, såsom skolans organisation, samverkan med föräldrar
och personal, förändring av matematikundervisningen, elever i behov av
särskilt stöd och lärarens upplevda krav och brist på tid. Dessa referenser
sammanför Ahlberg under tre rubriker; (1) skolan som social praktik, (2)
lärande och (3) skolans mål och värdegrund, och enligt Ahlberg är det referenserna som delvis avgör samtalets innehåll och struktur. Pedagogernas
förhållningssätt visar sig också i denna studie ha betydelse för hur samtalet
gestaltar sig. Deltagarna kan antingen vara inriktade på att hitta snabba
svar och lösningar (produktinriktning) eller på att söka vägar och pröva
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olika handlingsalternativ (processinriktning).29 Intentionerna bestämmer
samtalets riktning, hävdar Ahlberg, och graden av produkt- eller processinriktning, avgör i vilken mån samtalet ger utrymme för reflektion. Samtalets
rörelse karakteriseras av i vilken mån skilda referenser införlivas i samtalets
innehåll, Ju fler referenser som omfattas, desto större rörelse och desto mer
reflektion. Referens, riktning och rörelse är sammanflätade med varandra,
och bestämmer tillsammans möjligheterna till reflektion i samtalet.
Sammanfattningsvis dras slutsatsen att specialpedagogernas handledning i
vissa avseenden leder till utveckling av lärarnas tänkande och handlande,
och att handledningssamtalen även haft implikationer för den specialpedagogiska verksamheten vid skolan. Ahlberg, Klasson och Nordevall hävdar att handledningen kan bidra till lärares förmåga att distansera sig och
utveckla ett kritiskt förhållningssätt till den egna undervisningen, vilket
också kan lämna synliga avtryck i det dagliga arbetet. Samtalen bidrar dessutom till att skapa ett gemensamt språk och gemensamma referensramar
hos de deltagande lärarna, men frågan om vad som krävs för att handledarnas förhållningssätt ska stimulera lärarnas utveckling berörs inte heller
här.
Bladini (2004) följde i sin avhandlingsstudie elva specialpedagoger i deras
arbete som handledare för pedagoger (med något undantag) i förskolan.
Eftersom Bladinis intresse gällde pedagoger som arbetade med ”vanliga
barn” (s 62) gjordes ett strategiskt urval av pedagoger. De utvalda hade en
specialpedagogexamen med inriktning ”komplicerad inlärningssituation”
(ibid.), vilket innebar att Bladini valde bort pedagoger som ingick i team
vars målgrupp var barn med specifika diagnoser. Motivet för urvalet var
att när specialpedagoger handleder pedagoger som arbetar med diagnosticerade barn, är det troligt att de svårigheter som pedagogerna beskriver
i högre grad ses som ”knutna till barnet” (ibid.). Bladini observerade två
samtal per handledare, och gjorde individuella intervjuer med var och en
av dem. Intervjuernas fokus var i studien riktat mot innehållet i handledningssamtalen och de påverkansprocesser som där äger rum. Majoriteten
av handledningssamtalen hade kommit till stånd genom att pedagogerna
haft problem med, eller hyst oro för, ett eller flera barn. I samtalen försökte
specialpedagogerna att finna en balans mellan att å ena sidan använda samtalet som verktyg för att förbättra barnens situation genom att visa på vägar
29

Det kan noteras att processinriktning här har en annan innebörd än vad som är
vanligt inom handledningsdiskursen i övrigt, jämför s.28.
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till förändring, och att å andra sidan forma samtalet som ett rum för pedagogers reflektion. På samma sätt som senare Sahlin, konstaterar Bladini att
den första, mer handlingsinriktade typen av handledning, verkar få mer
utrymme i handledningssamtalen än reflektionen över den egna praktiken.
Kanhända är synliga förändringar av barnets situation, eller av pedagogernas arbetssätt, det som kan ge samtalen den legitimitet de behöver, och
möjligen är det skälet till att specialpedagogerna väljer att inrikta sig mot
metoder och tekniker. Bladini hävdar att om inte barnet ska vara det enda
nav kring vilket samtalen snurrar, måste ”objekten för förändring tydliggöras och breddas” (s. 167).
Nordström (2002) skiljer i sin studie (vilken närmare beskrivits på sid 56),
mellan två typer av samtalsmönster med avseende på innehållet; erfarenhetsbaserade och syntesbaserade samtal. Många handledningssamtal kring
pedagogiska frågor handlar om erfarenhetsutbyte, konstaterar hon. Vid
dessa samtal jämförs arbetssätt, rutiner, regler osv, deltagarna bekräftar varandras erfarenheter och hänvisar till liknande upplevelser, utan att samtalet
fördjupas. När deltagarna däremot förmår koppla konkreta erfarenheter
till mer generella mönster ändrar samtalen karaktär och blir mer syntetiserande, och lärandet befrämjas hävdar Nordström. Handledarens uppgift är
att ge samtalen en sådan riktning, och hjälpa gruppen att komma vidare i
tanke och handling. Om handledaren förmår att genom sina frågor bjuda
motstånd, kan deltagarna så småningom också se olikheter i sina synsätt,
vilket kan skapa förutsättningar för att förgivettagna uppfattningar ska
kunna omprövas. Till skillnad från i de övriga studierna gör alltså Nordström en koppling mellan handledarens kompetens och vad som sker i
samtalet. Hon hävdar att de förändringar i samtalens mönster som sker
över tid framförallt sammanhänger med förändringar i handledarrollen.
Inledningsvis är handledaren den aktiva som själv ställer frågor till deltagarna, men så småningom förändras samtalsmönstren och deltagarna
börjar att ställa fler frågor till varandra. Utvecklingen har att göra med
handledarnas växande förmåga att glömma sig själva och att flytta fokus
till deltagarna och de processer som äger rum i handledningsgruppen. Det
handlar om hans/hennes ökande kompetens och skicklighet i att lyssna
aktivt och koncentrerat, att skapa utrymme för eftertanke och att låta tystnaden vara ett verkningsfullt medel i handledningen.
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Forskning och kunskapsgrund
I inledningen av detta kapitel berördes metaspråket, det vill säga de mentala modeller som en yrkesgrupp delar och utgår från i sitt yrkesutövande,
och som Colnerud och Granström har kallat yrkesspråket. Det hävdades
att det inom handledningsområdet knappast finns någon allmänt omfattad och stabil kunskapsbas, och att yrkesspråket ännu är outvecklat, vilket är till hinder för utvecklingen inom handledningsfältet. Den praktikgrundade litteraturen utgör den helt överskuggande delen av de texter om
handledning som idag finns utgivna, och att söka efter forskningsgrundade texter om grupphandledning för lärare har inte varit en okomplicerad
uppgift. Tillvägagångssättet vid informationssökningen beskrivs relativt
omfattande i bilaga 1. Redogörelsen för sökförfarandet bedöms vara viktig
eftersom resultatet blev så magert. Sökningen efter publicerade och empirigrundade texter med relevans för min studie om handledda lärargrupper
gav sammanlagt elva studier, vars innehåll till stora delar redovisats i föregående avsnitt.
Det ställs idag alltmer omfattande krav på att aktiviteter inom samhällets olika delar ska vara evidensbaserade, vilket innebär att vetenskapligt
fastställda kopplingar mellan insatser och resultat ska kunna redovisas. De
verksamheter som inte kan uppvisa sådana samband riskerar att ifrågasättas
och dömas ut som oseriösa, ineffektiva och kanske rentav skadliga (Rosenberg 2009). Till synes goda resultat och nöjda klienter/patienter/elever/
deltagare räcker inte, allt vad som görs inom sjukvården måste exempelvis
vara grundat i forskning. Om effekterna av en behandling inte ger tillräckliga resultat, eller om de inte går att mäta och generalisera, väcks misstankar om att insatsen inte är bra nog. Rosenberg hävdar att anspråken på
evidensbasering numera gäller allt ”från potträning till musikterapi”, och
att det handlar om framväxten av en ny utopi; ”evidensbasering av livet
självt”.
I en tidigare artikel (1985) tar Rosenberg upp ”den rationella utopins
omöjlighet”. Han lyfter fram maskinsamhällets ideal, den objektiva
personligheten med en neutral och inte så känsloladdad inställning till
omvärlden (Mumford 1934), och han hänvisar till Popper och Habermas
alternativa synsätt, som innebär att den sfär av samhället som bygger på
kommunikation av konkreta mänskliga erfarenheter är den som i stället
behöver vidgas;
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[…] vi måste slå vakt om vardagsspråket, det enda språk med vilket vi
fortfarande förmår skriva in oss själva i helheten. ‘Det upprättar, skriver Popper, vad man skulle kunna kalla en moralisk plikt för språket,
skyldigheten att leva upp till dess krav på klarhet, att bruka det på ett
sådant sätt att det kan bevara sin funktion som bärare av argumenten…
(Rosenberg 1985)

Rosenberg förespråkar en verklighetsuppfattning, en rationalism och ett
förnuft som har individen och kommunikationen som källa, och som
innebär en beredskap att lära av erfarenheter och att lyssna på kritiska
argument. Han betonar att beprövad erfarenhet är en annan metod att
skilja det som fungerar från det som inte fungerar i livet, och han tar upp
exemplet med placeboeffekten som kan vara lika påtaglig som effekten av
väl utforskade behandlingar. Beprövad erfarenhet är också vad som ligger
till grund för merparten av den nordiska handledningsdiskursen. Författarna förmedlar kunskaper och erfarenheter som de hämtat ur sin praktik,
och Rosenberg har i mitt tycke en poäng när han lyfter fram den som
annan kunskap, som också kan bidra till utveckling. Icke desto mindre
kan bristen på evidensbaserad kunskap om handledning komma att bli
ett allvarligt hot mot verksamheten. Den kanske största utmaningen, såväl
för handledningssamtalen i sig som för det unga verksamhetsområde som
handledning av professionella grupper utgör, handlar om att förena kommunikation av konkreta mänskliga erfarenheter med forskningsgrundad
kunskap, att skapa möten mellan teori och praktik. Det är vad verksamhetsutveckling handlar om och det är vad handledning handlar om. Handledningsverksamheten kommer inte att undgå att bli ifrågasatt, trots till
synes goda resultat och nöjda deltagare, om inte verksamheten kan redovisa en stabil forskningsbas. De kunskaper som forskningen hittills frambringat måste lyftas fram och läggas till grund för handledningspraktik
och handledarutbildning, dessutom måste behovet av ytterligare forskning
uppmärksammas.
Näslund och Granström (1998) hävdar att handledning bör betraktas
som ”ett eget forskningsområde med vissa gemensamma och särskiljande
aspekter” (s.13). De hänvisar till den internationella litteraturen om handledning och pekar på en strävan efter att göra handledning till en egen
vetenskaplig gren. 1998 utgavs i USA Handbook of research on School Supervision (Firth & Pajak eds.), vilken i förordet beskrivs som ”a milestone in
the evolution of a challenging, contributing and sometimes controversial
craft in the field of American education” (s. xiii). Det finns också i USA
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vetenskapliga tidskrifter med supervision som tema, exempelvis Journal of
Curriculum and Supervision, men som tidigare nämnts är den amerikanska
supervisionsverksamheten svår att överblicka och att jämföra med svenska
förhållanden. I Sverige utgavs år 2007 antologin Handledning i Pedagogiskt arbete (Kroksmark & Åberg red.) där 21 nordiska forskare medverkar,
och de flesta avhandlingar inom området har tillkommit under det senaste
decenniet. Sammantaget tycks handledningsforskningen vara under framväxt, även om det mesta återstår att göra, särskilt i de nordiska länderna.
Jag ska nu avsluta kapitlet med några sammanfattande kommentarer om
den skrivna nordiska diskursen, och samtidigt motivera valet av fokus för
den aktuella studien.

Sammanfattning och motivering av den aktuella studien
Den nordiska diskursen om handledda lärargrupper som här har presenterats uppvisar såväl innehållsliga överensstämmelser som olikheter, men
utmärkande för kunskapsfältet är att det gemensamma fackspråket är
svagt utvecklat och att antalet forskningsstudier är litet. Uppfattningarna
om vad handledning är och syftar till skiljer sig åt mellan olika författare,
men också mellan handledningens aktörer, dvs handledare, handledda och
beställare av handledning. I forskningen visas att aktörernas olika förväntningar på vad handledningssamtalen ska komma att innebära, påverkar
vad som sker vid handledningsträffarna, och att konflikter ibland uppstår
mellan de olika aktörernas förväntningar, vilket kan leda till missnöje med
handledningen. En bidragande orsak till svårigheterna kan vara att det
finns en förgivettagen förståelse av handledningskulturen, det vill säga att
deltagarna tror att alla andra lägger samma innebörd i begreppet handledning som de själva, vilket gör att det inte ifrågasätts eller problematiseras
när handledningen planeras. Ett annat problem kan vara att besluten om
handledningen har fattats av någon annan än deltagarna (skolledningen)
och att handledaren kan få svårt att få legitimitet för sin handledarroll
(Lendahls Rosendahl och Rönnerman 2000; 2006).
Cirka hälften av alla forskningsstudier om handledda lärargrupper handlar
om specialpedagogisk handledning. Flera studier har visat att specialpedagogernas handledande samtal tenderar att ha fokus på mer eller mindre
akuta problem i yrkesvardagen, och på konkreta tillvägagångssätt, erfarenhetsutbyte och praktiska tips och råd, trots att handledarna egentligen
hade andra intentioner. Studier visar också att samtalen sällan leder till att
deltagarna kan utveckla de erfarenheter som tas upp i samtalen till generell
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kunskap, eller koppla erfarenheter till teorier och värderingar så att en syntes bildas. I några studier antyds att handledarens inriktning och förhållningssätt påverkar innehållet i handledningssamtalen. Handledningens
utfall är beroende av om handledaren främst är stödjande och omhändertagande, eller om han/hon även har förmåga att utmana och bjuda motstånd. Sådana förmågor kan handledaren utveckla över tid, efterhand som
säkerheten i handledarrollen ökar och fokus flyttas från den egna personen
till deltagarna. När förändringar i handledarens förhållningssätt sker kan
det påverka samtalsmönstren i handledningsgruppen. Med tanke på detta
kan det tyckas anmärkningsvärt att handledarnas roll och förhållningssätt
inte är en fråga som ägnas någon större uppmärksamhet i de aktuella studierna. I vilken mån skulle till exempel handledarna genom att upprätta
tydliga kontrakt och välja lämpliga metoder och förhållningssätt kunna
förhindra att skiljaktiga förväntningar åsamkar problem?
En annan fråga som får liten plats i de aktuella studierna är hur skolledarnas förståelse för, och engagemang i, handledningssamtalen påverkar
dess möjligheter och utfall. Skolledarna har makten över resurserna, de
sätter ramar och anger riktning. Rimligtvis har det betydelse om de i första
hand ser handledningssamtal som en hjälp att hantera problem med elever
och gnisslande samarbete i arbetslagen eller om de ser samtalen som ett
forum där vardagsverksamheten kan göras till utgångspunkt för lärande.
Deras förväntningar och engagemang (eller brist på engagemang) kommer
att påverka det som sker i grupperna. Skolledarnas betydelse för utvecklingsarbetet i skolan har påvisats genom åtskilliga forskningsstudier, men
deras förståelse av handledda gruppsamtal för lärare är en outforskad, icke
problematiserad faktor i handledningsverksamhetens fortsatta utveckling.
I min studie vill jag därför ge plats för skolledares förståelse av, och beskrivningar av handledning. När anser de att handledningen är någonting värdefullt och önskvärt? Vilka är deras erfarenheter? För vad och för vem
anser de att verksamheten kan vara till nytta? Med vilket syfte bör handledning bedrivas? Med vilket innehåll? Hur ser de på gruppens respektive
handledarens roll för lärandet? Hur ser de på handledningen som en del i
skolans verksamhet? Det finns inga nordiska studier som har detta fokus,
vilket jag anser motiverar den undersökning jag vill göra.
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Teoretiska utgångspunkter
Ett sociokulturellt perspektiv
Vygotskys kulturhistoriska teori utvecklades gradvis under åren 1928 till
1934 som en reaktion mot tidens politiska och kulturella strömningar,
och i dialog och polemik med olika samtida filosofiska och psykologiska
ansatser, såsom t.ex. marxismen, psykoanalysen samt Janets30 och Piagets
teorier (Veresov 1998). Wertsch (1991) hävdar att han valt att använda
termen sociokulturell framför sociohistorisk, trots att han insåg att det finns
en risk att den historiska dimensionen kan uppfattas som styvmoderligt
behandlad, vilket är emot Vygotskys intentioner. Wertsch såg nämligen en
ännu större risk i att reducera kulturella olikheter till historiska skillnader,
vilket var just vad Vygotsky tenderade att göra då han beskrev olikheter
mellan kulturer som skillnaden mellan olika steg i historisk utveckling.
Vygotsky var framförallt intresserad av att förstå det mänskliga medvetandet, och särskilt av hur människans högre mentala funktioner uppstår och
utvecklas. Wertsch vidgar genom det sociokulturella perspektivet intresset
till att också gälla förståelsen av hur mentala funktioner (mentala hand-

30

Pierre Janet (1859 – 1947) var en banbrytande fransk psykolog och psykiater
som influerade Vygotsky vad gällde de mentala funktionernas sociala ursprung
(Wertsch 1991).

75

kapitel tre

lingar31) är situerade i kulturella, historiska och institutionella kontexter.
Han menar att kopplingen mellan de kulturella, historiska och institutionella kontexterna och de mentala handlingarna bör sökas i medieringen.
Analysenheten blir därmed den medierade handlingen och personen-somhandlar-med-medierande verktyg (se vidare avsnittet om Bakhtins teori).
I enlighet härmed är analysenheten i den aktuella studien skolledarnas
medierade förståelse av handledning.

Mediering och förståelse
Begreppet mediering stammar från Vygotsky. Hans särskilda intresse
gällde hur människans högre mentala funktioner uppstår och utvecklas.
Till dessa räknade han kognitiva funktioner, såsom minne, perception och
begreppsbildning men också så kallade kulturella eller medierande redskap, såsom språk, skrivande och räkning. De medierande redskapen, vilka
är av två slag: intellektuella (språkliga32) och fysiska (artefakter), har en
framträdande plats i Vygotskys teori. Ett par glasögon eller en kikare kan
utgöra exempel på fysiska redskap, liksom bilen, höjdhoppsstaven, datorn
och pennan. Med hjälp av redskapen kan människan sträcka sig utanför
sina biologiska begränsningar och se klarare, förflytta sig längre, hoppa
högre, göra mer komplicerade beräkningar och (genom inte minst språket) tänka och förstå världen bättre. Datorn tänker inte själv, tänkandet
finns inte i datorn, men heller inte enbart i användarens huvud, tänkandet
sker i samspel mellan människa och artefakt (Säljö 1995; 2000). Wertsch
(1991, s. 14) formulerar det som att ”mind goes beyond the skin”, och
menar därmed att den intellektuella kapaciteten, förmågan att tänka och
lära, sträcker sig bortom de medfödda mentala och biologiska anlagens
31

Wertsch föredrar begreppet mentala handlingar. Det har influerats av bl.a. den
ryske psykologen Leont´ev (1904 – 1979), som hävdade att det är människans
handlingar, snarare än individen eller hennes omgivning som isolerade företeelser,
som bör utgöra grund för analys. Istället för att som behavioristerna se mänskligt
handlande som en reaktion på yttre stimuli, eller som cartesianerna se handlande
som en följd av individens inre motiv och reaktioner, ses mänskliga handlingar
som individens sätt att skapa, och komma i kontakt med, såväl omgivningen som
sig själv (Wertsch 1991).

32

Säljö använder omväxlande uttrycken “intellektuella”, “språkliga”, och ”psykologiska” redskap. Han betonar att alla sådana redskap är språkliga eller kommunikativa på så sätt att de har kodifierats i språk och förts vidare genom kommunikation och föreslår därför uttrycket ”diskursiva redskap”. (Dysthe 2003, s. 46)
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begränsningar. Mellan de kognitiva funktionerna och de kulturella, eller
medierande, redskapen finns anknytningar av sådan fundamental karaktär
att det oftast inte är meningsfullt att skilja dem åt (Wertsch 1991):
[…] the relationship between action and mediational means is so
fundamental that it is more appropriate, when referring to the agent
involved, to speak of individual(s)-acting-with-mediational-means”
than to speak of individual(s). (Wertsch 1991, s. 12)

Informanternas förståelse av handledning finns i språket de använder när
de tänker och talar. Det är knappast någon vits med att försöka skilja språket från förståelsen. Trots att människor har samma yrkesroll, lever och
verkar i samma tid och på samma typ av arbetsplats, förstår de ändå inte
sin vardagsverklighet på riktigt samma sätt. Skolledarnas förståelse av vad
handledning är har formats i de kontexter där de ingått, i tidigare möten,
i reflektion, interaktion och samtal tillsammans med andra i de specifika
sociala sammanhang som utgör och utgjort vars och ens historiskt och kulturellt betingade verklighet. I kontexten (eg. kontexterna) ingår också vad
som sägs och skrivs i Norden om handledning, den nordiska diskursen.
Ur ett sociokulturellt perspektiv är all förståelse medierad, vilket bygger
på uppfattningen att vi bara kan få tillgång till världen indirekt, i förmedlad form. Genom kulturella redskap och mänskliga mediatorer skapas
länkar till kunskap om världen. Vygotsky, inspirerad av Marx, hävdade att
tänkandet, liksom alla övriga mentala funktioner utvecklas i två steg; det
uppstår först på det sociala planet, i samverkan mellan människor, för att
därefter approprieras i individen. (Marx 1959; Vygotsky 1979; Bakhtin
1981; Mead 1934; Rommetveit 1996). För Vygotsky utgjorde det sociala
samspelet själva utgångspunkten för lärande och utveckling av mentala
funktioner, i motsats till dåtidens förhärskande individorienterade, psykologiska uppfattningar som satte de biologiskt styrda utvecklingsprocesserna i centrum och såg den sociala omgivningens betydelse som sekundär.
Wertsch (1991) exemplifierar med ett exempel hämtat från Tharp och
Gallimore (1988) som visar hur ett barns minne medieras med hjälp av
språket i samspel med en mänsklig mediator:
A 6-year-old child had lost a toy and asks her father for help. The father
asks where she last saw the toy; the child says ‘I can’t remember. He asks
a series of questions – ‘did you have it in your room? Outside? Next
door?’ To each question the child answers ‘no’. When he says ‘in the

77

kapitel tre

car?’, she says ‘I think so’ and goes to retrieve the toy. (Tharp & Gallimore 1988, s. 14)

Flickan samspelar med sin far och tänker med honom. Det är inte barnet,
men inte heller hennes far, som är den som minns. Istället är det dyaden, de
två tillsammans, barnet under den vuxnes ledning som utvecklar minnet.
Exemplet kan också ses som en illustration till ett av Vygotskys mest kända
(och missförstådda) begrepp, den proximala (närmaste) utvecklingszonen,
ZPD (Vygotsky 1978). Den proximala utvecklingszonen kan beskrivas
som skillnaden mellan å ena sidan individens (barnets) aktuella utvecklingsnivå såsom den märks i förmågan till problemlösning på egen hand,
och å andra sidan den potentiella utvecklingsnivån, så som den märks i
förmågan till problemlösning under vuxens ledning, eller i samverkan med
mer erfarna personer (Wertsch 1991; Säljö 2000; Hedegaard 1999).
Skolledarnas förståelse har sin grund i vad de sett, hört och läst om handledning, det vill säga hur handledning har medierats för dem. I dialog
med andras yttranden eller texter har de approprierat språk och tänkande.
Bakhtin beskriver hur språket finns i gränslandet mellan individen och
den andre, och bara delvis tillhör individen till dess att det approprierats
av individen:
It becomes ‘one’s own’ only when the speaker populates it with his own
intention, his own accent, when he appropriates the word, adapting
it to his own semantic and expressive intention. Prior to this moment
of appropriation the word does not exist in a neutral and impersonal
language (it is not, after all, out of dictionary that the speaker gets his
words!), but rather it exists in other people’s mouths, in other people’s
contexts, serving other people’s intentions: it is from there that one
must take the word, and make it one’s own. (Bakhtin 1981, s. 294 f )

Språket och tänkandet formas på ett mellanmänskligt plan och approprieras sedan i personligheten, det utvecklas från samtal med andra till
inre, intrapersonella samtal. Bruner (1990) uttrycker det som att mening
har sitt ursprung i ett offentligt rum och en gemensam kultur, men att
den sedan individualiseras och relateras till egna erfarenheter och inre bilder. Och detsamma gäller alla psykologiska funktioner, de uppträder två
gånger i utvecklingen, först som en funktion i interaktionen mellan människor, sedan som en inre, internaliserad form av denna funktion. Internaliseringen kan å ena sidan innebära bemästrande (mastery) vilket innebär
att lära sig behärska något, och å andra sidan appropriering, som betyder att
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bearbeta något mentalt och göra det till sitt eget (Wertsch 1991; Dysthe
2001).
Approprieringen av språkliga kategorier förändrar vår förståelse. Säljö
(2000) exemplifierar med två vänner som besöker en fotbollsmatch. Den
ena är en entusiastisk fotbollssupporter som vet allt om spelets finesser.
Den andra har inte för vana att följa fotbollsmatcher och kan just ingenting om regler och taktik. De två åskådarna ser samma plan, samma match
och samma spelare – ändå är synintrycken långt ifrån identiska. Medan
den ena ser systematiska förflyttningar, ”push-ups, off-side-fällor och släpande forwards” (s. 90) ser den andra bara ett långdraget springande och
sparkande, utan någon begriplig ordning. Fotbollsentusiasten, som känner till spelet och dess begreppsvärld, har en utvecklad förståelse av det
som händer på planen. Den oerfarna åskådaren, som inte uppfattar någon
struktur eller mening i det hon ser, skulle genom att förvärva språkliga distinktioner, de språkliga redskapen, kunna förstå springandet och sparkandet på ett helt annat sätt. De två vännernas förståelse av fotbollsmatchen
skiljer sig åt, beroende på att deras utgångspunkter är olika. Skulle de sätta
ord på sina upplevelser skull deras diskurser skifta beroende på att deras
kontextuellt grundade förståelse inte är densamma.
På samma vis skiljer sig skolledarnas förståelse åt, beroende på vilka språkliga kategorier de har approprierat gällande handledning. Deras förståelse
kommer att delvis speglas i deras yttranden under intervjuerna. Men ur ett
sociokulturellt perspektiv finns det en viktig distinktion mellan skolledarnas förståelse, och vad de i intervjusituationen uttalar om handledning.
Deras yttranden säger inte bara något om hur de förstår handledning, utan
också något om deras utsiktspunkter. Alla mänskliga handlingar är ur ett
sociokulturellt perspektiv färgade av situationen, det vill säga de är situerade. Vad en intervjuperson kan eller vill svara i den aktuella intervjusituationen är inte med nödvändighet detsamma som han eller hon skulle
svara i en annan situation - på bussen, i hissen eller någon annanstans. Det
är inte heller säkert att svaren skulle bli desamma om någon annan intervjuare ställde samma frågor, eller om frågorna ställts en annan dag, eller i
en annan ordning. Individers yttranden (mentala handlingar) varierar, och
har olika syften, beroende på vad som är möjligt, tillåtet, önskvärt eller
förväntat i den situation, eller kontext, där de utförs. Markova och Linell
(2007) uttrycker det som att ”Language and interactions are not transparent and they can reveal as well as hide the participants’ thoughts, beliefs,
emotions and otherwise” (s. 2).
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Enligt Bakhtin (Holquist & Emerson 1981, s. 434) är varje yttrande
uttryckt från en utsiktspunkt, som Bakhtin kallar a voice (se nedan).
Utsiktspunkten avgör vilka kontextuella resurser som i situationen är relevanta. Var och en av skolledarna förstår handledning utifrån sin utgångspunkt, vilken får vissa aspekter av den kontextuella rymden att framträda
tydligare än andra.

Den kontextuella rymden
Kontextuella resurser, eller den kontextuella rymden, är begrepp som används
av Linell (1998) för att beteckna alla de kontexter, på olika nivåer, som vi
människor ingår i. Kontexter är alltid någontings kontext, de är till sin
natur relationella. Ett samtals (diskurs) kontextuella rymd kan innefatta
en rad olika aspekter, situerade eller kulturella, lokala eller globala, gemensamma för de samtalande, eller inte. Exempel på sådana kontexter som
innefattas i intervjusamtalets kontextuella rymd är:
• Den fysiska miljö i vilket samtalet försiggår (rummet, placeringen,
material)
• De samtalandes förförståelse av det som samtalet gäller
• De samtalandes förkunskaper om varandra
• Hur intervjusituationen definieras av den intervjuade och av intervjuaren
• Vad som tidigare yttrats om det som samtalet gäller (den övergripande diskursen)
• Den organisatoriska kontexten (arbetsförhållanden, styrdokument,
arbetsdelning osv)
• Den samhälleliga kontexten
• Den historiska kontexten
• Språkkunskaper och kommunikativa rutiner
• Generell bakgrundskunskap om världen, det kollektiva minnet,
common sense (Linell 1998)
De olika kontexterna kan vara svåra att särskilja, de överlappar varandra,
och de delas aldrig helt av aktörerna i ett samtal. Den kontextuella rymden
består av en samling potentiella resurser, vilka i olika grad aktualiseras, och
kommer till uttryck i aktörernas röster (voice), beroende på vilka kontextuella dimensioner de uppfattar som mest relevanta, eller som framträder
tydligast för var och en i situationen.
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Contexts are never objective environments; contexts only comprise
those contextual dimensions which stand out as salient or relevant to
the actors. (Linell 1998, s. 135)

Bakhtin använder begreppet voice för att beskriva den talande personligheten, eller det talande medvetandet. Ett yttrande (som kan vara skrivet likaväl
som uttalat) är alltid riktat till en mottagare, den andre, även om denne inte
är fysiskt närvarande, ”den-andre-orienteringen finns där ständigt” (Linell,
s. 35). Yttrandet kan vara riktat till röster, som i tid och rum befinner sig
långt borta. Det kan vara riktat till närstående eller främling, likasinnad
eller fiende, underordnad eller chef, till en auktoritet eller till någon, vem
som helst, yttrandet är enligt Bakhtin laddat med dialogisk medtext. Dialogiciteten innebär att ordvalet i den konkreta situationen färgas av den
talandes omedvetna dialog med mottagaren, av hans/hennes försök att
svara, argumentera, övertyga eller förklara något för någon (Rommetveit
1996). Varje kommunikativ akt är ett svar på någonting (ofta implicit) i
kontexten. Yttrandet utgör en länk i en kommunikationskedja, och det
finns alltså alltid anledning att som lyssnare fråga sig ”Vem är det som
talar?” och ”Vem är yttrandet riktat till?”, menar Bakhtin (Wertsch 1991,
s. 53).

Dialogicitet
Dialogiciteten handlar om hur en aktörs yttrande kommer i kontakt med
en annan aktörs. Det kan ske genom direkt kommunikation, ansikte mot
ansikte, men det kan också ske genom en inre dialog, eller med olika dialogiska grepp som t.ex. parodi eller ventriloquation. Wertsch (1991) ger
ett illustrativt exempel på dialogicitet i analysen av en passage i ett tal som
hölls av George Bush 1988, då han av Republikanerna nominerats till
president:
We’ve created 17 million new jobs in the past five years, more than
twice as many as Europe and Japan combined. And they’re good jobs.
The majority of them created in the past six years paid an average of
more than $22,000 a year. Someone better take ”a message to Michael”:
tell him we’ve been creating good jobs at good wages. The fact is, they
talk, we deliver. They promise, we perform. (New York Times, August
19, 1988, p. A14) (Wertsch 1991, s. 63)

På frågan ”Vem är det som talar?” tycks det givna svaret vara: George Bush.
Men med ett bakhtinskt perspektiv är hans röst inte den enda som hörs.
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Flera röster kan urskiljas, varav åtminstone två förekommer i de flesta
moderna kampanjtal, menar Wertsch. För det första representerar ”The
fact is, they talk, we deliver. They promise, we perform” ett stilistiskt grepp
som är vanligt i sådana tal. Bakhtin kallar detta en talgenre. För det andra
är moderna presidentkampanjstal alltid en produkt av flera personer. Ett
utkast skrivs av ett en grupp talskrivare, detta omarbetas sedan av talaren
själv och av andra medarbetare, innan talet slutligen presenteras.
Det finns fler dialogistiska grepp i citatet. Ett av dem har ett parodiskt
syfte, som åstadkoms genom, vad Bakhtin kallar ventriloquation. Det
kommer till uttryck i meningen ”tell him we’ve been creating good jobs
at good wages”. Busch tal innebar ett dialogiskt möte med den demokratiske presidentkandidaten, Michael Dukakis, som i sin kampanj ständigt
upprepade uttrycket ”good jobs at good wages”. Denna refräng kom sig
av demokraternas åsikt att även om nya jobb hade skapats under Reaganadministrationen, så var många av dem tillfälliga, och dåligt betalda. Den
strategi som Bush och hans talskrivare använde här var att istället för att
öppet bemöta Dukakis ord, göra orden till sina egna. Den parodiska effekten uppnås genom att Bushs och Dukakis röster därmed hörs samtidigt.
Det sociala språkets33 funktion är särskilt märkbar i den process som visar
sig i hur lyssnarna förstår Bushs uttalande ”Someone better take `a message to Michael`. Den frasen är direkt hämtat från en poplåt med Dionne
Warwick från 1966, som hette just ”Take a message to Michael”, och Bush
valde formuleringen för att slå an hos unga väljare, vilket genomgående
var en stark strävan i hans kampanj. I bakhtinska termer involverar Bushs
strategi, då han använder uttrycket ”take a message to Michael” flera former av dialogicitet. För det första framträder flera röster genom talgenren
(60-talet popmusik) och en speciell sång av en särskild artist. För det andra
innefattades ventriloquation (ur lyssnarens perspektiv) eftersom lyssnarens
33

Det sociala språket är “a discourse peculiar to a specific stratum of society (professional, age, group, etc.) within a given social system at a given time” (Holquist
& Emerson 1981, s. 430). Exempel på sociala språk är yrkesspråk, maktspråk och
rinkebysvenska. Bakhtin menar att en talare alltid använder ett socialt språk när
han/hon yttrar sig, och att detta språk bestämmer vad talarens individuella röst
kan säga. Det sociala språket är knutet till en viss grupp (ett visst strata) men sättet att tala kan också vara bundet till vissa situationer. Olika sorters språk används
till exempel vid militära kommandon, födelsedagsuppvaktningar, begravningar,
fotbollsmatcher eller forskningsintervjuer. Bahtin kallar detta för talgenrer.
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inre tal, under processen att komma i dialogisk kontakt med Buschs yttrande, kan ha påverkats av talgenren popmusik. Det dialogiska mötet
varierade tveklöst mellan olika generationers lyssnare, det vill säga lyssnare
med olika repertoirer av socialt språk. Äldre lyssnare kanske bara hörde ett
utfall från Demokraternas nominerade, medan yngre väljare också hörde
något annat, nämligen Buschs försök att solidarisera sig med dem. De
olika generationeras skilda sociala språk, framkallade olika responser i åhörarnas inre tal och därmed olika förståelse av talet.
I enlighet med Bakhtins synsätt färgas skolledarnas yttranden av de i situationen relevanta kontextuella resurserna. För att skolledarnas yttranden ska
kunna beskrivas, måste de förstås i relation till den kontextuella rymden.
För detta använder jag ett tolkande angreppssätt, som ska beskrivas i det
följande.

En hermeneutisk väg till förståelse
Med hermeneutik avses en kunskapsteoretisk inriktning ”vars metod och
forskningsmål innefattar tolkning av texter och textliknande dokument
genom en dialektisk process i avsikt att nå en så djup förståelse som möjligt av dokumentens innebörd och mening” (Åkerberg 1986, s. 18). Inom
hermeneutiken eftersträvas aldrig den absoluta sanningen, det finns alltid flera sätt att förstå världen eller en viss företeelse på. När vi beskriver
verkligheten gör vi det utifrån en tolkning som är färgad av vår historia
och vår kultur, våra sociokulturella erfarenheter, eftersom vi är en del av
den verklighet vi studerar. Trovärdighet och giltighet är därför begrepp som
snarare än reliabilitet och validitet används inom hermeneutiken (Alvesson & Sköldberg 1994; Stensmo 1994; Ödman 1979). Hermeneutiken är
principiellt odogmatisk, vilket dock inte innebär att all förståelse betraktas
som likvärdig. Uppfattningen att de egna beskrivningarna av verkligheten
är de enda giltiga ses t.ex. inte som likvärdig med uppfattningen att det
finns flera sätt att förstå världen. Ett sätt att tolka kan vara bättre och mer
genomtänkt än ett annat (Ödman 1979).
Varje skolledares förståelse framträder ur hans eller hennes uttalanden
genom en tolkningsprocess, där varje yttrande avlockas sin situerade och
språkligt medierade mening. Förståelsen bör därför ses som ett resultat,
och inte som en utgångspunkt (Alvesson & Sköldberg 1994). Texten ska
inte i första hand granskas och observeras. I stället ska uttolkaren lyssna
sig fram till vad som sägs i den. Tolkningprocessen innebär en förväntans-
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full öppenhet för att något ska hända, forskaren ska inte försöka fatta intellektuellt utan låta en värld öppna sig (Ödman 1979, s. 21). Öppenhet är
ett centralt begrepp inom hermeneutiken. Det handlar om att inte stänga
dörren inför möjligheten av flera alternativa tolkningar. En tolkning som
verkar rimlig idag kan med nya erfarenheter ersättas av andra tolkningar i
morgon. Forskarens tolkning kan aldrig betraktas som slutgiltig.
Hermeneutisk förståelse avser en händelse eller en text, i det här fallet skolledarnas yttranden, i dess kontext. Meningen hos delen kan bara förstås
om den sätts i samband med helheten. Ett kapitel i en bok kan t.ex. bäst
förstås mot bakgrund av hela boken, skolledarnas utsagor måste förstås i
sitt sammanhang. De är invävda i en kontext och oupplösligt förenade med
tiden och rummet liksom med sociala historiska, språkliga och kulturella
förhållanden. Omvänt består ju helheten av delar och kan bara förstås med
hjälp av dem, historien kan bara förstås genom sina händelser, perioder
och eror, samtalet bara genom de yttranden som utväxlas. Detta cirkelresonemang, att delarna bara kan förstås genom helheten och helheten bara
utifrån delarna, löser hermeneutiken genom bilden av den hermeneutiska
cirkeln, eller snarare spiralen. Genom att växelvis fokusera helheten och
delarna borrar man sig mot en djupare och mer komplett förståelse (Alvesson & Sköldberg 1994).
Förståelsen av en text sker genom en process i vilken de enskilda delarnas mening bestäms av textens helhetliga mening, sådan den föregrips.
Den närmare bestämmelsen av de enskilda delarnas mening kan så
småningom förändra den ursprungliga föregripna meningen hos helheten, som återigen kan komma att förändra meningen hos de enskilda
delarna och så vidare. En sådan hermeneutisk tolkning är i princip en
oändlig process, men upphör i praktiken när man har kommit fram till
en rimlig mening, en giltig enhetlig mening, fri från inre motsägelser.
(Kvale 1996, s. 50)

Linell menar att för att förstå en diskurs bör diskurs (yttrande) och kontext
växelvis fokuseras. Å ena sidan måste man känna till den relevanta kontexten för att kunna göra en rimlig tolkning av ett yttrande å andra sidan
måste man känna till yttrandet för att kunna avgöra vilken som är den
relevanta kontexten. Det betyder att diskurs och kontext måste utforskas
genom en spiralformad rörelse, genom vilken förståelsen successivt fördjupas. Applicerat på den aktuella studien bör skolledarnas yttranden förstås
parallellt med kontexten i form av t.ex. informanternas tidigare erfaren-
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heter, skolans organisation, den skriftliga diskursen om handledning osv.
Ödman (1979) jämför denna pendlande process med att lägga pussel;
Ofta startar vi ganska planlöst, eftersom vi sällan har tillgång till någon
total helhetsbild. I sådana situationer försöker vi bilda oss en uppfattning om små helheter som tillsammans konstituerar en större. När vi
pusslar ger oss t.ex. de olika bitarnas färg och teckning föreställningar
om begränsade fält av pusslet, och med utgångspunkt härifrån försöker
vi komma fram till hur de enskilda pusselbitarna ska placeras, deras
innebörd i sammanhanget. (Ödman 1979, s. 78)

En liknande pendlingsrörelse bör finnas mellan tolkning av förförståelse
respektive förståelse (Gadamer 1997). Som forskare kommer man aldrig
utan bagage till en forskningsprocess, utan man bär med sig teorier, referensramar, begrepp, värderingar som tillsamman utgör den egna förförståelsen. Vi har en föreställning om vad vi kommer att möta, en förståelse
som under forskningsprocessens gång kommer att kontinuerligt förändras.
Det är denna förförståelse som bildar utgångspunkt och riktning för vår
tolkning, och som av det skälet bör explicitgöras, för oss själv såväl som
för andra. Genom att lägga sin förförståelse på bordet, minskar forskaren
den egna tendensen att enögt uppfatta vissa företeelser och inte andra,
samtidigt som det egna perspektivet tydliggörs för läsaren och därmed gör
kritisk granskning möjlig.
Svårigheten ligger i att avgöra vilken förförståelse det är som behöver redovisas, det vill säga vad som är relevant. Larsson (1993) föreslår tre möjliga
sätt att redovisa förförståelsen;
• Att redovisa forskningsläget, det vill säga tidigare hypoteser och
tolkningar, på det sätt Ödman gör vid sin genomgång av olika hypoteser om Andrémännens död (Ödman 1979)
• Att redogöra för den teori man använder som utgångspunkt för
tolkningen (t.ex. psykoanalytisk eller marxistisk), och därmed göra
det möjligt för läsare att förstå hur tolkningen färgas av detta perspektiv
• Att beskriva personliga erfarenheter och upplevelser som format
förförståelsen av det som ska tolkas. (Alvesson & Sköldberg 1994,
s. 166)
En strävan inom vetenskapligt arbete över huvud taget är att redovisa
så mycket som möjligt av forskningsprocessen för att möjliggöra kritisk
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granskning. Det är inte bara insamling och behandling av data som bör
tydliggöras, betonar Alvesson och Sköldberg (1994), utan väl så viktigt är
att redovisa tolknings- och reflektionsprocessen, både vad gäller materialet
och den egna förförståelsen. Den egna förförståelsen bör kritiskt granskas
och utmanas, annars finns risk att den kommer att ställa sig i vägen för
förståelsen, och om en beskrivning av de egna föreställningarna kan vara
av betydelse i sammanhanget bör den redovisas. Tolkningar som stämmer
alltför väl med förförståelsen bör göra en misstänksam, och när sådana
samband upptäcks bör de egna föreställningarna utmanas. Det kan till
exempel ske genom att man aktivt söker något som bestrider dem. Ödman
(1979) nämner att den hermeneutiska cirkeln kan ”vara ond” (sid. 83),
om och när information som inte stämmer med den tidigare förståelsen
omtolkas så att den går att passa in i mönstret, eller avfärdas som betydelselös utan att prövas. Förförståelsen fungerar därmed som ett filter, endast
data som bekräftar teorin samlas in och cirkeln (spiralen) blir sluten och
fördomsfull.

Tolkningarnas trovärdighet
Vid analysen av skolledarintervjuerna tolkas först själva samtalen, och
därefter utskrifterna. Vad som därigenom åstadkoms är möjliga slutsatser,
tänkbara uttolkningar bland andra möjliga. Frågan är hur en läsare kan
bedöma om de tolkningar som görs har en tillräcklig grad av giltighet.
Svaret ligger, som jag ser det, i argumentationen för de tolkningar som
görs, och i den tydlighet, med vilken jag redovisar de frågor som ställts till
texten. (Alvesson & Sköldberg 1994; Kvale 1997; Ödman 1979). Läsaren
ska själv kunna ta ställning till rimligheten i resonemangen, och över tid,
då nya frågor och antaganden växer fram, ska andra uttolkningar kunna
göras. Det ligger i den hermeneutiska förståelsens natur att den aldrig kan
ses som slutgiltig, utan alltid som tidsbunden. Forskaren är en del av det
sammanhang som beskrivs, och en neutral beskrivning är en omöjlighet.
Kvalitén i en tolkning är beroende av hur tydligt uttolkarens perspektiv
redovisas. Om utgångspunkterna är dolda kommer läsaren att påverkas
av dem utan sin vetskap. Tydliga redovisningar av såväl empiri som egna
antaganden utgör därför kvalitetskrav inom forskningen.
Ödman menar att det gäller att tolkningen görs på ett sådant sätt att:
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1. delarna hänger ihop på ett logiskt sätt
2. tolkningssystemet och de däri ingående tolkningarna har ett samband med tolkningsobjektet (tolkningarna ska förklara data)
3. resultaten förmedlas på ett tillräckligt tydligt och öppet sätt
I följande avsnitt redovisas metodologiska ställningstaganden vad gäller
studiens genomförande.
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Metod och genomförande
I detta kapitel beskrivs först några metodologiska överväganden och etiska
ställningstaganden, därefter tillvägagångssättet i samband med insamlandet och bearbetningen av data. Som förberedelse till studien gjordes en
webenkät, vars genomförande och resultat bildar inledningen av metodbeskrivningen. Sedan redovisas hur urvalet av intervjupersoner gjordes, med
enkätresultaten som utgångspunkt. Avslutningsvis beskrivs genomförandet av intervjuerna samt bearbetning och tolkning av data.

Metodologiska överväganden
I denna studie har jag använt metoder där data behandlas såväl kvalitativt
som kvantitativt. Det är inte alltid okomplicerat att kombinera metoder
som bygger på två så epistemologiskt skilda synsätt. Jag har dock i det här
fallet använt mig av vad Åkerberg (1986) kallar en skiktdesign (s. 185),
vilken utgår från:
[…] den till synes enkla idén att man kan varva olika paradigmatiska
metodsystem med varandra i en undersökning på ett sätt som gör att de
olika varven (skikten) inte inkräktar på varandras domäner och därmed
inte tillåtes smälta samman utan gränser, utan i stället är kopplade till
varandra som vagnarna i ett tågsätt. Där den ena designdelen slutar, tar
den andra vid. (Åkerberg 1986, s. 185)
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Den kvantitativa analysen fungerade som en förundersökning, vilken gavs
formen av en webenkät. Enkätformen valdes för att ge en generell översikt av fältet, och den övergripande avsikten med denna kvantitativa del
av studien är huvudsakligen att den ska ge underlag för undersökningens
huvuddel. Data görs aldrig till föremål för någon avancerad kvantitativ
bearbetning och avtvingas över huvud taget ingen djupare information.
Jag drar inga för undersökningen avgörande slutsatser av enkäten. Jag
använder enkätsvaren som underlag för urval av intervjupersoner, och
är särskilt intresserad av dem som har goda erfarenheter av, och kunskaper om handledning. Intervjuerna har alltså genomförts med skolledare
som valts ut med hjälp av enkätsvaren. I enkätsvaren har dessutom sökts
huvudvariabler för den fortsatta studien.

Etiska ställningstaganden
En grundläggande utgångspunkt när det gäller forskning där människor
deltar är att ”den måste tjäna vetenskapliga och mänskliga intressen” (Kvale
1997, s. 104). Deltagarna ska veta vad de ger sig in på när de samtycker
till att medverka i studien, deras konfidentialitet ska skyddas och forskaren
måste känna ansvar för att konsekvenserna av deras medverkan inte blir
att någon skadas (ibid.). Dessa ledstjärnor har jag i den aktuella studien
försökt att följa på olika sätt. Informanternas samtycke försäkrade jag mig
om genom att först skicka ett e-brev till dem, berätta om den studie jag
tänkte göra, fråga dem om de ville medverka, och ange en tidpunkt när
jag avsåg att kontakta dem för att tala vidare om innebörden av min fråga.
När jag så ringde upp informanterna hade de hunnit överväga sitt svar,
och samtliga meddelade att de var villiga att medverka. Jag gjorde då klart
för var och en att de när som helst hade möjlighet att ändra sig om de så
önskade. Därefter bestämdes tid och plats för intervjun.
Vid utskriften av intervjuerna såg jag till att alla namn, och andra uppgifter som kunde avslöja intervjupersonernas identitet togs bort. Jag gjorde
också ett antal andra överväganden, när citat skulle redovisas i texten. Min
ambition har varit att behandla varje informants uttalanden på ett respektfullt sätt, så att inte uttalandena i deras egna ögon på ett onödigt sätt ska
framstå som ogenomtänkta. Jag har därför rensat bort en del talspråksmässig tvekan och därmed sammanhängande omtagningar, och jag har tagit
bort det mesta av svordomar och dialektala uttryck. Mer om mina över-
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väganden vad gäller detta presenteras längre fram i texten, i avsnittet som
handlar om transkribering.

Förstudien
Ett sätt att lära känna terrängen
För att inledningsvis få en uppfattning om vilka olika erfarenheter och diskurser om handledning som finns bland skolledare ute i landet, valde jag
att genom en brett upplagd förstudie undersöka skolledarnas erfarenheter
och uppfattningar. Syftet med förstudien var att resultaten skulle ligga till
grund för den fortsatta studien, vilken skulle vara kvalitativ och bygga på
intervjuer med utvalda skolledare. Jag sammanställde följaktligen frågor
(se nedan) med ett antal givna svarsalternativ i en web-enkät som sändes
ut till Sveriges skolledare:
• Hur vanlig är grupphandledning för lärare i olika skolformer?
• Med vilka syften genomförs verksamheten?
• Vilka sorts grupphandledning har informanterna erfarenhet av, med
avseende på organisering, samtalsinnehåll och val av handledare?
• Vilka pedagogiska och professionella förändringar (om några) kan
ses som en följd av grupphandledningen?
• Hur uppfattar skolledare värdet av grupphandledning som medel
för olika slags skolutveckling?
I landet finns cirka 8000 skolledare, varav knappt 5500 rektorer34. Genom
olika register och kontakter35 hade jag tillgång till 1698 web-adresser.
Web-tekniken ansågs lämplig dels på grund av tillgången till dessa adresser, dels eftersom skolledarna förmodades vara vana vid IT-tekniken och
en web-enkät därmed borde vara enkel för dem att besvara och returnera.
Ytterligare ett skäl var att tekniken gör det lätt att handskas med stora
datamaterial. Enkäten sändes ut till alla skolledare vars adresser jag hade
34

Enligt Sveriges officiella statistik fanns läsåret 2005/2006, 6156 skolledare,
därav 4308 rektorer i grundskolan. I gymnasieskolan fanns samma läsår 1778
skolledare, varav 1148 rektorer.
35

Bl.a. från Högskolan för lärande och kommunikation, Göteborgs stad, lärarnas fackförbund, Göteborgs Regionen - utbildning och Didaktisk Tidskrift.
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tillgång till, vilket jag räknade med skulle ge en bred och variationsrik
bild av verksamheten. Jag kunde se att de adresserade skolledarna hade
en geografisk spridning över hela landet och att de representerade olika
skolformer.
Då jag utformade enkäten använde jag som inspiration en amerikansk studie som genomfördes 1989 av Edward Pajak. Hans undersökning syftade
till att identifiera och fastställa faktorer som kunde förknippas med effektiv
handledningspraktik. Pajak och hans medarbetare gjorde en omfattande
genomgång av läroböcker och forskningslitteratur om handledning,36 och
de skickade ut enkäter till en rad erkänt skickliga handledare. Härigenom
kunde de konstatera att det rådde stor samstämmighet om vilka kunskaper, attityder och färdigheter som ansågs vara de mest relevanta och som
bedömdes ha störst betydelse för en effektiv handledningspraktik. Pajak
identifierade på detta sätt tolv viktiga områden, eller domäner (se bilaga 2).
Dessa tolv domäner utgjorde inspiration för svarsalternativen i tre av frågorna (2, 10 och 15) i min förstudie (se bilaga 2). De tre frågorna gällde:
• motiv för att genomföra grupphandledning
• observerade förändringar till följd av grupphandledningen
• skolledarnas uppfattningar om för vilka delar av skolverksamheten
som grupphandledning kan vara av särskild betydelse
Det första utkastet till enkät utformades i programmet Web Survey. Det
diskuterades i doktorandgruppen och skickades därefter till tre sakkunniga för synpunkter.37 Sedan gjordes tre provintervjuer med skolledare för
att testa frågorna. Med utgångspunkt från synpunkter och erfarenheter
som inhämtats under denna inledande fas, reviderades enkäten på vissa
punkter, och ett följebrev formulerades. Ett andra utkast gjordes i SPSSprogrammet och detta skickades på prov, tillsammans med följebrev, till
ett tiotal personer. Ytterligare justeringar av enkäten gjordes med utgångs-

36

Det amerikanska begreppet supervision har här översatts med handledning,
trots att supervision är ett vidare begrepp, ett paraplybegrepp, som inbegriper
handledning med lärare och andra typer av handledning i pedagogiskt arbete,
men också mer administrativa funktioner.
37

Lektor Elisabeth Ahlstrand, Linköping, professor Gunnar Handal, Oslo och
docent Rolf Lander, Göteborg.
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punkt från erfarenheterna av provenkäten. Den slutliga utformningen av
enkäten och följebrevet kan ses i bilaga 3 och bilaga 4.

Genomförande av web-enkäten
1698 skolledare, spridda över hela landet, fick i augusti 2004 ett e-brev i
vilket de ombads att fylla i en enkät till vilken de fick en web-adress. Det
slutgiltiga antalet svar blev 433 stycken, vilket innebär en svarsfrekvens på
30 %. Det relativt låga antalet svarande har förmodligen haft ett flertal
samverkande orsaker. En rad problem uppstod direkt i samband med enkätens utsändande, 560 e-brev kom omedelbart i retur. Enligt Högskolans
tekniker hade e-postlistan varit alltför lång. Vissa mottagares e-postsystem
var preparerade för att inte ta emot listor innehållande många namn, förmodligen för att motverka spam. De returnerade breven skickades ut igen,
denna gång uppdelade på tio listor. Resultatet blev att e-breven gick fram
bättre, men att nya problem uppstod:
• Omkring 100 mottagare meddelade att de inte längre tillhörde den
avsedda gruppen skolledare
• Ett stort antal adressater hade bytt adress. Skolledarna är en yrkesgrupp vars anställningar ofta förändras, vilket gör byten av arbetsplatser, och därmed web-adresser, vanliga
• Flera skolledare meddelade att de inte kunnat öppna enkäten. ITspecialisterna förklarade detta med att högskolans server varit stängd
under en period p.g.a problem med hackers
Påminnelser sändes ut till 1557 skolledare, men nu hade förseningarna
medfört att skolledarna hade svårt att hitta tid för att besvara enkäten, vilket flera av dem meddelade. Terminen skulle precis starta och skolledarna
var fullt sysselsatta med andra uppgifter.
Summan av alla dessa problem får antas ha bidragit till att svarsfrekvensen
inte blev högre.38 Eftersom enkäten fungerade som en förstudie och enbart
hade till syfte att utgöra en hjälp att finna lämpliga intervjufrågor och skolledare att intervjua, ansågs en mer ingående bortfallsanalys onödig. Jag
38

När förstudien presenterades i samband med ECER-konferenserna på Kreta i
september 2004, och i Dublin 2005 (Åberg 2004; 2005), ansåg dock deltagande
forskare att en svarsfrekvens på 30% var vad som i sammanhanget rimligen
kunde förväntas.
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kunde enkelt konstatera att de svarande hade god geografisk spridning och
att de även i övrigt representerade många olika grupper (bilaga 5). Skolledarna som besvarat enkäten kom från hela landet och de representerade
såväl storstadsområden som glesbygd. Männen utgjorde en något större
andel av de svarande än kvinnorna.39 Åldersspridningen var god liksom
variationen i antal år som skolledare. En majoritet av skolledarna svarade
att grupphandledning med lärare hade genomförts på deras skolor under
de senaste två åren. Tre av fyra hade erfarenhet av grupphandledning, men
färre än hälften hade själva handlett. Förhållandevis många, knappt hälften, hade själva deltagit i handledarutbildning, och de flesta ansåg sig ha
goda, eller ganska goda, kunskaper om handledning (bilaga 6). Vad jag
däremot inte kunde se, men möjligen anta, är att de svarande utgör ett
positivt urval vad gäller erfarenheter av och intresse för handledning, vilket jag inte uppfattar som ett problem eftersom jag i denna studie är mest
intresserad av dem som har goda erfarenheter och kunskaper inom området (se nedan).
Enkätens syfte är att bilda underlag för intervjuerna. Det betyder att jag i
det här sammanhanget inte haft intresse av att göra avancerade beräkningar,
korrelationsmätningar och analyser av materialet. Resultaten ger en bred
och översiktlig bild av vilka typer av grupphandledning som används med
avseende på organisering, samtalsinnehåll och val av handledare, observerade pedagogiska och professionella förändringar till följd av grupphandledningen och skolledarnas uppfattningar av grupphandledningens värde,
vilket var vad som åsyftades med enkäten. Med utgångspunkt från dessa
resultat utformades intervjufrågor och gjordes urval av intervjupersoner.

Intervjuundersökningen
I huvudstudien har använts kvalitativa metoder, vilket motiveras av syftet
och forskningsfrågorna. Jag ville lyssna till skolledares röster, och fånga
deras erfarenheter och kontextuellt grundade förståelse av grupphandledning, vilket inte låter sig göras genom en kvantitativ studie med krav på
39

Detta står dock inte är i överensstämmelse med den totala populationen
svenska skolledare. I Sveriges officiella statistik för 2005/2006 fanns 4711 kvinnliga skolledare inom grundskola och gymnasium, medan antalet män var 3223.
Männen var i majoritet inom gymnasieskolan; 1060 av1778, medan kvinnorna
dominerade inom grundskolan; 3993 av 6156.

94

metod och genomförande

upprepningsbarhet, kontroll av variabler och numerisk inriktning (Lundström 2007). I stället har jag valt den halvstrukturerade intervjun som
metod, i syfte att få en så mångfacetterad bild som möjligt av fenomenet. Den kvalitativa forskningsintervjun har ibland anklagats för bristande
objektivitet, men mot detta invänder Kvale (1997):
Utifrån uppfattningen att föremålet för intervjun ingår i en språkligt
konstituerad och mellanmänskligt framförhandlad social värld intar
den kvalitativa forskningsintervjun en priviligierad position vad gäller
objektiv kunskap om den sociala världen. (Kvale 1997, s. 258)

Kvale hävdar att den mångfacetterade bilden är forskningsintervjuernas
styrka, eftersom intervjusvarens komplexitet är vad som ger verkliga möjligheter att spegla den mänskliga världen. Informanternas uttalanden kan
vara mångtydiga och motsägelsefulla, vilket innebär att jag i intervjudata
måste söka och tolka mening, och i denna tolkning vägleds jag av studiens
syfte.
Fortsättningsvis ska jag beskriva några steg i intervjuundersökningen,
under rubrikerna ’val av intervjupersoner’, ’utformning av intervjufrågor’,
’genomförande och utskrift’. Analysen har genomförts med en hermeneutisk ansats, vars teoretiska utgångspunkter beskrivs på s. 87ff, och vars
praktiska genomförande beskrivs på s. 103f.

Val av intervjupersoner
Jag har gjort ett medvetet positivt urval av intervjupersoner, d.v.s. jag har
valt att enbart intervjua skolledare som uppger att de har egna erfarenheter av, och goda kunskaper om handledning av lärare, och som dessutom
framhåller grupphandledning som ett värdefullt medel för kompetensutveckling. Motivet är ganska enkelt. På samma sätt som det knappast är
mödan värt att intervjua helnykterister om Systembolagets sortiment, är
det inte heller meningsfullt att intervjua skolledare med liten, eller ingen,
erfarenhet av handledning om deras förståelse av företeelsen. Skälet till att
jag valt att enbart intervjua personer med positiv inställning till grupphandledning har att göra med antagandet att eftersom de är positiva har
de antagligen mest erfarenheter av handledning och därmed störst möjligheter att bidra med betydelsefulla kunskaper.
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Förstudien låg till grund för urvalet av intervjupersoner. Bland de skolledare som besvarat enkäten, och som sagt sig vara villiga att intervjuas,
valdes de som överensstämde med samtliga nedanstående fem kriterier:
1. De skolledare som svarat ”instämmer helt” på frågan om de betraktade grupphandledning som ett värdefullt medel för kompetensutveckling
2. De som själva bedömde sina kunskaper om handledning som goda
3. De som själva någon gång fått grupphandledning
4. De som själva någon gång handlett en grupp
5. De som deltagit i någon form av handledarutbildning
Det fanns ursprungligen 13 skolledare som matchade alla de sex kriterierna, men en uteslöts direkt på grund av personlig anknytning. När de tolv
utvalda personerna studerades närmare visade det sig att:
• fyra var män och åtta kvinnor
• två var 30-39 år, fyra var 40-49 år, fyra var 50-59 år, två var 60 – 65
år
• fem kom från större städer, tre från mindre städer, tre från större
tätorter och en från en mindre tätort
• en av dem hade varit skolledare i mindre än ett år, fem av dem i ett
till fem år, tre av dem i sex till tio år, en av dem i elva till femton år
och två av dem i mer än femton år
• två var gymnasierektorer och övriga arbetade inom grundskolan
Gruppen uppvisar följaktligen en bredd vad gäller kön, ålder, erfarenhet
och geografisk spridning.

Utformning av intervjufrågor
När intervjun utformades valdes frågor som i enkäten visat sig ge varierande
svar. Jag ville också veta något om de kontextuella resurser som kunde tänkas ha påverkat informanternas uttalanden, och formulerade därför frågor
om yrkesmässig bakgrund och tidigare erfarenheter av handledning. Intervjuguiden bestod av fyra huvudrubriker (bakgrundsfrågor, erfarenheter av
grupphandledning, bilden av grupphandledning samt grupphandledning
och organisationen). Dessa teman hade jag för avsikt att presentera för
intervjupersonerna vid intervjuns inledning. Under rubrikerna punktade
jag sedan ett antal frågor som jag i valfri ordning kunde ställa under inter-
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vjuns gång (se bilaga 7). Dessutom tillkom nya frågor och följdfrågor allt
efter hur samtalet utvecklades. Intervjuerna kan därmed betraktas som
halvstrukturerade.

Genomförande
Intervjuerna med skolledarna genomfördes under januari och februari
2006. Ett e-postbrev skickades till de tolv skolledarna, i vilket de tillfrågades om de ville delta i en intervju om cirka en timme, och informerades
om att jag hade för avsikt att ringa upp dem för att berätta mer vid en
angiven tid påföljande vecka. Vid telefonsamtalen visade sig samtliga vara
villiga att ställa upp för en intervju, och intervjusituationerna planerades.
Åtta intervjuer gjordes vid besök hos intervjupersonerna, fyra av intervjuerna gjordes via telefon (en av intervjupersonerna arbetade till exempel i Sydeuropa vid intervjutillfället). Intervjuerna varade i genomsnitt en
timme. Samtliga intervjuer ljudbandades med hjälp av MP3-teknik. Vid
telefonintervjuerna användes en högtalartelefon med en mikrofon placerad
bredvid högtalaren. Vid en av intervjuerna blev ljudupptagningen dålig,
varför kompletterande frågor, efter överenskommelse, ställdes via telefon
några dagar senare. Under cirka en halv timmes samtal sammanfattade jag
vad jag hade uppfattat av informantens svar, och ställde följdfrågor i nära
anknytning till dem.

Utskrift
Intervjuerna med skolledarna ljudbandades och transkriberades till skriven text. Hälften av intervjuutskrifterna gjorde jag själv, medan hälften
lämnades till en skrivbyrå. Dessa utskrifter har i efterhand i många fall fått
kontrolleras och jämföras med bandupptagningarna. Kvale (1997) framhåller att överföringen av muntlig kommunikation till skriftlig inte är så
oproblematisk som den i förstone kan verka. När texten väl är utskriven är
det denna konstruktion som utgör det huvudsakliga empiriska datamaterialet. Vid transkriberingen görs en rad överväganden. Inspelningskvalitén
kan medföra att ord uppfattas olika, den som skriver kan bli tvungen att
gissa, tystnader och pauser kan uppfattas och markeras olika, punkter och
kommateckens placeringar kan förändra innebörden osv.
De enkla transkriptionsregler jag tillämpat är att symbolen […] betyder
utelämnad text, … betyder paus. För att göra texten lättillgänglig har upprepningar av ord och snårig mångordighet inte skrivits ut, om inte detta
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har stått för ett sökande som tyckts viktigt att markera. Trankell ger en bra
beskrivning av hur ett sådant tillvägagångssätt kan legitimeras:
Ett karakteristiskt drag i talat språk, som får det att verka risigt och
ibland ‘dumt’ när det skrivs ut, uppstår när vi letar oss fram mellan olika
språkliga alternativ. De flesta människor ändrar nämligen oupphörligt
sina planer för hur de ska uttrycka sig, då de talar. Det går till så att man
avbryter sig mitt i meningen och börjar om på ett nytt sätt. Man kan
t.ex. byta tempus eller övergå från singularis till pluralis eller man väljer en annan grammatisk konstruktion. Sådana successiva korrektioner
innebär i allmänhet inte några svårigheter för den som lyssnar, eftersom
vi lätt kan bortse från den påbörjade men ej fullföljda formuleringen för
att i stället lyssna till den sist valda. Det är som om vi skrev ner vad vi
tänkte säga men plötsligt bestämde oss för att ändra tempus och X-ade
över det vi då inte ville använda av texten. […] Men vad händer, när
den samvetsgranna maskinskriverskan skriver ut bandet? Jo, då får vi
fram en text på papperet, som återger den språkliga skapelseprocessen
som den tar sig ut, om man underlåter att X-a över det som talaren i
verkligheten X-ade. Detta innebär att man faktiskt kommer närmare
verkligheten vid utskrift av bandinspelningar, om man låter bli att ta
med de konstruktionsförsök som talarna själva har kasserat. Vad man
då får kvar är rena meningar, som inte har förlorat något av sitt innehåll,
men som vid tyst läsning återger tankarna i en mera lättillgänglig form
än om man tvingas att läsa det i det talade talet X-ade formuleringsförsöken. (Trankell 1973, s. 400 - 401)

Hummanden och i vissa fall uttryck som va och liksom har uteslutits, och
jag har (oftast) tagit bort svordomar och dialektala uttryck. Det finns en
risk att intervjupersoner kan uppleva sig själva som ”olidligt korkade”
(Trankell 1973 s. 398) när de läser utskrifter av vad de sagt i vardagligt tal.
Min strävan har varit att redigera texten på ett sätt som är hänsynsfullt mot
intervjupersonerna och lättillgängligt för läsaren samtidigt som den håller
sig så nära det ursprungliga språket att inte innehållet och karaktären går
förlorad.
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Analys och resultat
Eftersom en viktig utgångspunkt för hermeneutiken är att inte tvinga på
läsaren sina tolkningar, är min avsikt i detta kapitel inte att framlägga några
sådana med anspråk på att vara allmängiltiga eller slutgiltiga, utan att peka
på möjliga tolkningar av skolledarnas yttranden. När jag lyssnar mig fram
till innebörden i vad som sägs i intervjuerna kan jag aldrig ställa mig utanför mig själv som en objektiv betraktare, utan min förståelse kommer att
vara färgad av min historia. Mina tolkningar kommer att vara beroende
av min förförståelse, och för att möjliggöra för läsaren att skapa sig en
egen bild av hur denna har påverkat min analys, belägger jag tolkningarna
med citat, och inleder med att beskriva min förförståelse. Jag lyfter fram
de aspekter av mina tidigare erfarenheter som jag inledningsvis upplever
som relevanta, men under analysarbetets gång har jag för avsikt att vara
uppmärksam på innehåll i texterna som vid genomläsningen kan komma
att förvåna mig, eller på annat sätt signalera att min förförståelse utmanats.
I sådana fall kommer jag att återigen öppet granska mina tolkningar, med
avseende på vad som aktualiserats.
Jag utgår från en sociokulturell ansats, vilket innebär en diskursiv40 och
kontextualiserad tolkning, som rör sig mellan del och helhet, mellan diskurs41 och kontext, i en hermeneutisk spiral (se s. 84). Jag kommer att
40

Diskursiv tolkning = tolkning av vad som visar sig i det som sägs eller skrivs
(Linell, muntlig kommunikation, 2009).
41

Jag använder i texten omväxlande begreppen diskurs, yttrande och uttalande
med samma avsedda innebörd.
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presentera tre tolkningar av materialet, varav den första tolkningen inkluderas i den andra, och den tredje tolkningen är en totalisering av de båda
föregående (Ödman 1979). Den första läsningen görs mot bakgrund av
min förförståelse, och behandlar vad skolledarna säger om handledning,
på individ- och gruppnivå. I den andra läsningen har jag ambitionen att
gå bakom och bortom texten, för att förstå vad som ligger till grund för
skolledarnas yttranden genom att sätta uttalandena i relation till relevanta
kontextuella resurser (se sid 80). Den tredje läsningen för upp analysen till
ett strukturellt, övergripande plan, samtidigt som tolkningarna återkopplas till skolledarnas yttranden. Den första tolkningen (delen) får genom
denna hermeneutiska spiral en relativ giltighet i förhållande till den andra
tolkningen (helheten), som i sin tur blir en del med relativ giltighet i den
tredje tolkningens inneslutande helhet. Allra först, i kapitlets inledande
del, presenteras emellertid min förförståelse, samt de tolv intervjuade skolledarna, först på gruppnivå och därefter individuellt. Analysens steg illustreras i figur 4:

Figur 4: Analysens olika steg i en hermeneutisk spiral.
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Min förförståelse
Jag har arbetat inom skola och utbildningsväsende under i stort sett hela
mitt yrkesliv, utan att vara lärare. Min utsiktspunkt har varit en annan,
jag är utbildad socionom och sedermera även utbildad handledare. Jag har
under 20 år delat vardagen med elever, lärare och skolledare i skolan, men
mitt perspektiv har inte varit riktigt detsamma som deras. Mitt uppdrag
har varit psykosocialt arbete, och mitt arbete har inneburit en inriktning
mot individer och grupper, framförallt har mitt intresse varit riktat mot
arbetsklimat och former för samverkan i klasser och arbetslag.
Jag har omfattande erfarenhet av att handleda lärargrupper. Som handledare har jag haft kulturkompetens och handledarkompetens, men inte
lärarkompetens. Mina handledarerfarenheter har gett mig en positiv syn
på grupphandledningens möjligheter att stimulera lärande och utveckling,
men jag har även, om än undantagsvis, sett exempel på motsatsen. Mitt
handledande arbetssätt, har inneburit en strukturerad verksamhet, där jag
haft det uttalade uppdraget att vara handledare, och där kontinuerliga
samtal i en liten grupp genomförts regelbundet. Handledningssamtalens
innehåll har bestämts av de handledda, oftast har det inneburit att en person handletts av handledare och grupp i något denne velat ha hjälp med.
Ansvaret för eventuella beslut och åtgärder har alltid varit den handleddes.
Min uppfattning är att man som handledare kan ha olika yrkesmässig bakgrund, men att man bör ha handledarutbildning och veta var gränserna för
den egna kompetensen går. Jag anser att det kan finnas risker med grupphandledning, om inte handledare och grupp är tillräckligt införstådda med
syftet, och de regler som gäller, och inte minst därför anser jag att kontinuerlig grupphandledning i de allra flesta fall bör vara frivillig. Jag tror
också att det kan innebära problem att skolledare ikläder sig den dubbla
rollen att vara handledare samtidigt som de är skolledare, vilket hänger
samman med att jag ser handledningssamtalet som ett tillfälle att våga ifrågasätta invanda tänkesätt, kanske lyfta upp känslor av otillräcklighet, men
också pröva nya djärva tankar, utan att behöva känna sig observerad och
bedömd av sin chef. Men även om jag är tveksam till skolledarens direkta
medverkan i handledningssamtalen, ser jag dennes stöd och engagemang
i verksamheten som mycket betydelsefull. I likhet med skolledarna har jag
erfarenhet av skolkontexten och av handledning, det är en förförståelse
som vi på flera sätt delar. Några av de intervjuade skolledarna har precis
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som jag en annan utbildning än lärarna, vilket skapar en viss distans till
lärarpraktiken, men en likhet oss emellan.

Skolledarna i studien
Den grupp skolledare som ingår i studien har alla erfarenheter av handledning. Vad som också förenar dem är att samtliga ser positivt på handledningens möjligheter att stimulera lärande och utveckling. Vid sidan av
dessa likheter framstår även en rad skillnader dem emellan som viktiga för
förståelsen av resultatet. Skolledarna är av olika kön, kvinnorna är dubbelt
så många som männen. Deras ålder varierar mellan 37 och 60 år, medelåldern är 50 år. Några arbetar i grundskolan, andra inom gymnasiet, en är
ganska ny som skolledare medan någon annan varit skolledare i ett kvarts
sekel. Hälften har varit skolledare i fem år eller mindre. Deras utbildning
och tidigare yrkeserfarenheter ser olika ut, några har sina rötter i läraryrket,
någon har varit militär, en annan sjuksköterska, de flesta är lärare med
förskollärar- eller ämneslärarutbildning.
I en studie (Lindvall & Ekholm 1997) konstaterades att ett stort antal
av de skolledare som rekryterats i landet under senare år var förskollärare, och att var sjätte nyanställd rektor inom gymnasieskolan inte hade
lärarbakgrund. Skolledarna i denna studie har följaktligen, jämfört med
Lindvalls och Ekholms studie, en yrkesbakgrund som väl överensstämmer
med skolledarna i landet. Dessa och andra sociokulturella olikheter har
format informanternas nuvarande förståelse av vad grupphandledning är,
och den utgångspunkt från vilken de, enligt Bakhtin (1981; 1986) framställer sina yttranden (voice). Skolledarnas erfarenheter av handledning
består i att de själva handlett, blivit handledda eller som skolledare sett till
att handledning kommit till stånd. Det betyder att de ibland uttalar sig
som handledare, ibland som handledda och ibland som administratörer av
handledning. I figur 5 visas en uppställning av skolledarnas ålder, arbetsplats, skolledarerfarenhet, grundutbildning och inom vilken skolform de
arbetar. Därefter ges en kort presentation av var och en av de tolv skolledarna;
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Namn

Ålder

Skolledarerfarenhet

Grundutbildning

Arbetar nu i
(skolform)

Inga

58 år

20 år

Förskollärare

F-3 skola

Nils

42 år

6 år

Ämneslärare

Svensk grundskola i Sydeuropa

Tomas

50 år

5 år

Militär

7-9 skola

Ebbe

50 år

7 år

Ämneslärare

Gymnasieskola

Rita

39 år

4 år

Förskollärare

F-6 skola

Vera

46 år

5 år

Ämneslärare

Tidigare skolledare. Arbetar nu
skolövergripande med handledning

Judit

60 år

15 år

Yrkesvägledare

F-9 skola

Ulla

37 år

1 år

Förskollärare

Grundskola

Nora

57 år

4 år

Sjusköterska

Gymnasieskola

Anders

52 år

8 år

Mellanstadielärare/speciallärare

Gymnasieskola

Mia

58 år

?

Ämneslärare/Specialpedagog

Gymnasieskola

Ninni

56 år

25 år

Förskollärare

Grundskola

Figur 5: Skolledarnas ålder, skolledarerfarenhet, grundutbildning och vilken skolform de arbetar
inom.

Inga
58-åriga Inga är skolledare på en liten f-3 skola i utkanten av en storstad. Hon har innehaft sin nuvarande tjänst i ett halvår, och säger att sammanhanget fortfarande känns ”väldigt nytt”, även om hon är van vid att
ha en arbetsledande funktion. Innan Inga påbörjade sin nuvarande tjänst
var hon under 6 år rektor på en 7-9 skola, och under sammanlagt 20 år
har hon varit rektor, eller ledare i förskola och skola inom ett flertal olika
skolområden. Hon har i botten en förskollärarutbildning, och har nyligen
gått en skolledarutbildning i form av en universitetsutbildning på mastersnivå. Inga har omfattande erfarenheter av att ha blivit handledd. Som
skolledare har hon deltagit i grupphandledning tillsammans med andra
rektorer under i stort sett hela sin rektorstid, och periodvis har hon haft
handledning så ofta som varannan eller var tredje vecka. Förutom att hon
deltagit i handledningsgrupper har Inga också vid något tillfälle prövat
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på att själv vara handledare, tillsammans med sin man som arbetar som
psykolog och psykoterapeut, då denne behövt hjälp med att handleda en
föräldragrupp.
När Inga beskriver handledning använder hon uttryck som ”att få ihop
gruppen”, ”lära sig att dra åt samma håll” och vikten av att ”kunna se varandra i ögonen”. De pedagogiska traditionerna i förskolan innebär arbete i
arbetslag och gemensamma diskussioner om uppgifternas utförande. Personalen arbetar nära varandra, förmågan till samarbete är central och en
av förskollärarnas viktigaste uppgifter är att få barngrupper att fungera väl
tillsammans. För Inga är det naturligt att anlita handledare när grupper
inte kan samverka. Vid tiden för intervjun är Inga samordnare för en ny
grupp av skolledare, och upptagen med att få dessa att inse att de behöver
varandra, och att handledning kan hjälpa dem till ett bättre samarbete.
Sambandet mellan handledning och relationsbearbetning tycks vara så
starkt för Inga, att hon först när vi pratat en längre stund kommer på att
hon också själv handlett en grupp lärare på 7-9 skolan i pedagogiska frågor,
dessutom med gott resultat.

Nils
Nils har en ämneslärarutbildning i naturvetenskapliga ämnen, och har
arbetat som skolledare på gymnasiet i sammanlagt sex år. För närvarande
innehar han en kombinerad tjänst som lärare och skolledare på en svensk
grundskola i en sydeuropeisk stad. Under en period av sitt yrkesliv tjänstgjorde Nils på AMU-gruppen. Där fick han utbildning i team-building
(UGL), i FIRO-teorin42 och i att leda grupprocesser, för att han i sin tur
skulle kunna föra kunskaperna vidare till deltagare i arbetsmarknadsutbildningarna, ”eftersom det är en kompetens som efterfrågas av näringslivet väldigt mycket”. Nils hävdar att det var denna utbildning som gav
honom insikter i grupphandledning, och han praktiserade efterhand sina
kunskaper genom att leda utvecklingsprocesser i olika grupper, och utbildningar i team-building på olika industrier. Han arbetade också som grupputvecklingskonsult för ledningsgrupper. Nils uppger att det är naturligt
för honom att som rektor även ta rollen som handledare för lärargrupper
i skolan. Han beskriver hur han, på ett sätt som kan liknas vid en teambuilding-konsult (min anm.), ”gått in så att säga i grupperna och arbetat
42

FIRO, Fundamental Interpersonal Relations Orientation (Schutz 1958). Se
vidare s. 155..
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mer konkret med just gruppdynamiken”. Nils säger att när han handleder
lärargrupper arbetar han i enlighet med FIRO-modellen, densamma som
han använt som teambuilding-konsult;
När Nils talar om handledning beskriver han hur han observerar gruppen i arbete för att se i vilken FIRO-fas43 de befinner sig, och handleder
därefter gruppen med hjälp av olika metoder för att de ska kunna uppnå
nästa utvecklingsfas. Det övergripande syftet är att gruppen ska arbeta mer
effektivt tillsammans.

Tomas
Tomas har en militär bakgrund och började för fem-sex år sedan arbeta
som rektor på en 7-9 skola. Han har nyligen genomgått den statliga rektorsutbildningen. Tomas gick fyraårig teknisk linje på gymnasieskolan och
började sedan ”i det militära”. Där mötte han en miljö som var uppbyggd
kring grupper och gruppsamverkan och ett sammanhang där det satsades mycket på grupputveckling och ledarskapsutveckling. Tomas deltog i
flera kurser med sådan inriktning, bl.a. (liksom Nils) i den militära UGLutbildningen, vilken vilar på FIRO-teorin och är speciellt inriktad på
grupputveckling. Senare ledde han själv ett 20-tal UGL-kurser. I samband
med rektorsutbildningen kom Tomas i kontakt med Lärande samtal, vilket
är en modell för strukturerade gruppsamtal. Han säger att han uppfattade
den som mycket användbar och han har senare genomfört Lärande samtal
på den egna skolan, dels i arbetslagen men också i gruppvis genomförda
medarbetarsamtal.
Tomas har erfarenhet av att inom det militära arbeta med grupputveckling
utifrån FIRO-teorier, och han handleder Lärande samtal med olika lärargrupper i skolan. Det märks att Tomas är tydligt inspirerad av sitt arbete
med grupputveckling, och till skillnad från upphovsmannen till modellen,
Lärande samtal (Scherp 2003), riktar Tomas samtalens fokus mot relationer och inte i första hand mot pedagogiska frågor.

Ebbe
Ebbe jobbar, sedan sju år tillbaka, som rektor på en gymnasieskola i storstaden. På skolan finns cirka 300 elever, varav många med invandrarbakgrund. Flera har också läs- och skrivsvårigheter och en stor andel av elev43

Tillhörafasen, rollsökningsfasen eller öppenhetsfasen (Schutz 1958).
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erna är inskrivna på det individuella programmet. Ebbe bestämde sig som
ganska ung för att bli lärare, men hade innan han började på lärarutbildningen diverse anställningar, bland annat inom vården och socialtjänsten.
Som utexaminerad lärare i samhällskunskap och matematik, jobbade han
i 20 år på olika gymnasieskolor varav de sista sex, innan han påbörjade sin
nuvarande anställning, med ett kommunalt skolprojekt. Där erhöll han,
liksom övrig personal, kontinuerligt handledning i grupp. Ebbe genomgick senare själv en kortare handledarutbildning, och fick som en följd
vissa egna handledaruppdrag. I rollen som skolledare har Ebbe erbjudit
sin personal handledning i den utsträckning som den knappa ekonomin
tillåtit. Han försöker att ”få ihop pengar” så att åtminstone någon av lärargrupperna kan få handledning varje år. För närvarande har två arbetslag
olika typer av handledning.
Ebbe har lång och omfattande erfarenhet av att ha blivit handledd, och
han har också själv haft handledningsuppdrag. Han har goda kunskaper
om handledning, och när Ebbe talar om handledning betonar han hur
viktigt det är med struktur och form. Han skiljer mellan ”metodhandledning”, ”ärendehandledning” och ”processhandledning”, och understryker betydelsen av regelbundet återkommande handledningssamtal. Ebbe
framhåller att han ser handledning som den viktigaste formen av kompetensutveckling för lärare.

Rita
Rita är sedan drygt fyra år tillbaka anställd som rektor på en F-6 skola i
en mindre stad. Hon är utbildad förskollärare och har jobbat på barnavdelningar i 13 år. Hon har även deltagit i en ettårig utbildning i kollegial
pedagogisk handledning, och genomgår just nu den statliga rektorsutbildningen. Rita kom för första gången i kontakt med grupphandledning när
hon samtidigt deltog i en rekryteringsutbildning för blivande rektorer (i
vilken ingick grupphandledning) och i en utbildning i kollegial pedagogisk handledning. Hon säger att hon alltid drivits av en pedagogisk tanke
och att skälet till att hon intresserat sig för handledning är att hon haft ett
intresse för att utveckla det pedagogiska arbetet. I rollen som skolledare har
hon fungerat som handledare för skolans lärarlag någon gång i månaden,
vilket gått under benämningen pedagogisk handledning. För Rita är handledning ett förhållningssätt, ett sätt att genom frågor medvetandegöra och
få andra att tänka själva. Hon hävdar att grupphandledning kan användas
i alla sammanhang, och det vill hon göra. Hon ”vägrar att bli en adminis-
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tratör”, hon vill vara en pedagogisk ledare. Alternativet för henne är att
sluta som rektor.
Rita säger att hon vill att lärarna ska veta vad de gör och varför de gör det.
Handledningssamtal innebär tillfällen att föra samtal kring viktiga pedagogiska frågor, och hon påstår att hon vid utvecklingssamtalen kan märka
att de som haft kontinuerlig handledning har lättare för att beskriva ”vad
det är de gör, varför de gör det, hur de tänker, hur de vill gå vidare - alltså
de analyserar sig själva och sitt eget arbetssätt och de är väldigt tydliga och
klara på vad det är de håller på med”. Rita uppger att hon ser det som betydelsefullt att varje lärare vet vilken pedagogisk grundsyn som styr hans/
hennes arbete, och hon hävdar att pedagogiska samtal behövs ”jämt, jämt,
jämt, för det är ju därifrån allt ska utgå ifrån … men så är det ju inte alla
gånger”, suckar hon.

Vera
Vera började relativt sent i livet att arbeta i skolan som ämneslärare i språk.
I samband med en vidareutbildning till specialpedagog kom hon för första gången i kontakt med grupphandledning genom en obligatorisk fempoängskurs som ingick i utbildningen. Därefter deltog hon i ytterligare
en tillvalskurs om fem poäng i handledning. Vera blev inte långvarig som
specialpedagog, utan redan efter något år övergick hon till en tjänst som
rektor. Som skolledare började hon att leda samtal med lärarna på ett annat
sätt än vad de var vana vid, och förväntade sig. Hon säger att de trodde att
hon skulle ”ha en speciell gåva” med sig, det vill säga lösningen på deras
problem. Men Vera kom inte med svaren, utan hon ställde frågor i syfte att
få lärarna att reflektera och själva komma fram till lösningarna, och uppger
att hon märkte att de inte blev besvikna. Detta, säger Vera, ökade hennes
intresse för handledning, och ledde till att hon anmälde sig till ytterligare
en kurs, denna gång med fokus på lösningsinriktade samtal. Och när hennes skola en kort tid senare hotades av nedläggning och hon erbjöds att
arbeta skolövergripande med handledning, tackade hon ja. Vid tiden för
intervjun har Vera haft detta handledaruppdrag i två år.
När Vera beskriver handledning hon genomfört med olika grupper talar
hon om lösningsinriktade samtal, ”det blev väl ett slags lösningsbyggande
med lösningsinriktad pedagogik”. De formuleringar som hon använder
kan kännas igen från lösningsinriktade arbetssätt, det vill säga i fokus står
sökandet efter lösningar på något problem, en strävan efter att samtalet ska
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leda fram till något konkret. Målet för verksamheten är ”nån sorts resultat
också, inte bara förväntningar […] utan vart vill man komma verkligen”.

Judit
Judit är utbildad yrkesvägledare och har arbetat i skolan i 25 år. Utbildningen gav insikter i såväl enskild vägledning som grupphandledning, och
under de tio år som hon var verksam som yrkesvägledare hade hon handledning med både grupper och enskilda. Sedan 15 år tillbaka arbetar Judit
som skolledare på en F-9 skola i storstaden, och har i den rollen kontinuerligt fått handledning, tillsammans med andra skolledare av en handledare
från universitetet. I samband med denna handledning har Judit fått lära
sig peer coaching, en handledningsmodell där kollegor observerar varandras undervisning och handleder varandra. Den modellen har hon i några
sammanhang prövat på skolan där hon arbetar. I ett annat sammanhang
har Judit, tillsammans med några rektorskollegor, fått grupphandledning
av en psykoanalytiskt inriktad psykolog. Innehållet i handledningen var
kopplat till skolans verksamhet, och till yrkesmässiga problem, men handledningen var ”mycket baserad på psykoanalys så att man liksom… man
blev ganska omskakad, men det var väldigt, väldigt spännande”. Judit hävdar att i sin skolledarroll fungerar hon som handledare ”nästan jämt”, det
handlar om att hjälpa elever, föräldrar och lärare att hitta ”framkomliga
vägar” i problematiska situationer.

Ulla
Ulla är utbildad förskollärare. Sina första kontakter med handledning fick
hon då hon värvades som handledare inom ITiS-projektet (se s. 28 och
68) efter att under en tid ha arbetat som mediepedagog. Som alla ITiShandledare fick hon genomgå en handledarutbildning, som efterhand
kom att handla mer om grupputveckling än om IT. ITiS-arbetslagen var
relativt nytillkomna, och ovana vid samverkan, varför handledarna ofta
blev tvungna att huvudsakligen ägna sig åt lärarnas samarbetssvårigheter
i stället för åt IT-pedagogik, och därigenom upptäckte behov av att lära
mer om grupprocesser. ITiS-handledarna fick också i sin tur handledning
på sitt handledande arbete, vilket säger Ulla ytterligare stärkte hennes
intresse för, och kunskaper om, grupphandledning. Ulla handledde varje
termin ungefär tio arbetslag inom olika skolformer, såväl grundskola och
gymnasium, som särskola. När ITiS-projektet avslutades erbjöds några
av handledarna, däribland Ulla, att arbeta kvar som IT-pedagoger. Sedan
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något år tillbaka har hon ett skolledaruppdrag, inom grundskolan. I rollen som skolledare har Ulla sett till att ett arbetslag fått handledning, med
anledning av att lärarna i laget haft svårt att dra åt samma håll.
Uppgiften som Ulla ställdes inför som ITiS-handledare innebar att som
extern handledare hjälpa arbetslag att genomföra ett gemensamt projekt.
Mål och tidsramar var givna, IT-verktyg skulle användas och Ulla kom
utifrån. När hon beskriver handledning för lärare talar hon om den externa
handledaren, och menar att det är ”väldigt bra att inte känna verksamheten”. Handledaren behöver kunna ha ”det här helikopterperspektivet”,
ställa nyfikna frågor, vara ifrågasättande och be om förklaringar. Det kan
vara enklare att säga att man inte förstår om man inte har alltför ingående
insikter i den berörda verksamheten, säger Ulla, annars kan man kanske
väcka gruppens irritation.

Nora
Nora är utbildad sjuksköterska, men genomgick efter ett halvt yrkesliv
inom vården en utbildning till vårdlärare, och började därefter arbeta på
gymnasieskolan. De fyra senaste åren har hon varit skolledare. Under sin
vårdlärarutbildning kom Nora i kontakt med grupphandledning. Hon
ingick i en grupp studenter som handleddes i samtal om förväntningar
på den blivande yrkesrollen. Handledningen, säger Nora, blev för henne
en positiv erfarenhet, och hon tvekade därför inte att anmäla sig till den
handledningsgrupp som startades av en grupp lärare på barn- och fritidsprogrammet, på hennes nuvarande arbetsplats, kort efter att hon anställts.
Samtalen handlade denna gång om yrkesmässiga problem. Noras följande
erfarenhet av handledning var som handledare inom ITiS-projektet, där
hon dels handledde en grupp lärare på den egna gymnasieskolan, dels en
grupp på en förskola. Därefter fick Nora en tjänst som skolledare.
Nora uppger att hon själv är positiv till handledning, men att hon knappast tror att en majoritet av gymnasielärarna är det. Hon påstår att samtalen av många skulle upplevas som ett hot och hävdar att det på gymnasieskolan finns en kultur av att väja för de svåra samtalen. Där förlägger
man problemen till eleverna och undviker att tala om känsliga frågor som
egen människosyn, syn på eleverna och synen på lärandet, säger Nora.
Hon framhåller att hennes bakgrund i ett annat sammanhang, sjukvården,
har lärt henne att de svåra sakerna måste uppmärksammas, även om det
innebär ”en smärtsam och lång process”.
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De fyra år hon varit rektor säger hon sig ha upplevt som en turbulent tid,
fylld av konflikter inom ledningsgruppen och upprepade byten på rektorsposterna. Nora uppger att hon hade önskat att ledningsgruppen fått handledning under denna period. Hon hävdar att gruppen skulle ha behövt
helas, genom att med hjälp av en handledare arbeta med sådant som roller,
ansvar och ledarskap. Men det har inte funnits stöd för något sådant.

Anders
Anders är utbildad mellanstadielärare och har en vidareutbildning till speciallärare. Han är också utbildad miljöterapeut, handledare och grupphandledare, och har dessutom prövat på en rad andra yrken. Anders har
som lärare arbetat inom de flesta skolformer, och kom för första gången i
kontakt med grupphandledning då han under tolv år arbetade som lärare
på BUP.44 Där fick alla anställda handledning som en del i tjänsten. Det
var också under denna tid som Anders utbildades till miljöterapeut. Senare
deltog han i en högskoleutbildning i yrkeshandledning, eftersom han under
åren på BUP hade insett ”hur bra handledning är”. Anders fick som utbildad handledare många egna handledningsuppdrag, och när kommunen
startade en utvecklingsenhet/ett specialpedagogisk centrum erhöll Anders
anställning som handledare. Dit kunde lärare ringa och beställa handledning av t.ex. en elev eller en grupp elever.
Tre år senare, för åtta år sedan började Anders att arbeta som skolledare,
först med ansvar för specialskolor i storstaden, och idag på en högstadieskola i en mindre stad. Anders hävdar mycket bestämt att det inte är lämpligt att en skolledare har handledningsuppdrag på sin egen skola, och han
handleder inte själv numera. Däremot pågår annan handledningsverksamhet på skolan, externa handledare handleder arbetslag, företrädesvis handlar det om ärendehandledning. Anders har alltså erfarenhet av att arbeta
professionellt med grupphandledning, och han säger att han är övertygad
om handledningens värde. Han betonar att handledning behövs på skolan
för att öka lärarnas professionalitet.

Mia
Mia är utbildad ämneslärare, och tjänstgjorde länge på gymnasieskolan.
Hon är också utbildad specialpedagog och har under några år varit skol44

Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik.
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ledare i gymnasieskolan, avbrutet av en period då hon hade en anställning
på universitetet. Mia har gått kurser i samtalsmetodik och vägledning på
universitetet, och hållit fortbildningskurser för lärare i pedagogisk handledning. Hon har också i skolan handlett grupper, framförallt har det gällt
samtal med elevgrupper. Syftet har bland annat varit konflikthandledning
och att öka elevernas delaktighet inom gymnasieprogrammen. Mia säger
att hon har en önskan om att få till stånd mer handledning i personalgrupper på den skola där hon nu arbetar, ”men vi har haft såna problem i
skolledningen med byte av skolledare så det har aldrig blivit fokus riktigt
på just personalgrupper”.
Mia är en van samtalsledare. Hon har skaffat sig grundläggande samtalsledarfärdigheter i såväl specialpedagogiska samtal som vägledningssamtal.
Hon har hållit universitetskurser i pedagogiska samtal, hon har arbetat
med vägledningssamtal och haft samtal med elevgrupper, hon har arbetat
med en lärargrupp och då använt sig av ”en strukturerad modell från något
företag” som gick ut på att ”vi gick igenom lite olika delar i vad man hade
för behov och hur man såg på situationen och vad man hade för idéer för
att bli mer samstämmiga och så”, och hon har handlett elevhälsans personal. När Mia ska beskriva vad grupphandledning är, säger hon att hon
tycker hon att det är svårt att skilja handledningssamtal från andra typer av
samtal. Hon är van att leda samtal i största allmänhet, och har inte haft så
stor anledning att fundera över skillnaden mellan olika typer av samtal.

Ninni
Ninni är i grunden förskollärare, men har varit barnomsorgsassistent och
ledare i förskola och skola sedan 1978. Hon har arbetat inom samma kommun, och samma skolområde, under större delen av sitt yrkesverksamma
liv. Först under senare år har Ninni genomgått den statliga rektorsutbildningen, och det är i samband därmed som hon kommit i kontakt med
grupphandledning. Hon uppger att hon då har överraskats av hur grupphandledningen fått henne att se hur fast hon rotats i invanda handlingsmönster och tänkesätt, och hur hon till sin glädje genom grupphandledningen kunnat upptäcka nya perspektiv. Ninni erinrar sig också att hon
vid ett tidigare tillfälle fått handledning, under tiden som barnomsorgsassistent. Hon handleddes tillsammans med två kollegor för att kunna hantera kulturkrockar i arbetet med invandrarfamiljer. Handledningen var av
konsultativt slag, det vill säga att handledningen beställdes per gång, och
som handledare fungerade psykologer och kuratorer inom socialförvalt-
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ningen. På skolan där Ninni idag är skolledare förekommer ingen grupphandledning. Vid ett tillfälle erbjöds lärare från Ninnis skola att ingå i en
handledningsgrupp, ledd av kommunens psykologer, men Ninni tackade
nej, eftersom hon inte kände att läget var det rätta.
Ninni har arbetat länge i samma kommun, och samma område, och säger
att hon kan se att det är lätt att fastna i inkörda hjulspår. Vid några tillfällen har hon kunnat upptäcka hur grupphandledning hjälpt henne att lyfta
blicken och få nya insikter, uppger hon. Ninni framhåller att för henne
har handledningen inneburit en befriande möjlighet att ompröva gamla
invanda tänkesätt och att upptäcka nya perspektiv.

Den första läsningen
Vid den första läsningen av intervjumaterialet har jag för avsikt att vara
särskilt uppmärksam på hur innehållet i skolledarnas uttalanden utmanar
min förförståelse. Jag har vid läsningen strävat efter att förhålla mig nyfiken och öppen för sådana yttranden som förvånar mig, och kommer fortlöpande att redovisa tillfällen när mina uppfattningar utmanas. I en avslutande kommentar ska jag beröra hur min förståelse förändrats genom den
första läsningen. Forskningsfrågor och intervjufrågor har styrt inriktningen
av informanternas svar. Skolledarintervjuerna har haft en halvstrukturerad
form, vilket innebär att vissa frågor ställts till samtliga informanter, medan
andra blivit en följd av det specifika samtalets utveckling. Vissa ämnen
har ofta återkommit i intervjuerna, såsom varför handledning kommer till
stånd, hur samtalen organiseras och genomförs, hur handledare väljs, vad
handledningen leder till och vilka som har behov av handledning. Det här
är teman som i följande avsnitt kommer att närmare belysas.

Hur och varför initieras handledning?
Skolledarnas beskrivningar av varför handledning kommer till stånd har
utgjort svar på sådana frågor som: När kan grupphandledning vara en
användbar metod? I vilket syfte skulle du välja att anlita en handledare?
Hur går det till när grupphandledning sätts i verket? Vems är initiativet?
Vem gör beställningen och väljer handledare?
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Något har grusat till det i maskineriet

Flera skolledare nämner att det är vanligt att handledning efterfrågas när
lärarna ”har något barn som man kört fast med” (Inga) eller när något har
”grusat till det i maskineriet” (Vera):
Det har hänt någonting som har grusat till det i maskineriet, i lärarnas
vardag, och där man har blivit besviken. Eller man känner att man
inte har kraft eller förmåga, ‘vad ska vi göra’? Och man har vänt sig
till sin ledare, och då har ledaren föreslagit att ‘vi tar handledning som
ett försök att reda ut det här’… så att handledningen har mer kommit
i efterhand … saker har redan kört ihop sig. I de flesta fallen har det
varit så. (Vera)
Det är ju så att de har ju kanske något barn som man har kört fast med,
det fungerar ingenting, man har prövat allting. Då kommer de till mig
och säger det, och då kanske vi gör en elevvårdskonferens och lyfter det
här barnet, relationsproblem eller vad det nu kan vara för någonting,
och då kan man göra en ansökan till specialpedagogiska enheten … att
få hit en handledare som iakttar gruppen vid några tillfällen och sen sitter tillsammans med personalen om … litegrann hur man ska utvecklas
i sitt arbete med det här barnet. (Inga)

I det ena fallet är det skolledaren som har föreslagit handledning ”som ett
försök att reda ut det här”, och i det andra fallet gör skolledaren till följd av
en elevvårdskonferens en ansökan om handledning till specialpedagogiska
enheten. Skolledarna driver följaktligen frågan om handledning och ser till
att samtalen kommer till stånd. Specialpedagogen är ofta den som tillkallas för att handleda lärarna, men det kan också vara kurator, psykolog eller
någon utifrån kommande expert som konsulteras. Sådan handledning kan
få drag av brandkårsutryckning. Situationen är akut, skolledaren inser att
det behövs snabb hjälp och handledaren förväntas komma med tips och
lösningar. Detta är en annan sorts handledning än den jag som handledare
har erfarenhet av. I stället för regelbundet återkommande samtal beskrivs
här en kortvarig insats, handledningen är konsultativ, skolledaren kallar in
en expert av något slag för att vara behjälplig med att hantera det speciella problem som uppstått, och när situationen är löst och problemet inte
längre kvarstår är konsultens uppdrag avslutat.
Ibland besöker handledaren klassrummet innan handledningssamtalet,
och observerar eleven och vad som sker i klassrummet; ”(handledaren)
går in och tittar på eleven … och sen så träffas de och … ger personalen
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redskap, så skulle man nog kunna säga” berättar Ulla. Att handledaren “ger
personalen redskap”, innebär att han/hon föreslår olika åtgärder, ger tips
och idéer, och att deltagarna handleds i hur de rent konkret ska gå tillväga
för att hantera situationen:
Jag märker att eleven är väldigt frustrerad för att det springer människor
förbi hans bänk hela tiden. Vi kanske skulle pröva med en vikskärm
under en period, eller hörselkåpor – såna olika små tips får personalen.
Och sen gör hon ytterligare besök och om det fungerar då så tror jag att
det avskrivs. (Inga)

Här märks ytterligare en skillnad gentemot den handledning jag har erfarenhet av. Handledaren har rollen av expert och han eller hon förväntas att
sitta inne med svaren, medan jag i min handledarroll inte har haft ambitionen att komma med färdiga svar eller lösningar. Den handledning som de
intervjuade skolledarna beskriver brukar såväl i intervjuerna som i handledningslitteraturen benämnas ärendehandledning eller metodhandledning.
Men handledarens insatser kan även vid ärendehandledning vara av olika
slag. När handledaren agerar som konsult, är handledningen av kortvarigt slag, och inriktad enbart på att hjälpa lärarna att hantera ett specifikt
problem, genom att tillhandahålla råd, tips och idéer. Ärendehandledning
kan också ibland vara organiserad som återkommande gruppsamtal. Då
är upplägget ett annat, det finns mer tid och handledarens bidrag består i
att hjälpa lärarna att få nya perspektiv på situationen. Han eller hon ställer
frågor för att belysa problemet ur olika synvinklar, till exempel om föräldrars, kamraters och lärares roll och betydelse för eleven, och om elevens
situation utanför skolan, och uppmuntrar alla i gruppen att bidra med
frågor och tankar. Deltagarna handleds i att tänka kring problemet ur olika
perspektiv. I samtalen kan lärarna också få handledning i att se sin egen roll
i relationen till elever, och i att förstå elevens hela situation. Nora hävdar
att man som lärare ibland kan behöva hjälp att se att det inte är eleven
som är problemet, ”i själva verket så var man ju delaktig i att det, det …
är ju en relation man har med eleverna också. Sen är man ju nånstans som
lärare delaktig i hur relationen blir”. Hon berättar om grupphandledning
som hon fått som lärare, och om hur gruppen kom till samtalen, inställda
på att fokus skulle riktas mot elevens problem, men så drogs de in ”som
personer”, blev delaktiga i problemet, och enligt vad Nora säger upplevdes det som värdefullt och fick också effekten att gruppens deltagare kom
varandra närmare.

114

analys och resultat

Enligt informanterna finns det skilda kulturer och synsätt inom skolan
som på olika sätt understödjer eller motverkar handledningssamtal. Inga
säger till exempel att ett relationistiskt perspektiv betydligt oftare förekommer bland lärare som arbetar med elever i de lägre åldrarna, och att dessa
lärare också oftare anlitar specialpedagoger för handledning:
Här (på f-3 skolan) lyfter man gärna sin problematik, ‘vad beror det
på att jag inte når fram till det där barnet?’, ’vad beror det på att vi har
de här konflikterna?’, ’varför lyssnar han inte på mig?’, medan på 7-9
skolan där jag arbetat i sex år, där var det alltid barnet som det var fel
på. Här är det inte alltid fel på barnet, här kan man hänvisa till organisationen eller det kan vara fel på något annat också. (Inga)

Sammanfattningsvis kan ärendehandledning/metodhandledning initieras
för att deltagarna ska få stöd i att utföra de professionella arbetsuppgifterna,
gemensamt söka metoder och förhållningssätt och ibland själva upptäcka
framkomstvägar och se sina egna resurser. Syftet kan också vara att tillföra
nya perspektiv, att skapa en helhetsbild av elevens totala situation och att
se sin egen roll i relationen till elever.
Relationerna kan ju ibland ta så mycket tid och kraft

En annan orsak till att grupphandledning initieras kan vara att samarbete och relationer behöver utvecklas eller bearbetas. Lärarnas arbete med
eleverna är beroende av samarbetet i arbetslaget, och ”relationerna kan ju
ibland ta så mycket tid och kraft, så att jag inte kan utföra det arbetet jag
är här för att göra”, hävdar Ulla. Därför, framhåller också flera av intervjupersonerna, måste samarbete och relationer uppmärksammas om och
när arbetet ska utvecklas. ”Det går ju egentligen inte att särskilja det tycker
jag… det pedagogiska arbetet blir ju lidande om inte gruppen fungerar”,
säger Nils. Han betonar att alla grupper kan ha behov av grupphandledning för att ”komma framåt” och för att ”dra nytta av man arbetar i
grupp”, och han hävdar att det är en ledares ansvar att se till att grupperna
i organisationen fungerar. Nils brukar själv handleda arbetslagen i teamutvecklande processer:
[…] syftet är att … att ... komma framåt i utvecklingen, att man drar
nytta av att man arbetar i grupp och utvecklar både gruppen och verksamheten och därmed också de enskilda medarbetarna då. Jag ser det
här som ett redskap för utveckling i första hand. (Nils)
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Mia har ”lett en omgång grupphandledningssamtal i en naturvetargrupp
med tanken att få ihop gruppen på ett bättre sätt”, och Tomas arbetar på
liknande sätt med arbetslagen på sin skola. Han använder sig av samarbetsövningar, och ger lärarna handledning i att se hur arbetslagets medlemmar
kan dra nytta av varandra och skapa synergieffekter. Såväl Nils som Tomas
har genomgått den militära UGL-utbildningen45 och därigenom tillägnat
sig metoder för att arbeta med teambuilding och gruppdynamiska processer. Båda säger att de har funnit dessa kunskaper användbara i skolan, och
har använt dem då de som skolledare velat stimulera arbetslagens utveckling. Nils och Tomas ger i följande citat närmare beskrivningar av hur de
går tillväga:
Det första man måste göra med gruppen det är att analysera var de
finns nånstans … i vilken fas gruppen är … (Hur gör du det då?) …
ja, dels observerar jag ju gruppen. Sen har jag ett verktyg också, där de
får skriva ner … hur de uppfattar gruppen, enskilt så att säga … det är
ett material som jag har … och som jag använder för det då. … ( Har
du använt det med lärarna?) Ja, det har jag gjort. Jag skickar ut det med
jämna mellanrum, så att säga, så får de göra en bedömning … hur …
hur de tycker att gruppen fungerar utifrån vissa frågeställningar … och
sen går jag igenom det med gruppen. Jag gör tillsammans med dem en
analys – var tror ni att gruppen befinner sig nu? Ungefär så … vad ska
vi arbeta med då? (Nils)
[…] och visa dem på det här med gruppdynamik och vad gruppen som
instrument … vad den kan åstadkomma, och varför det är bra det här
med att ha en grupp. Det finns ju samarbetsövningar där man direkt
kan jämföra den enskildes resultat med gruppens resultat. Jag har …
gett dem lite teorier omkring det här med … FIRO … för att få dom
att förstå det här med grupper, och att arbetslag är en grupp … och hur
den utvecklas, och att man måste vara med och delta i det där … för att
förstärka samarbetet … och vad det kan ge för vinster. (Tomas)

Att skolledarna påtar sig en handledande roll är något som återigen utmanar min förförståelse. Sett ur mitt perspektiv kan det finnas anledning att
45

UGL (Utbildning av grupp och ledare) är en militär ledarskapsutbildning som
också ges inom näringsliv och offentlig sektor. Den syftar till att ge fördjupade
kunskaper om individens roll i gruppen, gruppens mognad och utveckling,
metoder att hjälpa grupper till utveckling, kommunikation för samspel och konflikthantering samt ledarskapsbeteende och ledarstilar kopplat till individers och
gruppers behov (se vidare s. 155).
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problematisera de dubbla rollerna som skolledare och handledare. Jag tror
att det kan vara svårt att kombinera rollen som lönesättare och handledare,
men möter här skolledare som har påtagit sig en handledande roll, och
redovisar positiva erfarenheter av det. Detta väcker min nyfikenhet och ger
mig anledning att återkomma till frågan.
Inga har erfarenhet av att själv ha blivit handledd i de skolledargrupper
där hon ingått, i många fall med syfte att utveckla lagarbetet. Detta har
stärkt hennes intresse för att genom handledning utveckla samarbete och
relationer. Inga säger att hon har haft grupphandledning överallt där hon
arbetat, i avsikt att till exempel ”få ihop gruppen”, ” få alla att dra åt samma
håll”, ”få igång alla” och i samband med konflikter. I en av dessa skolledargrupper varade handledningen i sex år, och under de första tre träffades
rektorerna varannan eller var tredje vecka. Avsikten var att med hjälp av
en handledare hitta en gemensam strategi att jobba efter, och resultatet
blev, enligt Inga, en mer homogen grupp som hade fått ”en väldigt bra
gruppkultur”:
Vi var en väldigt splittrad grupp, vi kom aldrig nån vart, vi stod och
stampade hela tiden. Och då tog min chef in en handledare och vi hade
grupphandledning en gång i veckan. i alla fall i tre år. Och då tyckte jag
att vi enades mer i gruppen … så att den blev mer homogen, så att vi
inte hakade upp oss bara på små detaljer och skulle ändra på allting och
… ja vi lyfte det på något sätt och fick, tyckte jag, en väldigt bra kultur
i gruppen innan jag slutade. (Inga)

Sammanfattningsvis talar Nils, Inga och Tomas om handledning som syftar till att förbättra samarbetet i arbetslagen, hitta gemensamma strategier,
upptäcka och arbeta med den egna gruppens styrkor och svagheter och
se hur medlemmarna i laget bättre kan dra nytta av varandras kunskaper
och färdigheter för att därmed skapa synergieffekter. Men handledningens syfte kan också vara att hantera konflikter och kan ibland leda till att
gruppkonstellationer och samarbete omprövas och avslutas.
Lärarna ska veta vad det är de gör, och varför de gör det

Några skolledare uppger att handledning kommit till stånd i syfte att
utveckla medvetenhet om de värderingar som styr lärarnas arbete, det kan
gälla såväl egna livsval, som människosyn och yrkesmässiga ställningstaganden. Flera informanter framhåller betydelsen av handledd reflektion
som en väg till ökad självkännedom och personlig mognad, och hävdar att
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medvetenhet om de egna livsvalen, och motiven för dessa, är faktorer som
har stor betydelse för en lärares professionalitet:
Det handlar mycket om en attityd, tycker jag, kanske inte bara till yrket
utan till hela ens liv. Jobbet är ju en del av hela ens liv, och då måste
man som lärare fundera över varför man har valt det här yrket, ‘varför
är jag lärare?’, ‘har jag något speciellt mål i livet som gör att jag har valt
att lägga halva livet på läraryrket?’. Det handlar om någon slags djup
botten i en själv, och om … om man har klart för sig sin mission, eller
vad man ska kalla det, som lärare så tror jag att det är mycket lättare
att vara professionell, det vill säga att man vet varför man gör olika
saker, man vet vart man vill och vad man ska göra och så. Man måste
ju kunna ämnet naturligtvis, men jag tror att det är otroligt viktigt att
ha en självkännedom, så att säga … en mognad om man säger så. Alla
lärarna måste få möjlighet att fundera över det här, alla lärare måste få
diskutera det här också, varför man är lärare och vad som är målet med
det. Jag tror jättemycket på samtalet som metod. (Nils)

Självkännedom och personlig mognad är viktigare för lärarprofessionaliteten än ämneskunskaper, och medvetenheten om varför man valt sitt yrke
gör det lättare att vara professionell, hävdar Nils. Rita säger att hon anser
att människosyn och elevsyn är frågor som bör göras till grund för reflektion, och den uppfattningen delar hon med till exempel Judit:
[…] jag menar: hur ser jag själv på om jag skulle ha en person här som
är homosexuell t ex … hur bemöter jag det, eller om vi ser en elev som
är det … hur bemöter jag honom då, och varför gör jag just på det sättet? (Rita)
De behöver få självinsikt och de behöver vidga sina samhällsvyer
… alltså det handlar om människosynen – ‘Vad har du för människosyn, i en föränderlig värld?’ Där behöver vi alla … handledning, för att
öka förståelsen, för att få redskap inom oss själva för att kunna möta
barnen i skolan idag, och möta deras föräldrar och möta detta … IT…
surfandet och allt alltså. (Judit)

Många av de intervjuade skolledarna betonar den mänskliga kompetensen,
förmågan att förstå och möta elever (och deras föräldrar) på ett tidsanpassat sätt. Handledda gruppsamtal är en form av kompetensutveckling som
kan bidra till ökad självinsikt och en medveten människosyn, och som kan
hjälpa lärarna att förstå elevernas behov i ett föränderligt samhälle, vilket
gör den till en form av fortbildning som bör prioriteras, menar Judit. Hon
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hävdar bestämt att den mänskliga kompetensen är viktigast, “det vill säga
det som inte hör till dina faktakunskaper och ditt ämne”. Hon nämner
empati och medmänsklighet, och, tillägger hon, “det är på något sätt ett
fredsarbete, det är liksom det största uppdraget”. Det här är ”de svåra
sakerna”, enligt Rita, vilket också Nora uttalar. Nora påstår att just reflektion “över de svåra sakerna” är det allra viktigaste, “alltså hur vi ser på elever
och kunskap och … vår egen människosyn och elevsyn”. Det är “en smärtsam och lång process”, men “vi kommer inte förbi den”, säger hon – även
om vi försöker undvika den hela tiden”.
Reflektion över det pedagogiska uppdraget och över yrkeshandlingarna,
framhålls också som ett angeläget syfte för grupphandledningen. Rita
betonar reflektion över det pedagogiska uppdraget och vad det innebär,
som något särskilt viktigt. Hon vill att ”lärarna ska veta vad det är de gör,
och varför de gör det”, det ger dem en säkerhet i yrkesrollen, hävdar hon.
Anders och Ebbe talar om att i handledning lyfta frågor ur yrkesvardagen,
och reflektera över egna val, värderingar och ställningstaganden i relation
till specifika yrkeshandlingar. Handledningstillfällena innebär en möjlighet
att ”stanna upp, att fundera på … vad som är meningen med det vi gör. Är
det bra det vi gör, är det dåligt, vad ska vi förändra?” Handledningen kan
hjälpa en att bli medveten om hur man tänker och handlar i yrkespraktiken, det vill säga man handleds i att analysera sina yrkeshandlingar och sitt
eget arbetssätt. Ebbe framhåller att det är viktigt att försöka ”se mönstren
bakom det som sägs och görs”, och att kunna sätta ord på sin yrkesteori
och sina värderingar, vilket samtidigt innebär att yrkesspråket utvecklas.
Tomas talar om betydelsen av kritisk reflektion över eget tänkande, arbetssätt, och över sina egna arbetsformer, för att på så sätt kunna utveckla nya
kunskaper och framkomstvägar:
[…] en professionell lärare tar ju del utav det som händer i omvärlden
i form utav forskning och utveckling inom lärande området och inom
ja, t ex hur hjärnan fungerar eller hur man lär sig. Men det är ju också
att vara kritisk till … till sitt eget tänkande, sitt eget arbetssätt och sina
egna arbetsformer … och utveckla dem då […] reflektera över det som
händer … och på det sättet söka nya vägar och söka nya kunskaper.
Och en metod i det då är att prata med kolleger för att få bekräftat och
få dementerat och få andra perspektiv och andra … funderingar på
dom problemen eller dom reflektioner som man har. (Tomas)

Nils, Ebbe, Rita, Judit, Nora och Anders hävdar alltså att handledning
initieras för att ge lärarna möjlighet att reflektera över sin egen människo-
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syn, över yrkesval och grundläggande värderingar liksom över ställningstaganden i relation till yrkeshandlingar. Det handlar om att bli medveten
om, och analysera sitt eget arbetssätt, att få syn på och kunna sätta ord på
sin egen yrkesteori och sina värderingar, att kritiskt granska egna val och
värderingar och att utveckla det gemensamma yrkesspråket
Att vara lärare är svårt och utsatt

Några av de intervjuade talar om handledningssamtalen som ett medel för
personligt stöd och avlastning, som en avstjälpningsplats där bördor kan
lättas genom att de delas med andra. ”Handledning är ett viktigt instrument mot utbrändhet” hävdar Anders, och Ninni säger att ”syftet är ju…
med hjälp av andra… att man i många situationer blir väldigt låst kring
sig själv… problematiken blir för stor”. Hon hävdar, liksom Anders, att
handledningssamtal kan vara ett medel ”för att må bättre... och kunna
orka med andra människor och inte bli utbränd”, och beskriver den känsla
av befrielse hon kunnat känna efter att ha deltagit i handledningssamtal,
och hur hon ”nästan skrattade” när hon körde hem för att hon kände sig så
lättad av att ha fått nya perspektiv på sitt ”jättestora problem”.
Ebbe och Ulla ger i nedanstående citat uttryck för liknande uppfattningar
om handledningens funktion:
Avlastning, att liksom lämpa av sig problem, containra då, att ge varandra stöd och råd, att känna att man inte är ensam. Det är inte alltid
så … noga att man hittar ett bra svar på en fråga, utan bara att ventilera det, få känna att det finns en tid och en plats där jag fritt kan få
använda den tiden tillsammans med andra som jag jobbar med. Det är
ju i mångt och mycket fortfarande så att lärarjobbet är ett ensamjobb,
men den tiden är förbi. Vi måste bort ifrån det. Man måste jobba i lag,
team, man måste jobba tillsammans med andra. (Ebbe)
[…] alltså framför allt en paus kan jag känna, en paus och lov att reflektera och ... få lov att, att öppna sig och kräkas lite och få respons på
det ... för så är det ju ofta med handledning också att man tar inte upp
det som går bra för det flyter ju ändå på. Utan det är ju svårigheterna
man stöter på … och där man kan känna sig osäker ... där man känner att nu är jag ute på svag is här nu vet jag inte riktigt vad jag sysslar
med. (Ulla)

Ulla säger i citatet att ibland vet hon ‘inte riktigt vad hon sysslar med’. I
flera informanters uttalande återkommer behovet av att tillsammans med
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andra tydliggöra sitt uppdrag och att göra lämpliga avgränsningar. Lärarjobbet är svårt och utsatt, betonar Ebbe, och elevernas bakomliggande
problem vilka kommer till uttryck i vardagen, kan få lärarna att känna
omsorgsförpliktelser:
Därför att lärarjobbet … att jobba som lärare i allmänhet i dag är ett
svårt och utsatt, ett tufft jobb … och kanske i synnerhet att jobba hos
oss, på det individuella programmet. Generellt är det så att alla våra
elever har en problematik med sig. En väldigt stor andel har en kontaktperson, en kontakt med en socialsekreterare eller barnpsykkontakter.
Eller de har skolk eller de har en förälder, eller ingen förälder alls, så det
finns en jättestor problematik som syns och kommer fram i vardagen.
Och för att klara av det, och kunna hantera det, och göra avgränsningar
som lärare så att man inte blir behandlare och lärare, och ändå lyssna,
och dock vara något mer än en fyrkantig ämneslärare – för det kan man
ju inte vara på vår skola, det går ju inte, då går det inte att jobba här,
man måste ha någon form av social ådra eller ett extra stort öra. För
att klara av det och kunna bära det och för att kunna avgränsa sig och
att på något sätt hitta gemensamma bilder bland lärarna i ett lag, då
behövs handledningssamtalen. Det är det som det handlar om också,
att diskutera, att vända och vrida på fenomen, händelser, processer eller
elever. (Ebbe)

Ebbe framhåller i citatet det mänskliga mötet med eleverna, och svårigheten med att hitta sin lärarroll, i området någonstans mellan behandlare
och fyrkantig ämneslärare. Handledningssamtalen kan hjälpa lärarna att
tydliggöra sitt professionella uppdrag säger han, och om denna typ av stöd
talar flera informanter. Ninni betonar också att hon i handledning fått
ovärderlig hjälp med att klargöra varifrån de upplevda förväntningarna på
henne egentligen kom. Kraven på att räcka till för allt och alla kommer
inte alltid utifrån. I följande citat berättar Ninni om grupphandledning
som hon själv deltog i för många år sedan, och som gav henne stöd och
insikter som hon ända sedan dess haft nytta av:
Det blev ju mycket så att vi ofta kom fram till resultatet att vår chef
hade inte de stora kraven på oss, utan det var vi själva som ställde kraven
på oss, och själva tyckte att det skulle vara på ett visst sätt. Handledaren
sa hela tiden ‘vem har bett er att göra detta?’ och ‘varför måste ni vara
så bra?’. ‘Det måste man väl’, sa vi, ‘Men vem har sagt att du måste det?
Är det chefen’? ‘Nej det har du ju rätt i att det gör han ju inte’. Och
jag har den kunskapen kvar, fast det nu måste vara 20 år sedan eller nåt
sånt, att det är ju jag själv som ställer för höga krav … alltså det finns
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ju bara jag själv som kan hjälpa mig, det är de egna kraven som gör att
man nästan går i väggen. (Ninni)

Anders framhåller att ”det är inte alltid som yrkesrollen är så tydlig definierad hos lärare … de tar med sig det privata in i jobbet, en hel del” och
att det därför är viktigt att handledaren är noga med att sätta gränser så
att inte handledningssamtalen blir någon sorts terapi. Det är inte alltid så
lätt, understryker han, men berättar hur han som handledare själv hanterat
situationer då deltagarna kommit in på områden som han bedömt som
alltför privata för att passa i yrkesmässig handledning
[…] och yrkesmässig handledning strävar till att inte använda det privata så mycket i jobbet. Men grovt skall jag säga, att börjar man prata
om hur man har det hemma i sin familj, med sin man, eller sin skilsmässa, så är det ju en klar och tydlig gräns. Men jag vet att jag också har
gränssatt när en lärare har tagit upp samma problematik, vid flera tillfällen och där jag har anat, (för man får ju bygga lite grand på vad man
anar i en handledning också)… att det fanns något djupare bakom.
Och då har jag använt mig utav att ställa frågan: ’är inte det här en frågeställning som du kanske skulle ta upp med en terapeut istället?’ Och
då kan det vara så skönt för den övriga gruppen att höra att det finns
en gräns. För oftast så vet arbetskamraterna att det finns personliga svårigheter. (Ebbe)

Sammanfattningsvis innebär den typ av handledning som här beskrivits
en möjlighet att lasta av sig, att känna igen sig i varandras problem, och
få stöd och hjälp att se sitt uppdrag tydligare och att se varifrån pressande
förväntningar kommer. Samtalen gör att lärarna hämtar kraft så att de kan
orka möta elevernas problem, och är enligt informanterna ett medel för att
förebygga utbrändhet.
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Sammanfattning

I figur 6 sammanfattas de syften och innehåll som framkommit i skolledarintervjuerna:
Syfte

Handledning i att

Ärende-/
metodhandledning

•
•
•
•
•
•

utföra de professionella arbetsuppgifterna
gemensamt söka metoder och förhållningssätt
själva upptäcka framkomstvägar
tänka kring ärenden ur olika perspektiv
få en helhetsbild av elevens totala situation
se sin egen roll i relationen till elever
och egna resurser

Grupputveckling och
relationsbearbetning

•
•
•

förbättra samarbete
hitta gemensamma strategier
upptäcka den egna gruppens styrkor och
svagheter
se hur arbetslagets medlemmar kan dra nytta av
varandra
skapa synergieffekter
hantera konflikter
ompröva samarbete och gruppkonstellationer

•
•
•
•
Reflektion och kritisk
granskning

•
•

reflektera över människosyn
reflektera över egna yrkesval och grundläggande
värderingar
reflektera over ställningstaganden i relation till
yrkeshandlingar
bli medveten om, och analysera sitt eget
arbetssätt.
få syn på och kunna sätta ord på sin egen
yrkesteori och sina värderingar
kritiskt granska egna val och värderingar
utveckla det gemensamma yrkesspråket

•
•
•
•
•
•

stöd och avlastning
känna igen sig i varandras svårigheter
tydliggöra läraruppdraget
se varifrån förväntningarna kommer
göra avgränsningar
orka möta elevernas problem

•
•
•
•
•

Stöd och avgränsning

Figur 6: Handledningens syfte och innehåll
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Hur organiseras och genomförs samtalen?
I intervjuerna ställdes frågor om hur det går till när handledningen planeras, om vem som tar initiativet, vem som utser handledare och om eventuella kontrakt och deras innehåll. Informanterna tillfrågades också om hur
själva handledningssamtalen går till och om vilka metoder som används.
Skolledarnas beskrivningar av handledningens organisering och genomförande utgör svar på dessa och liknande frågor.
Alla är inte positiva

På frågan om deltagandet i de här samtalen är frivilligt för lärarna, svarar
flera skolledare att det inte är frivilligt, däribland Nils och Tomas. Men de
säger att de först försöker förankra handledningen hos lärarna:
Ja, det är väl jag som bestämmer (skratt). (Är det inte frivilligt?) Alltså,
jag tror ju mycket på det här med samarbete, att det är otroligt viktigt
i skolan, och jag grundar ju det dels i läroplanen, men också i värdegrunden … som rektor då. Jag tycker att det är viktigt på andra ställen
också, men speciellt tycker jag det i skolan. Det är klart att vi har pratat
mycket om det, innan jag får med dem på noterna … det måste man
göra. Sen är det ju så att när man jobbar tillsammans också, då är det ju
bra om det funkar, det är jättejobbigt om det inte funkar. (Nils)

Nils hävdar alltså att med hänsyn till verksamheten, och med stöd i läroplanen kan han tvinga lärarna att delta, och han säger att han inte mött
något större motstånd, när han själv introducerat olika sätt att arbeta med
grupputveckling på gymnasiet, där han hade sin längsta anställning. Då
verkar Tomas ha haft större problem med att få genomslag för sina idéer på
7-9 skolan, dit han kom efter sitt arbete inom försvarsmakten. ”Alla är inte
positiva”, tillstår han, och säger att även om det är obligatoriskt för lärarna
att delta, så är det svårt att beordra dem, ”och sen försöker de ju komma
undan, och en del lyckas väl då”:
Nej, jag … det här … att … att komma och att tro att man är någonting och vilja bli profet i sin egen hemstad … det är inte enkelt. Så jag
har ju liksom lagt ut bollen och försökt … beskriva för dem att ‘det här
tycker jag att jag kan, och det här tycker jag att jag har lite koll på, det
här tycker jag att jag är ganska hygglig på … och jag tror att det skulle
vara till gagn om vi gjorde lite sånt här, … och jag skulle vilja att vi
gjorde det här’. Och då tvingade jag dem till det första steget, och sen så
sa jag att ‘det finns ju mycket mer vi skulle kunna göra, vi skulle kunna
utveckla det här. Så fundera över det och så återkom’. Alltså, så jag har
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försökt få dem då att efterfråga det jag kan, mer än att jag skall pracka
på dem det. För att komma från en kultur till en annan på det här sättet
som, som … jag har gjort, har ju inte … alltså det har krävts en, en del
… till att få förtroende och få respekt … Det är inte självklart! … det
får man jobba sig till. Och då liksom att komma och pracka på dem
saker och ting, som de inte har förståelse för … och samtidigt är det jag
då, som inte har förståelse för skolans kultur. (Tomas)

Inga beskriver hur chefen beslutat att en grupp skolledare, där hon ingick,
skulle ha handledning, i syfte ”att få igång alla”. Men deltagarna var inte
intresserade av handledningssamtalen:
Gruppen tycker inte att man behöver den här typen av grupp, utan man
vill vara sig själv. Man är ute på sin skola och jobbar och vill inte sitta i
den här gruppen, och då blir man passiv, man deltar inte och man visar
med hela sitt kroppsspråk att man inte vill vara där. (Inga)

På Judits skola tvingades också lärarna att delta i handledning. De flesta
var nöjda, men tre personer deltog mot sin vilja. Anders hävdar att grupphandledning ännu är relativt okänt för lärarna, och beskriver sina erfarenheter av lärarnas skepticism från den tid då han själv arbetade som
handledare av lärargrupper:
[…] som handledare i skolan måste man över en gräns, där lärarna
förstår att det här … jag är inte utbränd därför att jag vill ha stöd. För
det var det vanliga då … herregud jag kanske får sämre lön? (för att?) …
jag får handledning. För det får man när man är dålig … och när den
gränsen där var passerad då, då var det, då kom det flera. (Anders)

Återigen får jag anledning att fundera över min egen förförståelse. Jag har
någon gång upplevt handledning där deltagare varit tvingade att delta, och
känner mig tveksam till vad obligatorisk närvaro i en handledningsgrupp
innebär för individen, men också för gruppen. Jag reagerar på skolledarnas
beskrivningar i detta avseende, och konstaterar att den handledning det
handlar om skiljer sig från min förståelse av hur handledning bör gå till.
Ebbe beskriver en annan syn på frivilligheten i samband med handledning. På hans skola är det för närvarande två lärare som valt att inte delta i
pågående grupphandledning, ”de tycker inte att de har någon nytta av det,
eller vill inte … de är jättebra som lärare och jättebra som personer, men
de vill inte se vitsen med, eller idén med att – som de kan skoja om ... att
vända ut och in på sig själva”. Ebbe säger att båda har prövat handledning
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tidigare, så de vet vad de pratar om. Han tycker att det är synd att de inte
vill vara med, ”men jag skulle aldrig säga ‘du måste’, utan vi pratar om det
och så frågar jag och så försöker jag övertyga, men märker jag att det finns
ett motstånd så släpper jag det”. På frågan om hur de andra i arbetslaget ser
på att ett par av dem inte deltar i grupphandledningen, säger Anders:
Det är inte så att de driver den frågan och säger att ‘du måste vara med’
eller att ‘du är jävligt osolidarisk’. De pratar om det precis som jag gör,
men de släpper det också ganska tidigt, och det är väl en sådan kultur
som finns på vår arbetsplats. Det är ett exempel på vår kultur. Vill man
inte så är det ingen idé. (Ebbe)
Det borde vara någonting som bara finns, och som får pågå…

Kontinuiteten i samtalen är nödvändig för att en utvecklingsprocess ska
hinna komma igång, ”det handlar ju om en process”, framhåller Nils, och
tillägger att
”jag … jag är lite allergisk till att bara ta in grupphandledning vid ett
speciellt tillfälle … utan det ska finnas en kontinuitet, tycker jag. Ulla
hävdar att handledningen borde vara något som alla har tillgång till
”det borde vara någonting som bara finns, och som får pågå – men så är
ju inte verkligheten”. (Nils)

I studien finns många exempel på handledning som har varat under flera
år, såväl Judit som Anders har ingått i handledningsgrupper som fortsatt
träffas i tolv år, ”lite blandat men regelbundenheten fanns ju givetvis hela
tiden”, säger Anders. Men en nedre gräns på 8-10 gånger tycker han ”är
OK”, och Nora hävdar i citatet nedan att handledningen bör fortgå ”under
en termin åtminstone”:
Jag tycker nog att man skall ha det ganska tätt i början. Så att det inte
går för lång tid emellan och så. Det kanske är … åtminstone var fjortonde dag … och … ja och ett pass på … en och en halv två timmar …
och sen … ja, under en termin åtminstone, beroende på var jag är och
sedan att man kanske glesar ut till en gång i månaden. Det beror på …
för det skall ju vara så att man verkligen kan känna att man avsätter den
tiden, och inte ... kastar sig in i detta och har något annat i tankarna,
man måste ju släppa också, det måste vara rimligt … (Nora)

Alla har dock inte samma uppfattningar eller erfarenheter. Den konsultativa handledningen som tidigare nämnts är exempel på korta insatser,
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och Tomas säger om den grupphandledning i form av lärande samtal
som genomförs på hans skola att ”vi har nog inte lagt upp det så (fortlöpande)”.
I en mindre grupp vågar alla prata

En lagom stor handledningsgrupp består av 5-7 personer, hävdar både
Judit och Nils. De handleddas antal ska inte vara för stort, “i en mindre
grupp vågar alla prata”, säger Rita. Hon hävdar att en grupp om 6-8 personer är lagom, då kan alla delge varandra sina tankar. Är det så många som
20, “då är det tre eller fyra stycken som säger någonting och det får stå för
hela gruppen”. Det är viktigt att alla bidrar, det är skolledarna överens om.
Missnöjet kan gro i en grupp där någon deltagare ständigt sitter tyst, och
inte deltar i samtalet, säger Nora.
Gruppens sammansättning bör vara avhängigt syftet. Ibland är arbetslaget
den bästa gruppen för handledning, men andra gånger kan det finnas fördelar med att gruppen är mer heterogen. Vera hävdar att det ofta är bra att
ha handledning i arbetslaget, men att kompetensutvecklingen faktiskt kan
bli större i en grupp där deltagarna kommer från olika håll:
Ja, jag tänker att om man har handledning i laget så kan det handla
väldigt mycket om det här nära … den här nära pedagogiken, att vi
behöver ha ett gemensamt förhållningssätt, vara ett bra team, och det
kan handledning hjälpa till med alldeles utomordentligt, samtidigt
som det kompetensutvecklar oss i vårt arbete även som individer. Men
jag tror att den kompetensutvecklande delen av handledningen kan
bli ännu större med pedagoger från olika verksamheter, för att då kan
man belysa och vända och vrida på frågor, utan att känna till dem. Då
kan det komma mer nya perspektiv, mera nya ögon på det som den
enskilda vill ha hjälp med … så att där tror jag man kan komma ännu
längre. (Vera)

Tomas påstår att när man vill ”komma på djupet med frågorna” är det bäst
om man använder sig av arbetslaget, eller en grupp som känner varandra
väl. Grupphandledning bygger på förtroende, säger han, att man ”släpper
lite på sin integritet”, och delar med sig av känslor och tankar. Han säger
att det är viktigt att gruppens deltagare känner varandra, för ”att sitta med
främmande människor i det här, då blir det ju jäkligt ytligt”. Nils förordar
också handledning i arbetslaget, eftersom han ser utveckling av arbetslagets
samarbete som ett viktigt syfte. Han påstår att arbete med pedagogiska frå-
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gor kan kombineras med, och ske samtidigt som en målmedveten strävan
att utveckla lagets samarbete:
Nån gång så åkte jag i väg med alla grupper och det vi pratade om då
var utvecklingsplaner för arbetslaget … och då finns ju jag med ganska
mycket som observatör naturligtvis, och sen pratade vi om också ’när
vi pratade om det här, vad hände i gruppen då?’ så man tar arbetet man
håller på med men sen diskuterar man också om hur man har arbetat.
(Nils)
En handledare ska ju vara tydlig med formen

De flesta skolledarna beskriver grupphandledning som en planerad och
ordnad verksamhet, med vissa mer eller mindre karakteristiska kännetecken, men i studien ingår också skolledare som uppfattar handledningsbegreppet som att handledningens enda utmärkande drag är att frågor
ställs. Det är den handledande samtalsmetoden som är det väsentliga,
några andra karakteristika är inte nödvändiga för att verksamheten ska
kunna kallas handledning. En handledande metod innebär för dem att
de som skolledare ställer frågor i syfte att få de handledda att tänka själva,
vilket betyder att handledning (till skillnad från den strukturerade grupphandledning som jag har erfarenhet av) enligt denna vidare definition är
en vanlig verksamhet inom skolan och att den faktiskt ibland bedrivs helt
omedvetet, vilket både Nils och Rita ger uttryck för. Judit hävdar till och
med att hon för det mesta har funktionen av handledare:
Fungerar som handledare – det gör man ju nästan jämt! I elevsamtal, då
det kommer in fem upprörda elever som ... då får man liksom försöka
bena upp det och jobba med den här metodiken då, som man förhoppningsvis har tillägnat sig. Och i lägen när man måste konfrontera vuxna
med varandra … för det måste man ju. Det kan vara en banal sak, som
betygsättning, det kan vara skitsnack, det kan vara andra väldigt jobbiga saker då … då … ja och då får man ju vara handledare - och det på
stående fot också ... tycker jag. (Judit)

En annan uppfattning har Ebbe, som säger att ”en handledare ska ju vara
tydlig med formen, tycker jag”. Ebbe och Anders är de mest handledningserfarna skolledarna i studien, och båda beskriver handledning som en
tydligt strukturerad verksamhet. Anders, som uteslutande talar om externa
handledare, ger i följande citat uttryck för bestämda uppfattningar om
handledningens organisering:
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Grupphandledning är det när man har en definierad grupp, som är tydliggjord … och när det finns en grupphandledare. Grupphandledning
är det när man träffas regelbundet och när man gör upp tider i förväg,
10 stycken möten till exempel, eller 8 som jag tycker kan vara en okej
undre gräns för det. Och när uppgiften för deltagarna är att ta med
sig ett ärende, varje gång … då är det handledning. Det är också ett
annat kriterium; att det är samma lokal hela tiden … det varierar inte i
lokal. Det skall helst vara på annan plats än i skolan, för det skall vara en
paus mellan det dagliga arbetet och handledningen. (Anders)

De för grupphandledning utmärkande kriterier som Anders lyfter fram är
den tydligt definierade gruppen, handledaren, som har en uttalad uppgift
att vara handledare, att samtalen är kontinuerligt återkommande enligt
en i förväg gjord överenskommelse och att innehållet i samtalen styrs av
deltagarna. Dessutom betonas vikten av att lokalen varje gång är densamma, och att den med fördel kan vara belägen utanför arbetsplatsen.
Flera skolledare uttalar sig om betydelsen av struktur och gemensamma
överenskommelser. Ninni påstår att hon befarar att grupper utan struktur
och handledare skulle kunna bli sittande ”hur länge som helst och tala om
vad de skulle göra vid midsommar till exempel”. “Det krävs ju disciplin
alltså”, säger Judit:
[…] det krävs disciplin och det krävs en … att man har vissa gemensamma regler … alltså självklara regler som ‘inga mobiltelefoner på’ och
… ‘vi avbryter inte varandra’ och ‘vi respekterar varandra’ … och målet
är att vi skall kunna hjälpa varandra, då har det blivit en plattform att
stå på. (Judit)

Sådana överenskommelser görs ofta i inledningen av grupphandledningen,
i form av ett muntligt eller skriftligt kontrakt. Vera betonar särskilt hur
viktigt hon tycker att kontraktet är, för att deltagarnas förväntningar ska
göras tydliga och för att handledare och grupp ska vara överens om syftet
med samtalen. I kontraktet bör också planerna för fortsatta samtal göras
tydliga, såsom omfattning, tid och plats. Vera säger att när hon började att
handleda hade hon inte kontraktets betydelse klart för sig:
Jag tror att det kan ha varit så vid några tillfällen … att vi har suttit,
jag som handledare och gruppens deltagare, och haft fyra olika uppfattningar om vad det där var, och om vad det skulle vara bra för. Och
då blir det ju också olika projekt … att man inte samlas, inte får en
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gemensam process. Det har varit svårt och spretigt … svårt för mig att
strukturera samtalet. (Vera)

Vera hävdar alltså att en inledande överenskommelse i form av ett gemensamt kontrakt där bland annat syftet med samtalen klargörs, kan förhindra
att samtalet glider iväg åt ett håll som inte varit avsett.
Vad har du med dig som du vill ta upp idag?

Innehållet i handledningssamtalen bör styras av deltagarna anser några
informanter, medan andra beskriver hur samtalen behandlar givna teman.
Ett exempel på hur samtalens innehåll aktualiseras och väljs av deltagarna,
beskrivs av Ebbe i följande citat:
Det är ju att antingen har det påbörjats genom att man gått en runda
och att var och har fått ge en kort introduktion ’vad är det jag har med
mig?’, ’vad bär du på?’, eller ’vad har du med dig som du vill ta upp
idag?’… och så har då handledaren valt ut en eller två frågor, i samråd
med gruppen. Eller så har en eller två haft i uppgift att till nästa gång ’så
har du med dig, eller ni två med er en fråga eller ett ärende’. (Ebbe)

Ulla, Anders och Ninni redogör för liknande tillvägagångssätt. Tomas, Nils
och Rita säger dock att det i allmänhet är de som handledare (och skolledare) som har bestämt vilket innehåll som samtalen ska ha, ibland ger
de deltagarna i uppgift att fundera över en fråga till nästa samtalstillfälle.
Detta tillvägagångssätt stämmer inte med min förförståelse och mina erfarenheter som innebär att en person handleds i en fråga som han eller hon
själv valt, vilket innebär engagemang, fokusering och fördjupning. Mitt
tänkande om handledning utmanas av denna beskrivning där handledningen får drag av diskussion eller undervisning (handledaren bestämmer
innehållet och ger ”läxor”). Tomas, Nils och Rita förnekar dock att handledningen blir en allmän diskussion, utan hävdar att de, trots att frågan är
gemensam och inte utgår från något deltagarna valt, ändå ger möjlighet till
fördjupning, att de använder olika perspektiv och utmanar invanda tänkesätt. Ett exempel beskriver Rita genom handledningsgruppen som ville
samtala om hur de kunde utvärdera med barnen i barngruppen:
Vi pratade jättemycket om utvärdering … vid flera tillfällen, vid tre tillfällen kom vi tillbaka till det och de var fortfarande inte klara… alltså,
vi hade inte resonerat färdigt om hur dom ville utvärdera med barnen,
vad utvärderingen var bra för och så … alla såna här saker, och så säger
hon (en lärare) så här: jag tycker det här är så konstigt, tänk att vi pratat
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om det här vid tre tillfällen gånger en och en halv timme och vi är inte
klara. Vi har aldrig pratat så här mycket förut. (Rita)

Rita beskriver en utveckling över tid som innebär att hon inledningsvis
skickar med gruppen en fråga, eller uppgift hem att fundera på till nästa
handledningstillfälle, och att uppgiften så småningom kan bestå i att deltagarna gemensamt ska fundera ut något pedagogiskt dilemma som de vill
behandla vid nästa handledningstillfälle.
Anders är noga med respekten för varje deltagares behov och önskemål.
Han hävdar att det kan vara ”lite svårt initialt för lärarna att faktiskt hitta
någonting som man vill ta upp med kollegor”, ibland handlar det om att
det kan kännas påfrestande att vara i centrum för allas uppmärksamhet:
[…] både och… jag vet ju … jag hade ju deltagare i flera grupper som
aldrig lyfte ett ärende, (så det tycker jag är accepterat också - att säga
’pass’) och som kom på alla mötena. Det kan man ju tolka som att de
hade svårt att vara i centrum, för det är svårt … att man får i en handledningssituation frågor av kollegor och frågor av handledaren också,
för att komma vidare i problematiken. Andra fick man balansera för
dom hade svårt att stå tillbaka när andra fick lyfta sitt ärende … så jag
tror att det både var svårt för att dom inte ville vara i centrum … och
för andra svårt för att dom ville vara i centrum. (Anders )

Därför är det helt accepterat att avstå från att ta upp något, säger Anders.
Men alla måste delta aktivt, påpekar Judit; ”så man inte sitter och gäspar
och tittar på klockan och sådana saker … så man verkligen känner att det
här är man delaktig i”. Även om man inte har så mycket att komma med
så lär man sig mycket ändå, den inställningen måste alla ha, säger Judit.
Handledning är en lärande situation för alla. ”Är vi fem personer så har vi
fem gånger så mycket kunskap, även om inte alla pratar på samma gång”,
framhåller hon. Den valda frågan utgör exempel på ett av alla de teman
som skulle kunna behandlas i sammanhanget. Det innebär att det är ”en
persons problematik som står i centrum under hela handledningstiden”.
Det är ändå ingen risk att ärendet inte känns angeläget för alla, understryker Judit, ”därför att ärendena i skolan är så lika varandra. Det är bara det
att vi upplever dem vid olika tillfällen. Och ibland är det ditt problem och
ibland är det hans eller mitt problem”.
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Rundor och rutor

Ett sätt att säkra att alla kommer till tals är att använda sig av rundor. Följande beskrivning av hur man i grupphandledning använder sig av sådana,
återkommer med smärre variationer, bland annat hos Ebbe, Ulla, Ninni
och Judit: Varje gruppdeltagare har med sig en fråga och ordet går laget
runt varvid varje deltagare kort presenterar sitt ärende för de övriga. Sedan
väljer gruppen ut en eller två frågor, och sakägaren bereds tillfälle att under
kanske 10-15 minuter beskriva sitt ärende, utan att bli avbruten. Därefter
sammanfattar handledaren (ibland) det som sagt och övriga deltagare får i
tur och ordning kommentera vad de har hört. I detta skede kan det tillåtas
att en dialog uppstår mellan deltagarna, men det är fortfarande en person
som är den som blir handledd, och som i slutet får frågan ”kan du nöja dig
med detta?”. Ulla kommenterar metoden så här:
Sen tycker jag att det är en väldigt bra metod, den vi använder, att man
går laget runt … att alla får komma tals och att jag som handledare ser
till att alla får det. Det är en viktig del att inte någon får ta över … ’du
får den här tiden, den är din, varsågod, du äger den. Vill du inte säga
någonting så är det okej men det är ingen annan som får lov att klampa
in på den, eller avbryta dig, eller någonting, utan du skall få sagt det
du vill’. (Ulla)

Andra metoder för samtalets organisering nämns också, till exempel av
Judit, som beskriver en metod med lappar och blädderblock, och av Rita
som i handledningssamtal brukar utgå från ett papper, indelat i fyra rutor,
i vilket lärarna ska formulera svar på fyra givna frågor:
Det som jag alltid har börjat med är att man skall berätta om sig själv.
Jag brukar alltid utgå ifrån en, en fyrkant. Jag delar in ett papper i fyra
delar, och så får dom sitta ner en stund själv att fundera, ‘varför är jag
här, vilka är mina ledstjärnor … alltså vad gör jag egentligen på mitt
jobb? Är jag här för att jag skall få lön eller därför att jag ska ha något att
göra på dagarna eller … drivs jag av en pedagogisk tanke?’. (Rita)

Ulla har använt ”brainstorming”, Mia talar om en modell i Hägg & Kuoppas bok46 , och nämner en metod där gruppen ritar kartor och ”lägger på
varandra” och Tomas talar om ”idéstafett”. Strukturen i samtalen byggs
upp av den kombination av metoder som väljs. Metoderna kan varieras
46

Jag antar att Mia menar Hägg, K. & Kuoppa, S.M. (1997) Professionell vägledning; med samtal som redskap. Lund: Studentlitteratur.
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och kombineras på olika sätt och ger på så sätt varierande struktur åt samtalet. Det är inte nödvändigt att hålla fast vid en och samma struktur vid
alla handledningstillfällen. Deltagarnas behov kan förändras över tid, eller
gruppen kan helt enkelt behöva omväxling, säger Anders. Rita framhåller att det viktigaste är att alla i gruppen kommer till tals, att det inte
bara är någon enstaka person som stjäl talutrymmet, vilket inträffar emellanåt. Hon säger också att det är viktigt att gruppens deltagare riktar sig
till varandra och inte bara till handledaren, ”för det är liksom syftet med
grupphandledning”.
Frågandet är det centrala

Alla informanterna är överens om att frågandet är den centrala samtalsmetoden i handledning. Några skolledare beskriver hur de har tillägnat sig
en frågeteknik som de medvetet använder sig av, och som innebär frågor
som stimulerar till eftertanke. Rita beskriver hur hon kom till sin skola och
upptäckte att där ”fanns en kultur av att rektor kom med svar”, men att
hon i stället för att ge direkta svar väljer att ställa frågor, eftersom hon vill
att lärarna ska uppmuntras att tänka själva:
Som rektor så går du då sällan in och ger ett svar, utan du frågar ju: ‘ja,
hur skall vi göra, hur skall vi tänka’. Så gör jag, och jag tror att det är
fler som gör det … men jag … jag tror kanske inte att det är så många
som har det klart för sig … att det är handleder som jag gör … som
medvetet tänker på det, och därför gör det. (Rita)

Vera berättar på likartat sätt om hur lärarna på den skola där hon arbetar
hade förväntat sig att hon skulle ha ”en speciell gåva” med sig när hon
kom, det vill säga lösningen på deras problem, men att hon inte omedelbart ger dem svar utan ställer frågor för att få dem att själva reflektera
(kallas här maieutisk metod).
Det finns också skolledare som tillägnat sig andra metoder för att leda
samtal, metoder som de anser vara tillämpliga vid handledning. Bland
dessa finns Judit, med en bakgrund som vägledare, och Mia som genom
vidareutbildning tillägnat sig kunskaper och färdigheter i vägledning:
[…] man lyssnar och försöker verkligen förstå den här personen …
alltså å sitta med på stolen … och känna efter och ställa sådana frågor
att man verkligen förstår … och sen ställer man sig utanför … och ställer lite mer … lite tuffare och utmanade frågor … och sen försöker man
också att bena upp problemet på lite olika sätt, skapa en handlingsram
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framåt … och hjälpa personen att se problemet lite mer utifrån ... för
att lättare då kunna fokusera … vilka steg ska jag ta för att nå det mål
jag har. (Mia)

Handledningssamtal, säger dessa skolledare, är ofta vägledande och målstyrda, och kan därför med svårighet skiljas från vägledningssamtal. Mia
beskriver också i citatet hur utmanande frågor utgör ett inslag i samtalet. Judit påstår att vägledaren möjligen oftare sitter inne med kunskaper
som den handledde inte har, annars är skillnaden mellan aktiviteterna inte
stor:
Skillnaden mellan vägledning och handledning, alltså det beror ju alldeles på i vilken form du jobbar. Om du jobbar i grupp eller om du jobbar enskilt. Jag kan inte se att det är nån större skillnad annat än att det
är målgruppen helt enkelt. I vägledning upplever jag kanske att jag som
vägledare … sitter inne med en massa kunskap som, den vägledda kanske inte har. Medan i en handledningsgrupp så är man mer jämställd
kanske, möjligen kan jag tänka det, att jag kan se det så. Men det beror
också på de erfarenheter jag har haft alltså, i mitt arbete. (Judit)

Det vägledande förhållningssättet, menar Judit och Mia, kan användas
även vid handledning. Därmed finns just ingen skillnad mellan verksamheterna. Det är samtalsmetoderna som jämförs, och handledning innebär följaktligen för dessa skolledare samtal i vilka används en vägledande
metod.
Andra skolledare talar om konsultativa handledningssamtal. Här handlar det, som tidigare nämnts, om arbetslagens behov av att få stöd och
råd när problem uppstår, att i ansträngda lägen kunna konsultera någon
som har en större kunskap. Handledaren engageras i egenskap av expert
inom det aktuella området, och förväntas att, i kraft av sin större kunskap,
aktivt bidra med lösningar på problemet. I konsultativ handledning behåller dock läraren initiativet och är fri att godta eller avvisa en handledares rekommendationer. Konsultativa insatser är vanliga inom skolan. och
beskrivs bland annat av Vera och Inga. Handledarna kan till exempel vara
psykologer, eller externa specialister från barn- och ungdomspsykiatrisk
verksamhet, men oftast är de specialpedagoger.
I förmedlande handledning läggs tonvikt på förmedling och överföring av
kunskap, erfarenheter och uppfattningar. Ulla gick som många av ITiShandledarna från en tjänst som media-pedagog till uppdraget som ITiS-
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handledare. Hon blev handledare i kraft av sina IT-kunskaper. Ulla säger
att en handledare ska ställa frågor av typ; ”har ni tänkt på det här?, hur
skulle det vara om ni provade det här?, eller vad händer om ni gör så här?”
Det hon beskriver är alltså en förmedlande handledningsmetod, men en
metod som bygger på frågor. De fyra samtalsmetoder som här visat sig kan
sammanfattas på följande sätt (figur 7):
Samtalet syftar till

Handledarens förhållningssätt

Maieutisk metod

Att frigöra och utmana tänkandet
hos de handledda

Handledare och grupp ställer frågor till den
handledde. Råd kan ges, men inte för tidigt i
processen.

Vägledande metod

Att de handledda ska få hjälp att
formulera mål och finna vägar till
målen

Handledaren hjälper de handledda att sätta
ord på vad de vill åstadkomma och att staka
ut vägar till målen.

Konsultativ metod

Att de handledda ska få hjälp att
hantera problem och utmaningar
som de inte själva tycker sig ha
tillräckliga resurser till.

Handledaren sätter sig in i problemet med
hjälp av t.ex. samtal och observationer, och
kommer sedan med råd och förslag till
lösningar.

Förmedlande metod

Att förmedla kunskaper,
erfarenheter och uppfattningar till
de handledda.

Handledaren informerar, presenterar, ger
råd och anvisningar och korrigerar felaktiga
uppfattningar.

Figur 7: Handledarens samtalsmetod, samtalets syfte och handledarens förhållningssätt.

Hur väljs handledaren?
Frågor om hur handledaren väljs, vad denne har för utbildning och kvalifikationer, och hur informanterna ser på skolledaren i rollen som handledare
har bildat utgångspunkt för följande beskrivningar.
Det måste vara rätt person som väljs

Det måste vara rätt person som väljs som handledare, det är viktigare än
att de formella kvalifikationerna är de rätta, säger Inga. På frågan om hur
de vet att de väljer rätt person säger Inga att ”det är ingen som vet”. I hennes kommun anställs handledarna genom upphandling av chefen. Ebbe
säger att han brukar hitta handledare genom ”kompisar, halvkompisar
eller kompisars kompisar”. Ulla säger också att hon skulle gå på rekommendationer:
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Ja, jag skulle nog kolla lite … se … har ni hört? … rekommendationer
hit och dit. Ringa upp och fråga hur det funkar på den skolan ja, så där
… liksom. Kollat. Jag skulle inte titta i telefonkatalogen … utan genom
referenser och så. Gärna genom att höra andra. (Nora)

Av en handledare måste man kunna förvänta sig att han eller hon vet hur
en grupp fungerar, framhåller Nils. Handledaren behöver också veta något
om vad en lärare gör, det vill säga ha en viss kulturkompetens, menar han.
”Skolan är en speciell värld så jag tycker nästan att man ska ha personer
som har varit inne i den världen ett tag”:
Sen finns det personliga egenskaper som jag tycker är viktiga, man måste
veta vem man själv är så att säga, så att inte ens egna behov kommer före
gruppens, att man är där för gruppens skull. Jag tycker att man måste
hålla koll på sina egna behov hela tiden när man jobbar med grupper,
så att inte de tar över. (Nils)

En av handledarnas viktigaste uppgifter är att skapa ett tryggt och tillåtande
samtalsklimat i gruppen. Tryggheten i gruppen är av avgörande betydelse,
och att deltagarna känner förtroende för varandra och för sin handledare.
”En grupps arbete bygger ju mycket på vilken tillit man har till varandra”,
säger Tomas. Förtroende för handledaren är inte minst viktigt, ”det har
väldigt stor betydelse att man känner ett förtroende” betonar Inga, ”det
måste vara en som jag känner är professionell i sina frågor”, och Nora är
av samma uppfattning:
Alltså, grupphandledning är först och främst en relation då … mellan
den som skall leda gruppen och de som är medlemmar i gruppen. Det
är oerhört viktigt att man känner förtroende för den som är handledare
… för annars så tror jag inte att det blir något bra. Då skall man egentligen inte fortsätta … alltså det måste stämma. De flesta måste känna
förtroende. (Nora)
Jantelag och utanförlösningar

De handledare som anlitas kan vara ”specialpedagoger eller skolkuratorer,
skolpsykologer eller någon extern … det där ser olika ut”, hävdar Nils
(jämför s. 62). Rita säger ”man behöver utbildning för det … absolut …
för att … få en styrka”. Att få legitimitet som handledare kan vara svårt.
Handledarens grundutbildning är ibland av avgörande betydelse för de
handledda. Rita berättar t.ex. om en specialpedagog som inte fick skolhälsovårdspersonalens förtroende att handleda, och Anders talar om en
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pedagog som inte fick de övriga lärarnas förtroende. Nora hade själv (med
sin sjuksköterskebakgrund) svårt att få legitimitet som ITiS-handledare på
gymnasiet, säger hon (”du skall inte tro… eller din kollega skall inte tro…
du skall komma här och lära oss datorer”), medan det fungerade utmärkt
på förskolan. Flera nämner Jante-lagen:
[…] skolan lider ju av Jantelagen, de allra flesta tror jag, så att … då
skall man vara modig och säker i sin roll för att våga ställa upp. Så att
ingen skall komma att säga att … du skall inte tro att du är nån! Utan
du måste vara väldigt förtroendefull över huvud taget. (Judit)

Det finns bland informanterna skilda uppfattningar om huruvida handledaren helst bör vara extern eller hämtas ur skolans värld. Inga hävdar
att det är en fördel om handledaren kommer utifrån, eftersom ”det är bra
när någon ser med nya ögon”. Det är lätt att ”snöa in” säger hon, men en
utifrån kommande handledare kan hjälpa gruppen att börja reflektera i
nya banor. Nya perspektiv anses kunna bidra med nytänkande i invanda
tankemönster:
Man kanske totalt snöar in … i sitt eget arbetslag, men så kommer det
någon utifrån och lyfter någonting, så får jag ju en reflektion till mig,
som jag börjar titta och tänka på … i andra banor än vad jag har tänkt
tidigare. Så jag tycker att det är JÄTTEBRA riktigt. (Inga)

Nora anser att terapeuter är duktiga handledare, men att det måste vara
”rätt person”. Hon hävdar att det kan vara bra om inte handledaren känner
skolan. Fördelen med att komma utifrån kan också vara att det är lättare
att få legitimitet för sitt handledarskap. Samtidigt kan det vara bra att
inte ”representera utanförlösningar”, påstår Anders, eftersom många lärare
tenderar att söka lösningar som ligger ”utanför dem själva”. Om handledaren har skolbakgrund så representerar han eller hon ingen utanförlösning,
utan en lösning ”här och nu som går att göra inom skolans väggar. Alltså
psykologer har inte lösningar på de problem som skolan har, eller som
lärare kan ha. Så grovt skulle jag vilja uttrycka det”, säger Anders.
Lönesättare och chef – en (o-)möjlighet?

Några av skolledarna säger att de själva har fungerat som handledare, men
det råder delade meningar om lämpligheten i detta. Majoriteten av informanterna är mycket tveksamma till att skolledaren också påtar sig rollen
som handledare. Nils har en något motsägelsefull inställning, då han å
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ena sidan tycker att handledaren kan vara en skolledare, och själv agerar
som sådan, men å andra sidan kan se att de dubbla rollerna kan innebära
problem. Tomas handleder lärarna på skolan, men hävdar att lämpligheten
beror på vilken typ av frågor som avhandlas. Rita säger att skillnaden mellan att leda en grupp som skolledare och som handledare är att när hon
kommer som skolledare är det lärarna som ställer frågorna, men när hon
kommer som handledare är det hon som frågar:
[…] om jag är med som skolledare då frågar de: hur har du tänkt, hur
skall vi göra det här och hur ser ekonomin ut? Alltså det är mera av …
mera såna här frågor fortfarande. Fast det har blivit mindre av det. Men
det är mer av det här att ‘nu kommer du in och så skall du ge svar på
våra frågor’ … och när jag kommer in i en handledande situation, då
är det jag som frågar. Och då är jag ärligt intresserad av vad de säger.
(Rita)

Anders säger att skolledaren omöjligt kan vara handledare, ”därför att det
förutsätter en öppenhet, som jag inte tror är sunt att en arbetsledare har
med sina lärare”. Inga, som framförallt hävdar uppfattningen att handledning syftar till utveckling av relationer, säger sig också vara tveksam till att
skolledaren tar rollen som handledare:
[…] jag kan tänka att jag är både lönesättare och chef, och jag kan tro
att det skulle kunna bli en ganska frustrerande roll för mina anställda …
att blotta sig tror jag skulle vara väldigt jobbigt. Då skulle jag kunna tro
att det är någon svaghet hos dem så att de inte får den lönen … jag tror
ofta att det är lönebundet. Det är mina tankar, jag vet inte om det är så
men jag kan tänka mig, särskilt på en så här liten enhet. (Inga)

Ulla och Nora redovisar motsvarande uppfattning, att rollerna inte kan
kombineras, och Rita uttrycker samma åsikt, ”det är inte alltid det mest
lyckosamma”. Ebbe säger sig vara säker på att skolledarens närvaro skulle
hämma samtalet;
[…] jag är övertygad om att det blir ett ok, det blir någon form av
hinder, som förhindrar folk att säga det de vill säga, eller att kunna ta
ett steg till. Är det en utomstående, extern person (som är handledare)
som klart och tydligt säger att ‘det som vi säger här lämnar inte rummet’ då har man som anställd alltid chansen att prata om det som rör
arbetsplatsen och framföra kritik mot mig, utan att behöva stå för det
eller utan att det blir någon konsekvens av det. Skulle jag hålla i det så
begränsar det, då blir det en liten fyrkant kvar. (Ebbe)
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Däremot är skolledarens engagemang i handledningsverksamheten betydelsefullt. Vera berättar hur hon som handledare brukar försöka ordna
möten mellan skolledare och grupp, för att ge legitimitet åt verksamheten;
[…] jag har börjat med det – det är också sånt där som jag har lärt mig
efter hand. Vid en start så försöker jag att få till ett möte med skolledarna också, för att ge legitimitet till den här tiden, till att det här är en
viktig process, att det ska prioriteras och att innehållet är viktigt och att
det är en sorts utveckling för den här personen eller gruppen. Och vid
några tillfällen har jag också lyckats få till avstämningssamtal, så man
kan gå igenom att ungefär det här har varit våra teman och vi har kommit en bit på väg, eller vi har funnit att den här gruppen vill prova på ett
annat sätt i fortsättningen, så att chefen är med på det. (Vera)
Som handledare ska jag veta var mina gränser går

Många skolledare hävdar att handledarens roll framförallt är att stå för
strukturen i samtalet, och att se till att alla får komma till tals, vara lyssnande och närvarande, och se till att överenskommelser hålls. Handledaren måste också kunna göra avgränsningar, det vill säga sätta stopp om
samtalen är på väg åt fel håll. Det finns risker med handledningen, om
man kommer in på det psykosociala området, vilket många skolledare ger
uttryck för (se vidare sid 144). Starka känslor kan framkallas, vilket kräver
en handledare med gott omdöme och insikter i den egna kompetensens
gränser. Personen som handleder ”måste vara … riktigt kompetent. …
annars tror jag att det gör mer skada än nytta alltså”, säger Nora. Vera betonar att hon har tillräcklig kompetens för att leda samtal, men att hon inte
har kompetens för att ”ta ansvar för de psykologiska processer som skulle
kunna börja hända om vi tittar inåt och på varandra, vad vi tycker om
varandra”. Det gäller alltså att kunna styra samtalen till ”säker mark”, och
att inte blunda för riskerna. Det är viktigt att handledaren kan se gränsen
för sin egen kompetens, framhåller skolledare som själva haft handledande
uppgifter:
[…] gruppdynamik … innebär ju att man både skrattar och har roligt
tillsammans, men också att det faktiskt får dyka upp, saker och ting
som inte är så hedrande och … som är svåra … och det gäller ju att man
klarar av att hantera det … och vet vad det är som man kan hantera och
inte hantera. Och det … krävs en viss form av professionalitet för att
göra det. (Tomas)
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Ja, jag tänker att jag inte har kompetens för det som kan uppstå, när
man i stället för att ha fokus på verksamheten och det dagliga arbetet
har fokus på vad jag tycker om dig så kan det sätta igång processer som
inte jag kan ro iland. Jag har tillräcklig kompetens för att leda samtal,
men jag har inte kompetens för att ta ansvar för de psykologiska processer som skulle kunna börja hända om vi tittar inåt, och på varandra, vad
vi tycker om varandra. (Vera)
Ja, alltså jag kan ju se att som pedagogisk handledare så skall jag ju veta
mina, mina … definitivt var mina gränser går och det är inte så enkelt
alltid, ... när man tar upp saker måste man kunna ta hand om det …
som väcks … och det är inte alltid man kan det. (Ulla)

Om det visar sig i samtalet att någon deltagare har privata problem som
behöver bearbetas, säger Anders att han brukar fråga ”är inte det här en
frågeställning som du kanske skulle ta upp med en terapeut istället?” Han
påstår att det många gånger är skönt för de övriga deltagarna ”att höra att
det finns en gräns, för oftast så vet arbetskamraterna att det finns personliga svårigheter”.

Vad leder handledningen till?
Vid intervjuerna ställdes frågor om informanternas syn på vad man kan
åstadkomma med hjälp av handledning, och om de märkt några skillnader i verksamheten/organisationen som kunde kopplas till grupphandledningen, och hur de i så fall sett ut. I det följande beskrivs skolledarnas svar
på dessa och liknande frågor.
Förbättrat samarbete

Förbättrat samarbete nämns som en konsekvens av grupphandledningen.
”Jag har tre arbetslag och där har jag genomfört ett antal aktiviteter med
ett, och några aktiviteter med ett annat och jag tycker att de som jag har
genomfört mest med … har bäst samarbete, det tycker jag!”, säger Tomas.
Han menar att även om inte arbetslagsutveckling är det huvudsakliga syftet med samtalen, blir detta ändå ofta en bieffekt;
Nej, men alltså samtalen blir ju en metod. Det sker ju en parallell process där, alltså samtalen utvecklar ju gruppen, det är ju inte bara det man
pratar om … utan det är en parallell process, som finns, som utvecklar
gruppen, och ökar tilliten och förståelsen för varandra. Så det är ju …
man vinner två saker och det ... några gånger som jag genomfört de här
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lärande samtalen så har ju parallell processen varit viktigare än det vi
pratat om. (Tomas)

Nils säger att grupphandledningen kan leda till att kompetenserna i arbetslaget utnyttjas bättre, och att gruppen börjar sträva mot samma mål:
Man vet att man jobbar mot samma mål, man vet vilka metoder man
använder och man vet vilka kompetenser man ska använda i gruppen
för att man ska fördela arbetet till exempel. (Nils)

Det finns också exempel på att gruppen kan bli alltför stark genom handledningen. Inga berättar om ett tillfälle då hon som skolledare hade grupphandledning tillsammans med andra kollegor, och där gruppen blev så
stark att chefen reagerade:
Där blev det en splittring mellan chefen och vår grupp. Vår skolledargrupp blev väldigt stark, och vår chef var inte med och hon kände sig
hela tiden åsidosatt och utanför så hon sa upp den handledningen, vi
fick inte ha den längre. Vi blev… (ohörbart) och vi började våga säga
emot, och säga nej, och det var inte populärt. (Inga)
Lärarna finner egna lösningar

Några av informanterna framhåller att förutom att handledningen bidrar
till att lösa problem, och till att bättre hantera svårigheter av olika slag,
kan den också stärka personalens egna förmågor. Studiedagar förändrar
ingenting i praktiken, säger Inga, ”Jag tycker att det ger väldigt liten effekt.
Man är på den här studiedagen och så kommer man tillbaka och så gör
man som man alltid har gjort”. Däremot kan handledningssamtalen bidra
till att utveckla lärarnas beredskap för att hantera liknande problem på
egen hand i framtiden, genom att förhållningssätt approprieras som kan
vara dem till nytta nästa gång som problem uppstår. Skolledare berättar
att när de började arbeta på skolan upplevde de det som att lärarna alltid
behövde hjälp av ledning eller experter när någonting blev problematiskt,
men att de med hjälp av grupphandledning skaffat sig en förmåga att själva
finna lösningar på problem, och att de nu är i mindre behov av hjälp från
andra håll:
Dels tycker jag pedagogen växer i sitt sätt att se på barnet, och sen
tycker jag att man prövar olika lösningar … här tycker jag att det är
väldigt klart … jag märker det när jag pratar med personalen … att de
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har andra lösningar än vad de hade innan. För de var desperata (‘det går
inte det här, vi kan inte ha det så här’), och sen ser de lösningar. (Inga)
Ja, jag tyckte att jag kunde se den förändringen att man blev medveten
om sina egna möjligheter, och också en vilja att utan mig samtala om
situationer och tillsammans leta kraft … och leta lösningar tillsammans.
Det tycker jag att jag kunde uppleva. Och liksom en förståelse för att
det här är det vi har att lösa, och nu måste vi lösa det tillsammans. Alltså
att från att ha bett om en resurs försöka lösa det tillsammans. (Vera)

Parallellt med att gruppen handleds i att hantera ett specifikt ärende sker
en annan sorts situerat lärande. Detta lärande kan, som Inga framhåller i
citatet, innebära att lärarna upptäcker sin egen kapacitet, att de handleds
i att upptäcka sina egna resurser, och därmed inser hur de i fortsättningen
kan hantera liknande problem.
Kan befästa en känsla av otillräcklighet

Det kan å andra sidan finnas en risk för, om handledningen är konsultativ
och handledaren är snabb med att komma med råd, att vad de handledda
lär sig är att deras egna förmågor inte räcker till, vilket kan befästa en
känsla av otillräcklighet:
Väldigt restriktiv skall man vara, som handledare måste man vara väldigt observant på att nu är det ett råd jag ger … för att det blir ingen
självväxt av råd … det blir ingen självständighet. (Anders)

Lärandet i konsultativ handledning kan för lärarnas del komma att handla
om, inte bara problemets innehållsliga aspekter, utan också de egna
begränsningarna, att det finns problem som går utanför deras egen förmåga och som kräver experthjälp. Upplevelserna av att de egna resurserna
är otillräckliga finns invävda i lärosituationen, eller uttryckt på ett annat
sätt; lärandet är situerat, vilket innebär att situationen i vilken lärandet sker
är en fundamental del av det som lärs. Handledares olika sätt att handleda,
genom att ge snabba råd eller genom att bidra till att stärka de handleddas
kompetens, gör alltså skillnad i vad som blir följden av ärendehandledningen.
En form av modellärande

Ulla hävdar att grupphandledning är en särskilt nyttig arbetsform i skolan
eftersom ”vi jobbar med grupper hela tiden”. Hon säger, liksom andra
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informanter, att ”man lär sig sätt att arbeta med eleverna”. Handledare
bör eftersträva att arbeta med lärare på sätt som stämmer överens med hur
lärarna förväntas arbeta med elever. Mia uttrycker liknande tankar om att
det handledande arbetssättet kan överföras till elever, och nämner särskilt
elever som inte använt tiden i skolan på rätt sätt, och som i en handledd
grupp, tillsammans med andra elever, skulle kunna samtala om egna mål,
framtidsplaner och framkomstvägar. Tomas framhåller att ” det är ju en
process det här… att lära sig tänka reflekterande och få förståelse för det
också”, och den kunskapen kan man använda med grupper och klasser.
Kan avsluta dåligt fungerande samarbete

När konflikter uppstått har handledning kunnat vara till hjälp, ibland för
att kunna gå vidare med samarbetet, men vid andra tillfällen för att kunna
fatta väl underbyggda beslut om att avsluta samarbetet, eller för att splittra
ett dåligt fungerande arbetslag. I följande citat berättar Inga om ett tillfälle
då hon som skolledare tillsammans med en kollega genom handledning
fick hjälp att hantera en konflikt, vilket ledde till att samarbetet avslutades,
vilket Inga var nöjd med:
[…] ja det var en gång för tre år sedan, då anställde jag en biträdande
rektor på min skola. Och vi kom inte överens, vi drog inte jämnt, jag
tyckte att han gick bakom ryggen på mig och han mådde inte bra för
han tyckte att jag inte lyssnade på honom. Så det blev väldiga konflikter
mellan oss och då var vi så nära och skulle jobba som skolledare båda
två. Då tog jag upp det med min personalchef och sa att ‘det funkar inte
för oss, vi kan inte jobba ihop, jag klarar inte det’. Och då fick vi två
handledning av en psykolog […] det var ju mer konflikthandledning,
och det var jättebra. Vi skildes åt sedan som goda vänner, men kunde
inte jobba ihop. Men det var jättebra, och det var väl en ... tio gånger
tror jag vi hade det, à två timmar. Så det var mycket! (Inga)

Judit berättar hur man vid ett tillfälle anlitade en handledare på hennes
skola, vars uppgift var att ”titta lite på arbetslagen och … försöka trimma
ihop dem och se vad vi behövde jobba med”, eftersom lagen inte hade
någon samsyn och ”varje arbetslag var en egen liten ö”. Först genomfördes
en gemensam introduktion, och sedan träffade handledaren varje arbetslag
vid fem tillfällen à två timmar … ”och till slut blev hans analys en grund
för att spräcka arbetslagen och börja på ny kula”. Ulla har liknande erfarenheter:
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Bra eller dåligt. Jag tror, att här handlar det om, sist man hade några
här, då kom alla överens om att vi skall nog inte arbeta tillsammans. Det
tycker jag … då har man ändå kommit fram … alltså det är ett stort steg
att kunna säga det till varandra att ‘ vi skall nog inte … det här fungerar
inte, vi är för olika eller vi har för olika … alltså, oavsett … att komma
så långt att ta det steget. Då tycker jag handledaren har gjort ett gott
arbete ändå … att få dem till den insikten. Tycker jag. Det var jag lite
imponerad av … när jag faktiskt kände att dom kom fram till varför
de inte vill jobba tillsammans, eller bör inte, ‘vi försöker nu men sen så
skall vi inte göra det’. (Ulla)
Det kan bli ärr som aldrig går bort

Anders säger att det finns tillfällen när man bör undvika grupphandledning, då det kan finnas risker. Han påstår att om det finns en gammal
konflikt mellan två personer i ett arbetslag, kan den förvärras i en handledningssituation, ”genom att saker och ting sägs som man aldrig kan ta
igen, eller som aldrig kan förlåtas eller att det man säger till den andre kan
bli ett ärr som aldrig går bort”. Anders hävdar att ”det lilla som finns i en
konflikt eller schism, den kanske man ändå kan hantera utan att den stör i
arbetet så mycket, men den kan ju plockas fram i en handledningssituation
och så blir den så stor att den inte blir hanterbar”. Ulla berättar om ett
gruppsamtal hon upplevde som ITiS-handledare, när gruppens deltagare
började anklaga varandra, ”och det blev jättejobbigt, och … folk sprang
ut och … de började gråta och det var … mycket mer än vad jag trodde
… där fick jag ju stoppa mig, för att det var inte mitt uppdrag riktigt”. I
den situationen fick Ulla hämta skolledaren, som såg till att gruppen fick
annan handledning, vid sidan av. Vera har också erfarenheter av att stoppa
ett samtal som tagit fel riktning:
Jo det var ju en grupp, där det var en person i gruppen som gärna ville
prata om relationer, hon ville få in det i kontraktet och jag avgränsade
det. Sen så blev det så vid ett par tillfällen ändå, alltså det blev påhopp,
personliga påhopp på någon annan … (Vad gjorde du då?) Jag stoppade
det. Det tyckte jag var jättesvårt … för då var det mellan två personer
som var oense om hur man skulle göra någonting … en tredje person
hoppade på den ena av de där två och sa; ‘du gör alltid …’, ‘jag tycker
att du …’, och den fjärde personen var helt utanför och visste inte vad
de pratade om. Så då kunde jag bryta det utifrån det ... ‘ska ni reda ut
det här så måste vi alla förstå vad det handlar om och då föreslår jag att
ni löser det här någon annan gång, annars blir det här konstigt, jag kan
inte strukturera det här samtalet’ sa jag. (Vera)
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Ulla ger exempel på ett handledningsuppdrag som hon enligt egen mening
över huvud taget aldrig borde ha åtagit sig. Hon skulle handleda sju afrikanska män, som ”inte ett enda dugg brydde sig om vad jag sa, eftersom jag var kvinna”. Då var det tur att ITiS-handledarna hade tillgång till
handledning på handledningen, framhåller Ulla.
Det finns handledningssituationer som lett till att deltagare farit illa. I
intervjuerna ges exempel på handledningssituationer som lett till upprörda känslor och till och med sjukskrivning. Inga, Ulla och Nora beskriver sådana tillfällen. Inga berättar om två skolledare som ”totalt gick in
i väggen” i samband med avslutningen av en handledningsomgång som
genomfördes på internat, och att resultatet blev långtidssjukskrivning och
att de båda deltagarna sedermera slutade som skolledare:
Vi hade ett sånt handledningstillfälle då vi åkte bort över en natt. Det
var avslutningen på den där handledningen som vi hade med gruppen,
och då åkte vi bort över en natt och så fick varje person presentera sitt
liv. Och det har ju några lätt för. Men det var två personer som totalt
gick in i väggen alltså och tyckte att de hade ett sånt dåligt liv jämfört
med alla andra, så de slutade som skolledare – båda två. (Inga)

Nora nämner också en deltagare i en handledningsgrupp som blev sjukskriven. Nora hävdar att det berodde på att hon redan var i en svacka, men
beskriver en utlösande konflikt i gruppen:
[…] vid nåt tillfälle på slutet alltså … för vi hade på nåt vis tyckt att …
att hon kan ju inte sitta här … alltså hon hade på nåt sätt inte rätt att
vara här om hon inte på nåt vis delade med sig … så att det blev att man
sa det, “det här är ju helt fel att du sitter med här men aldrig delger eller
lägger dig i oss, våra problem, talar om våra svårigheter och du kan inte
… eller vill inte … det blir det ju konstigt då. (Nora)

Ingen av skolledarna påstår att handledningen i sig skulle ha framkallat
deltagarnas problem. Snarare, framhåller de, kan personer med påtagliga
egna problem, ha svårt att orka med gruppsamtalen. Handledarna måste
vara lyhörda, säger Judit, och uppmärksamma på om det är något som
kommer upp som inte är bra, och som behöver följas upp individuellt.
Är det någonting som handledningssamtalen lärt mig, säger hon, så är det
att lyssna, också till undertonerna, ”och verkligen lärt sig respekt alltså,
försöka lägga band på sig när man tycker att ‘den här idioten skall jag inte
lyssna på en dag till … utan att man försöker och ser …”.
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Vem kan ha nytta av handledning?
Vid intervjuerna tillfrågades skolledarna om sin syn på vem som behöver
handledning, och om vem som främst kan dra nytta av samtalen. Här
beskrivs vad de svarade om behovet av handledning och om hur en handledningsgrupp ska sättas samman:
Kan det vara så att de som jobbar i skolan aldrig har getts tillfälle att prata?

Några av informanterna, med en bakgrund i andra organisationskulturer,
hävdar att lärarna i skolan inte är vana att prata med varandra och att lära
av varandra på det sätt man gör på andra arbetsplatser. Tomas jämför i
följande citat skolan och lärarna med sina tidigare erfarenheter av arbete
inom försvarsmakten:
Jag har ju en bakgrund från en helt annan kultur … där det här med
att lära av varandra var en självklarhet. Vi kunde ju inte … ta in någon
från nån annanstans som skulle komma och tala om för oss hur det
skulle genomföras … men i skolan finns det ju jättemycket kompetens,
vi har jättemånga jätteduktiga lärare men man är väldigt försiktigt till
att lära av varandra och dela med sig till varandra, sina erfarenheter och
så vidare … intressera sig för andra … och ställa frågor och så vidare.
Diskussioner i många fall består utav påståenden, mycket mer än utav
frågor. Man är mer intresserad av att övertyga, mer än att intressera sig
för vad andra … hur andra tänker och menar. (Ebbe)

Rita, som arbetat inom vården, säger att när hon började arbeta i skolan
så fick hon alltid höra att ”skolan är trög” och att det tar så lång tid att
genomföra förändringar i skolan. Bilden var så negativ säger hon. ”Men
sen tänker jag också så här: varför har så många människor den bilden?
Kan det vara så att de som jobbar i den här skolan aldrig har getts tillfälle
att prata… och jag tror det”, säger Rita. Ebbe och Rita, hävdar liksom flera
andra informanter, att skolans verksamhet måste organiseras så att den
gynnar samtal, och de uppfattar handledda samtalsgrupper som angelägna
för såväl lärare och rektorer som för annan personal inom skolan.
Att få handledning - det är någonting man kan längta efter!

De skolledare som valdes ut för intervjun hade alla erfarenheter av handledning. Ett av de kriterier som jag använde vid urvalet, var att intervju-
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personerna själva skulle ha erfarenhet av att ha blivit handledda. Det visade
sig att informanterna gärna och mycket pratade om sådana egna handledningserfarenheter, och i intervjuerna framhålls hela tiden skolledarnas
behov av handledning, parallellt med lärarnas. Inga framhåller att ”grupphandledning alltid kan vara en användbar metod … man kanske totalt
snöar in i … sitt eget arbetslag, men så kommer det någon utifrån och
lyfter någonting, så … börjar titta och tänka på … i andra banor än vad jag
har tänkt tidigare”. Behovet av att möta nya perspektiv, och av att utmanas
i sitt tänkande, kan gälla såväl lärarlag som skolledargrupper, säger hon.
Judit delar denna uppfattning:
[…] jag tror att alla behöver det, alla behöver handledning. Det finns
inte nån som är fullärd. Så att … det tror jag alla behöver handledning
… i nån formation, så att säga … det … inte minst … dom högre
cheferna i respektive stadsdel, dom skulle behöva handledning mer än
vi andra, tror jag … och även rektorer, självklart, alltså. För att tiderna
förändras och du måste hänga med, och … det kommer ju alltid upp
frågor i ens huvud, i jobbet och överallt. (Judit)

Behovet av handledning är stort, framhåller Mia, ”alltså jag tycker det är
stort! Jag skulle önska att vi kunde ha mycket mer av grupphandledning i
skolan där jag är nu. Det skulle definitivt vara värdefullt, för det känns som
om det skulle vara berikande om man får fler aspekter på sitt eget”. Ulla
redovisar samma uppfattning, kontinuerlig handledning behövs för att de
anställda ska få nya perspektiv och inte stagnera. Dessutom behöver man
”prata av sig”, säger hon:
[…] man … behöver gå och få prata av sig och få någon utomståendes
… så egentligen så tycker jag att de skulle ha det, kontinuerligt, att
det borde vara någonting som bara finns … framför allt så att man
inte stagnerar. Fast det är ju lätt att man gör. Att man hela tiden får in
någon utomstående som säger men här, ‘har ni tänkt på det här? Hur
skulle det vara om ni provade det här eller vad händer om ni gör så
här?’ (Ulla)
Så fort det finns en grupp så behövs det någon slags grupphandledning

Anders hävdar bestämt att ”handledning är hur bra som helst” och att det
är någonting som alla borde ha rätt till. Flera skolledare hävdar att alla i
skolan borde ha möjlighet till kontinuerlig handledning, oavsett om man
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har uttalade problem eller inte, ”så fort det finns en grupp så behövs det
någon slags grupphandledning”, säger Nils. Han menar att varje grupp
har en potential att utvecklas, ”att komma framåt i utvecklingen … att
man drar nytta av att man arbetar i grupp och utvecklar både gruppen och
verksamheten”.
”Jag har haft grupphandledning överallt där jag har arbetat”, säger Inga
som varit skolledare i 20 år. Syftet har varit att skolledarna ska kunna ”dra
åt samma håll” och hitta ”en gemensam strategi att jobba efter”. Hon säger
sig ha svårt att förstå de skolledare som inte inser gruppsamtalens potential:
Vi har en del i vår grupp som har delat ledarskap, det vill säga de är två
skolledare på samma skola, och de är oerhört starka, de känner att de
behöver inte gruppen. De klarar sig själva. Och det blir en viss passivitet
då, som jag inte riktigt förstår, man vill därifrån så fort som möjligt för
att kunna jobba med sitt. (Inga)

Inga understryker skolledarnas behov av varandra och varandras stöd.
Skolledare skulle behöva handledning i att hantera besvärliga situationer,
säger Mia. Nora berättar om en skolledare i hennes skolas ledningsgrupp,
som fått utstå mycket kritik från olika håll. Detta skulle skolledarna behövt
tala om, med stöd av en handledare hävdar hon:
[…] för att … kunna stärka mannen i fråga … och för att vi skulle
känna att vi verkligen är ett sammansvetsat gäng … så här avsätter man
inga flera skolledare … utan nu skall vi lösa dom problem som är …
inte bara skolledningens problem … utan det handlar om gruppen, vad
som händer i gruppen … och att man utser syndabockar och allt det
där. (Nora)

Men det är kanske ändå inte den viktigaste orsaken till att ledningsgruppen skulle behöva handledning, framhåller Nora. Hon ser handledningen
som en förmån, en möjlighet att bli starka som grupp, ”kanske till och
med tala samma språk”, säger hon. Nora menar att det är viktigt att skolledarna är eniga och kan dra åt samma håll, för att ”dra lärarna mot det mål
som man har - det övergripande målet”. Handledning kostar pengar, konstaterar Nora, “men varför skulle inte vi kunna stärka vår ledningsgrupp
även om det kostar pengar? För att vi nu skall ges ännu större … möjlighet
att … dra den här skutan i rätt … på rätt köl”.
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Tomas har fått handledning inom ramen för den statliga rektorsutbildningen, och han handleder själv arbetslag på skolan. Vid något tillfälle
har han handlett övningar med sina skolledarkollegor, för skolledarna har
enligt hans uppfattning samma behov av handledning som lärarna. Ulla
är av liknande uppfattning, hon hävdar att skolledarna “absolut behöver
handledning”. De är “ensamma och utsatta” säger hon och utbrister; “för
vilken kvalitetstid, att få lov att sitta och få handledning - det är någonting
man kan längta efter!” .
Andra som behöver handledning

Det finns även andra grupper i skolan som skulle kunna ha nytta av handledning, understryker flera skolledare. Tomas hävdar till exempel att eleverna skulle ha nytta av grupphandledning, och att lärarna när de själva
får handledning kan tillägna sig metoder att använda tillsammans med
elevgrupper:
Jag tror, … jag ser ingen skillnad på att lärarna skall jobba i grupper och
att man tror att gruppen för lärarna är bra och värdefull … alltså varför
kan den då inte vara värdefull för eleverna? … Alltså självklart … och
det är väl en utav mina visioner som jag har att organisera skolan i små
arbetslag om åtta tio nåja, sex åtta elever nånting i typ arbetsgrupper
… för att utveckla gruppen som arbetsinstrument … lärande samtal/
grupphandledning, typ. Och då blir ju läraren handledare för de grupperna. (Tomas)

Ebbe, Mia och Rita talar om grupphandledning som en självklarhet för
elevhälsans personal. Kuratorer, psykologer och skolsköterskor har handledning i grupp, men även speciallärare och specialpedagoger. Flera av
dessa yrkesutövare handleder ju ofta i sin tur lärare:
[…] vi har ju en elevhälsa som har egen handledning varannan vecka.
De är tre stycken och där är det egentligen ingen diskussion, de skall
ha det. Det har aldrig varit någon som har sagt nej eller ens … Genom
sin utbildning så ser ju de, … eller de har med sig det behovet själva.
(Ebbe)

Ulla och Mia nämner särskilt den administrativa personalen som en yrkesgrupp som skulle uppskatta grupphandledning. De behöver stöd i att ”se
elever och personal som kunder”, säger Mia, och Ulla talar om Carina
på expeditionen som ”å ena sidan inte ska få veta någonting, och å andra
sidan ska veta allt”.
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Kommentar till den första läsningen
I den första läsningen av texten har jag med öppna sinnen tagit del av
informanternas beskrivna upplevelser. Jag har strävat efter att låta skolledarnas yttranden framträda, utan att låta mitt lyssnande styras av min förförståelse. Därmed har min egen kunskap prövats i mötet med informanternas, och jag har kunnat konstatera att en del av den handledning som
de beskriver är av ett annat slag än den jag förväntat mig. Fyra särskiljande
aspekter är särskilt framträdande:
• Handledningen kan vara kortsiktig och inriktad på hantering av
specifika problem
• Handledningen kan ha ett förutbestämt innehåll
• Handledningen kan vara obligatorisk för deltagarna
• Skolledare kan ta rollen som handledare
Handledningen kan vara kortsiktig och inriktad på hantering av specifika problem

Skolan är en målstyrd verksamhet, och samtidigt en komplex och dynamisk
miljö, där ett stort antal människor med varierande bakgrund och behov
dagligen lever sitt yrkes- och vardagsliv. Behov och förväntningar kolliderar, konflikter uppstår, det blir ’grus i maskineriet’, som Vera uttrycker det.
Lärarna ‘kör fast’ och har svårt att se hur de ska hantera situationer med
elever eller föräldrar, samarbetet i arbetslagen gnisslar, eller akuta konflikter uppstår. Handledning kan då vara ett redskap som skolledarna tar till
för att komma tillrätta med situationen, vid vissa tillfällen efter önskemål
från lärarna. Handledare anlitas, ofta är denna en specialpedagog, ibland
någon annan expert. Lärarna förväntar sig att få råd och synpunkter, ibland
efter att handledaren också gjort observationer i klassrummet. Åtgärden är
tidsbegränsad, handledarens arbete är avslutat när problemen är avhjälpta.
Insatsen bygger på grundantagandet att expertkunskaper behövs, eftersom
lärarna uttömt sina resurser. Det finns ett sätt att hantera situationen som
är mer ’rätt’ än det lärarna har lyckats med, nämligen handledarens sätt,
vilket ska förmedlas. Influenserna från hantverkstraditionen är påtagliga.
Skolledaren har ett ansvar för att arbetet i skolan fungerar, och när problem uppstår måste han eller hon ingripa. Det övergripande syftet är att
aktivt stödja skolans verksamhet och måluppfyllelse.
Handledningen har ett förutbestämt innehåll

De problem, eller utvecklingsbehov, som skolledaren ser i verksamheten
måste åtgärdas, och handledda samtal uppfattas som ett lämpligt medel,
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vilket innebär att det övergripande innehållet i handledningssamtalen är
från början givet. Det kan gälla svårigheter med att möta behoven hos en
elev eller en grupp av elever, det kan gälla personalens problem med att
samarbeta eller det kan handla om behovet av att utveckla pedagogiken
eller lärarnas synsätt. Handledaren har en avsikt med samtalen och är den
som sätter agendan. Denna handledning skiljer sig från handledning där
deltagarnas behov tillåts styra samtalens innehåll, och där deras frågor och
val av praktikgrundade erfarenheter görs till utgångspunkt för vad som
avhandlas i samtalen.
Handledningen är inte frivillig

Skolans behov och utveckling är det som styr handledningen, vilket innebär att alla berörda lärare åläggs att delta. Antingen syftet är att utveckla
samarbetet i arbetslagen eller att hantera problem som gäller elever och
föräldrar är den individuella lärarens önskemål underordnade verksamhetens. Det är inte möjligt att avstå från att delta, även om motivationen är
svag hos den enskilde deltagaren. Det finns i studien exempel på handledning som lett till att lärare blivit sjukskrivna efter samtalen, men orsakerna
tillskrivs inte handledningen i sig, utan deltagarnas personliga problem,
trots att handledningen inte varit frivillig. Verksamhetens kvalitet och
utveckling är det centrala, och det förutsätts att alla anställda medverkar,
oavsett vad de själva önskar.
Skolledare tar rollen som handledare

När skolledare uppmärksammar behovet av handledningssamtal väljer de
ibland att själva axla rollen som handledare. Beroende på tidigare erfarenheter, liksom egna intressen och kvalifikationer, handleder de lärargruppssamtal av olika slag. Ibland kan de ha svårt att få legitimitet för sin handledarroll, men andra gånger tycks lärarna efter vad som uppges, acceptera
skolledarens dubbla roller. Några informanter betonar att samtalen syfte
och innehåll avgör när det är lämpligt att skolledaren agerar som handledare. För andra informanter är handledandet en uppgift som självklart kan
inräknas bland skolledarens åtaganden och ansvarsområden.
Förändrad förståelse

Informanternas syn på de fyra aspekter av handledning som här beskrivits
är sådana som utmanat min förförståelse. Jag har erfarenhet av en annan
sorts handledning som är frivillig, varaktig och styrd av deltagarnas behov.
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Samtidigt kan jag konstatera att skolledarna i många fall redovisar positiva
erfarenheter av den handledning de varit med om, vilket gör det än mer
angeläget att bättre förstå de kontraster som här framträtt. I syfte att fördjupa min tolkning måste jag gå bakom och bortom skolledarnas beskrivningar för att förstå de olika kontexter i vilka deras olika uppfattningar har
utvecklats. Skilda handledningstraditioner och diskurser är liksom skolledarnas varierande yrkesmässiga bakgrund och erfarenheter av handledning
av betydelse i sammanhanget. Den andra läsningen av materialet kommer
därför att ha fokus på kontextuella faktorer, och dessas kopplingar till skolledarnas förståelse av handledda gruppsamtal för lärare.

Den andra läsningen
I den andra läsningen utgår jag särskilt från de upptäckter som gjordes i
samband med den första läsningen, och som innebär att skolledarnas uttalade förståelse av handledda lärargruppssamtal skiljer sig från min förförståelse med avseende på handledningens varaktighet, vem som bestämmer
innehållet i samtalen, om handledningen ska vara frivillig för deltagarna
och om skolledare kan ta rollen som handledare. Jag vill undersöka hur
skolledarnas olika sätt att förstå handledning, särskilt med avseende på
dessa aspekter, är påverkade av deras kultur och historia. Varför tänker de
som de gör? På vilket sätt visar sig deras tidigare erfarenheter i de uttalanden som görs?
Mina tolkningar skapar betydelser i varje steg av forskningsprocessen.
Medan den första läsningen av texten innebar tolkningar på individ- och
gruppnivå, kommer de antaganden jag nu gör att även innefatta ett organisationsperspektiv. Skolledarnas yrkesmässiga erfarenheter är hämtade
från skilda organisationskulturer, och genom bland annat olika typer av
(handledar-) utbildningar har de mött varierande handledningsdiskurser.
Genom att innesluta tolkningarna från den första läsningen i en tolkning
som omfattar en större del av verkligheten, vill jag finna en struktur som
gör att mina iakttagelser bildar sammanhängande mönster.

Skolledarnas kontextuella resurser och olika röster
Informanternas förståelse av handledning finns i språket de använder när
de tänker och talar. Språket har formats i de kontexter där de ingått, i tidigare möten, i samtal med andra i de sociala sammanhang som utgjort vars
och ens kulturellt betingade verklighet. De specifika (relevanta) kontextu-
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ella resurser som aktualiseras för varje skolledare i samband med intervjun
visar sig delvis i språket, och görs på så vis tillgängliga för mina tolkningar.
Kontexterna, eller de kontextuella resurserna, är för varje individ oräkneliga och överlappande, och finns på många nivåer. Dit hör historiska traditioner, samhälleliga sammanhang, kulturellt grundade uppfattningar och
den nordiska diskursen om handledning. Dit hör också situerade faktorer
som förväntningar på intervjusamtalet och på mig som intervjuare, den
fysiska miljö vari samtalet förs, vad som hänt i skolledarnas yrkespraktik
tidigare under dagen och så vidare. Informanterna stödjer sina uttalanden
på kunskaper och sociala roller som de importerar in i samtalet. Var och
en av skolledarna i studien kan identifiera sig med ett flertal olika sociala
roller, som de har eller har haft, och som manifesteras vid olika tillfällen
under intervjuerna. Det innebär att informanterna under samtalets gång
utrycker sig med olika röster, ibland som skolledare, ibland som handledare ibland som handledd, för att nämna några exempel, och mångfalden
av röster gör att det i samband med analysen, kontinuerligt finns anledning att ställa sig frågan; vem är det som talar? I intervjusituationen riktar
informanterna sina yttranden till mig som intervjuare, men det är inte
bara till mig som de talar, utan medvetet eller omedvetet finns också andra,
till exempel framtida läsare av avhandlingen, närvarande som adressater.
Det kan därför också finnas anledning att fråga sig till vem deras yttranden
är ställda.
Jag ska i det följande undersöka diskursiva uttalanden av Tomas och Rita,
av Nora och Anders, och av Ninni. Slutligen ska jag, med utgångspunkt
från min samlade tolkning av de tolv informanternas diskursiva uttalanden
lyfta fram tre huvudtyper av handledning, verksamhetsinriktad, professionsutvecklande och personalstödjande.

Tomas och Rita
Tomas och Rita får här representera skolledare vars uttalanden innebär att
grupphandledning av lärare är obligatorisk för deltagarna, att insatsen ofta
är av kortare slag och att samtalens innehåll är styrt av någon annan än
lärarna. Dessutom utgör denna handledning ibland en förlängning av ledningsfunktionen, på så vis att skolledaren själv tar rollen som handledare.
I avsikt att få en djupare förståelse av detta perspektiv ska jag undersöka
hur Tomas och Ritas diskursiva uttalanden är situerade i kulturella och
historiska kontexter. Deras uttalanden undersöks först var för sig, därefter
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förs en sammanfattande diskussion om den typ av handledning de båda
representerar.
Tomas

I citatet som följer möter vi Tomas i slutet av intervjun. Han har tidigare
under samtalet beskrivit hur han fram till för fyra år sedan, var anställd
inom försvarsmakten. Nu har han en tjänst som skolledare på en 7-9-skola.
Under sin tid som militär genomgick Tomas flera ledarskapsutbildningar,
den senaste var UGL (Utbildning av grupp och ledare) som bygger på
FIRO-teorin (se nedan) och som också ges inom näringsliv och offentlig
sektor. Som skolledare har Tomas handlett sina arbetslag i enlighet med de
metoder han inhämtat genom UGL-utbildningen, och i citatet svarar han
på frågan om andra skolledare i kommunen arbetar med sina arbetslag på
samma sätt som han;
[…] jag skulle tänka mig att det är lite speciellt eftersom jag har jobbat
ganska mycket med det här, och vi inom försvarsmakten höll på mycket
med grupper. Allt byggde ju på grupper där … det var ju … det är den
naturliga organisationsformen. Och jag tror inte att det har varit en
naturlig sak … och är det inte heller i skolan. (Tomas)

I citatet hörs militärens röst. Tomas säger att han kan tänka sig att “det är
lite speciellt”, i min tolkning menar han att han ”är speciell”, i egna och
andras ögon, eftersom han inte har lärarbakgrund, utan är militär. Tomas
säger att det inte varit lätt att komma från en kultur till en annan; det har
“krävt en del”. Han beskriver hur han i skolan insett att personalen inte
är vana att prata med varandra, och att en del av lärarna är väldigt rädda
för samtalen han försöker genomföra. ”Jag har ju en bakgrund från en helt
annan kultur … där det här med att lära av varandra var en självklarhet”
säger han, men i skolan där det finns så mycket samlad kompetens, “är
man väldigt försiktig till att lära av varandra”. Tomas har arbetat med
arbetslagen för att få dem att berätta om sig själva, ge varandra feedback,
utbyta erfarenheter och utveckla samarbete, men hävdar att “det är en jätteprocess att ro iland om man har arbetat enskilt med stängd klassrumsdörr”. Handledningen är inte frivillig för deltagarna. En del av lärarna
försöker väl komma undan, säger han, men då vädjar han till dem och
försöker få dem att förstå värdet av att utveckla samarbetsförmåga och kollektiv kompetens.
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Under sin tid som skolledare har Tomas deltagit i den statliga rektorsutbildningen, och i samband därmed fått grupphandledning. Där användes
en modell som gick ut på att en av deltagarna lyfte en fråga, och att rundor
användes när gruppens deltagare därefter ställde frågor till den handledde.
Tomas säger att han upplevde denna handledning som ytlig, eftersom
gruppdeltagarna bara träffades i samband med kursen, och därför inte hade
förtroende för varandra. Tillit byggs upp i en grupp som känner varandra,
och tillit och förtroende är centrala begrepp i FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation), betonar Tomas, som under intervjun ofta
använder ordet ‘tillit’. FIRO är en relationsteori som på 50-talet lanserades
av den amerikanske psykologen Will Schutz, i samband med Korea-kriget
(Schutz 1997). Schutz hade uppdraget att undersöka varför effektiviteten
i arbetet varierade mellan olika grupper, trots att deltagarna hade likartad
utbildning. Resultaten av studien visade att orsakerna fanns att hämta i
arbetsgruppernas inbördes relationer och kommunikation. FIRO-teorin
utgör idag grunden för det svenska försvarets ledarskapsutbildningar, och
har även spritts till många andra samhällsområden.
För Tomas är den handledande rollen ett naturligt inslag i hans ledarskap.
Syftet är att effektivisera samarbetet i arbetslagen, att personalen ”ska få
syn på varandra och lära av varandra”. Tomas tar själv rollen som handledare, innehållet i samtalen är förutbestämt och handledningen är obligatorisk för deltagarna. Hans förhållningssätt utgör följaktligen en förlängning
av hans ledarskap och handledningen ges i avsikt att effektivisera arbetet.
Rita har ett liknande förhållningssätt, men hennes utgångspunkter, som
här ska beskrivas, är delvis annorlunda.
Rita

Rita har tidigare i intervjun berättat att hon är utbildad förskollärare, och
att hon därefter deltagit i två utbildningar, en rekryteringsutbildning för
blivande rektorer och en kommunal ettårig utbildning i pedagogisk handledning, utan vilka hon ”aldrig vågat kliva på rektorsarbetet” säger hon. I
samband med dessa utbildningar kom hon i kontakt med grupphandledning. När hon får frågan hur det kom sig att hon valde att gå den pedagogiska handledarutbildningen, svarar hon:
[…] därför att det som driver mig fortfarande, och som alltid har drivit
mig, det är … den pedagogiska delen … redan när jag jobbade som
förskollärare … det är just det här … varför är jag här? Alltså vad gör
jag egentligen på mitt jobb? Är jag här för att, för att jag skall få lön eller
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därför att jag skall ha något att göra på dagarna eller … drivs jag av en
pedagogisk tanke? det var liksom min första tanke att jag ville vidareutveckla det här, jag ville förstå mer hur jag kunde jobba med … med
pedagogiken som verktyg. För det tycker jag glöms bort. (Rita)

I citatet hörs dels skolledarens, dels förskollärarens röst. Här framgår att
det är pedagogisk utveckling som är i fokus för Ritas intresse. Handledning innebär för henne ett medel att utveckla pedagogiken. Rita beskriver hur deltagarna i handledningskursen ”fick ta ställning till sådant som
står i styrdokumenten”, till exempel hur de uppfattade begreppen bildad–
obildad, och till olika dilemman. De fick också reflektera över hur olika
begreppsförståelse kan märkas i verksamheten, och över vad de kan göra
för att påverka det. Utbildningen utmynnade i att var och en skulle genomföra fyra handledningssamtal. Rita handledde personal på en förskoleavdelning, och mellan samtalen fick hon handledning på handledningen
(metahandledning) av kursledaren. Därefter var uppgiften att skriva en
rapport som särskilt uppmärksammade avdelningens pedagogiska grundtanke, och ”hur pedagogiken användes som verktyg i arbetet”.
Den utbildning i pedagogisk handledning som Rita deltagit i är en utbildning som startades i slutet av 80-talet som en följd av att kommunerna
i Stockholms län gett uttryck för behovet att ”hitta fram till ett arbetssätt där arbetet med kvalitetsfrågor blev mer integrerat med det dagliga
arbetet” (Nordström 2002, s. 5). Tillsammans med Lärarhögskolan i
Stockholm utvecklades en utbildning vars mål var att utbilda pedagogiska
handledare som i sin tur skulle kunna handleda kollegor i det pedagogiska
arbetet i lärande samtal” (ibid.). Denna utbildning har därefter, med vissa
variationer, under 15 år getts till ett stort antal pedagoger i förskola och
skola över hela landet. Utbildningen är ettårig, och består av två delar. Den
första delen fokuserar egna ställningstaganden och egen pedagogisk historia; ”Vad tänker jag? Vad har påverkat mig? (Alnervik, 2009, personlig
kommunikation). Den andra delen innefattar litteraturstudier och egna
handledningsuppdrag, med handledning på handledningen (metahandledning) av kursledaren, såsom Rita beskrivit. Fler än 1000 handledare
har genom åren utbildats på detta sätt, och drygt hälften av dessa har varit
förskollärare (ibid.).
Värt att märka är dock att begreppet pedagogisk handledning även används
som benämning på andra typer av handledning runt om i landet, det vill
säga handledning som inte har sin grund i just denna specifika utbildning.
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I sin licentiatuppsats (2006) beskriver till exempel Birgitta Hammarström
Lewenhagen olika former av pedagogisk handledning i förskolan. Hon
hävdar att:
Den intersubjektiva överenskommelsen inom fältet om vad pedagogisk
i pedagogisk handledning syftar på verkar numera vara att det är en
handledning som vänder sig till yrkesverksamma inom pedagogiska
verksamheter och att de frågor som behandlas av handledningen är av
pedagogisk art. (Hammarström-Lewenhagen 2006, s. 28)

Som skolledare har Rita handlett lärarlagen på skolan en gång i månaden.
Hon säger att ”det inte alltid är det mest lyckosamma” att kombinera rollen som skolledare och handledare men möjligen anpassar hon sitt yttrande efter vad hon tror att jag förväntar mig:
Rita: Jag har ju alltså handlett lärarlagen här … och då har vi kallat det
för pedagogisk handledning … jag kom in då en gång i månaden …
Intervjuaren: … som skolledare och handledare?
Rita: Ja, och det är inte alltid det mest lyckosamma ... men … det är ett
lärande för mig hela tiden … (Rita)

I det fortsatta samtalet förklarar Rita att hon anser att handledningssamtalet ska vara en pedagogisk frizon, och att skolledaren kan verka hämmande
i sin roll som lönesättare. Men hon övergår snabbt till att beskriva hur väl
hon ändå tyckte att samtalen fungerade, och att hon såg ”ett jättestort
lärande av pedagogerna själva”. Rita säger att de pedagogiska samtalen
behövs ”jämt, jämt, jämt – för det är ju därifrån allt ska utgå”. Handledningen är obligatorisk för deltagarna, lärarna diskuterar frågor som ”Varför är jag här? Vilka är mina ledstjärnor Vad är det som driver mig? Vad
tycker jag är viktigt i mitt jobb?” Innehållet i samtalen styrs av handledarens frågor, vilket skiljer denna handledning från den som till exempel
Anders förespråkar. Processen mellan mötena är egentligen det viktigaste,
säger Rita, som tycker att hon kunnat se att de pedagoger som deltagit i
handledningen blivit ”väldigt tydliga och klara på vad det är de håller på
med”.
Rita säger att när hon deltar i arbetslagens arbete som skolledare är det
lärarna som ställer frågor till henne, men när hon deltar som handledare
är det hon som ställer frågorna. För Rita är handledning egentligen inte
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något som direkt har med handledningens form att göra, utan istället en
skolledares förhållningssätt som just innebär att istället för att omedelbart
komma med svaren, ställa frågor som hjälper andra att tänka själva.
Tomas och Rita - sammanfattande kommentar

Tomas och Ritas förståelse av vad handledning är har medierats i de kontexter där de ingått, i tidigare möten, på arbetsplatser, i utbildningar, i
interaktion och samtal med andra i de specifika sociala sammanhang som
utgjort deras historiskt och kulturellt betingade verklighet. Genom deras
uttalanden har en del av dessa sammanhang, och deras diskursiva förståelse, gjorts tillgängliga för mina tolkningar, men jag är medveten om
att deras yttranden i själva verket kan dölja, likaväl som avslöja, vad de
tänker och känner. Informanterna uttalar vad som är önskvärt och möjligt för dem i intervjusituationen, och de anknyter till de kontextuella
dimensioner som just då framträder tydligast för dem. Tomas har berättat om sin militära bakgrund, om hur han inom försvarsmakten deltagit
i flera ledarskapsutbildningar, och om de kulturella skillnader han upplevde när han började arbeta i skolan, och gick rektorsutbildningen. Inom
försvarsmakten var grupper och ledarskap i fokus, och i sina uttalanden
använder Tomas påfallande ofta sådana språkliga kategorier. Den approprierade förståelse av handledning som han ger uttryck för i intervjusituationen, innebär att handledningssamtalen utgör verktyg för att utveckla
och effektivisera verksamheten, framförallt arbetslagens samverkan. Ritas
fokus är delvis ett annat. Hon är utbildad förskollärare och säger att hon
ända sedan hon arbetade i förskolan har drivits av en önskan att utveckla
pedagogiken. Hon har gått utbildningar i pedagogisk handledning och i
ledarskap och har approprierat en förståelse av handledning som medel
för att få lärare att bli bättre pedagoger. I hennes situerade uttalanden är
uttryck som pedagogik och pedagogisk mycket frekventa. Både Tomas och
Rita initierar och genomför handledningssamtal med personalen som en
naturlig del i sitt ledarskap. Eftersom aktiviteterna syftar till att utveckla
verksamheten är de obligatoriska för alla lärare, och Tomas och Rita har på
förhand bestämt innehållet.
Den typ av handledning som de två informanterna representerar visar sig
ha uppenbara likheter med vissa former av amerikansk supervision, vilket
har utmanat min förförståelse. Jag är påverkad av den nordiska handledningsdiskursen inom vilken finns en tendens att avvisa arbetsledare i rol-
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len som handledare. Egelund (1999) som gjort en genomgång av nordisk
handledningsteori, konstaterar exempelvis:
Flera författare tar explicit avstånd från den amerikanska uppfattningen
om handledaren som en i organisationen integrerad linjefunktion som
både ska säkra kontinuerlig kvalitetsutveckling och fortlöpande kontroll av medarbetares prestationer. (Egelund 1999, s.144, min övers.)

Studiens resultat visar att flera av skolledarna anser att skolledarna mycket
väl kan ta en handledande roll, men det finns också många exempel på
uttalanden där en rakt motsatt uppfattning framförs.
I Tomas och Ritas fall handlar det om handledning som har fokus på verksamheten i första hand, handledningssamtalen syftar till att effektivisera
och förbättra lärarnas arbete. Det ingår i skolledares ansvar att se till att
verksamheten håller högsta möjliga kvalitet, och därmed kan denna handledning ses som en naturlig del i skolledarnas uppdrag. Den handledning
som Nora och Anders beskriver representerar en annan typ av handledning, vilket kommer att framgå av följande beskrivning.

Nora och Anders
På samma sätt som med Tomas och Rita ska jag här gå bakom och bortom
Noras och Anders diskursiva uttalanden för att förstå varför deras uttalanden i motsats till Tomas och Ritas innebär handledning som är en återkommande och frivillig verksamhet, där deltagarnas frågor styr innehållet
och där handledaren oftast är hämtad utifrån.
Nora

Noras yttrande, som här utgör det första exemplet, är hämtat från mitten
av intervjun med henne, vilken genomfördes på gymnasieskolan där hon
arbetar. Hon har just gett en lång beskrivning av hur hon ser på lärares
kompetens och professionalitet, talat om behovet av att känna trygghet i
sitt ämne, men samtidigt framhållit vikten av att inte bli för ämnesinriktad. Hon har också berört hur viktigt det är att förstå elevernas situation
som tonåringar i en förändrad värld, med en annan syn på demokrati,
medinflytande, kompisar och lärande än vad som gällde förr, understrukit
betydelsen av att finna en ny metodik som stämmer med elevernas förändrade behov, och hävdat att det är skolan som måste anpassas efter eleverna i
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stället för tvärtom. Därefter fick Nora frågan om vilken kompetensutveckling hon anser lärarna behöver:
Det är klart att det är de svåra sakerna, alltså hur vi … hur ser vi på
elever och kunskap och vårt eget … vår egen människosyn och elevsyn,
alltså. Och det måste vi ju jobba med då, och det är en smärtsam och
lång process. Och vi kommer inte förbi den. Och den undviker man
hela tiden (här på skolan). (Nora)

I citatet talar Nora som representant för skolan, som skolledare. Hon framhåller att lärarna behöver bli medvetna om sin egen syn på eleverna, att de
måste vara beredda att tala om de svåra sakerna och vara inställda på att
det handlar om en lång process. Men det går också att urskilja en annan
röst i citatet; nämligen sjuksköterskans. Nora är utbildad sjuksköterska
och arbetade i yrket under många år, till dess att hon på 80-talet gick en
utbildning till vårdlärare. Sedan har hon, under ungefär lika många år,
tjänstgjort som lärare på gymnasieskolan, de fyra senaste som skolledare.
När Nora yttrar sig hörs ofta sjuksköterskans röst, och i hennes uttalanden finns en viss kritisk distans till ämneslärare och gymnasieskola. Hon
lyfter fram lärarnas ensidiga fokusering på sitt ämne, och en ovilja att tala
om grundläggande värderingar (människosyn, kunskapssyn) och hur dessa
påverkar mötet med eleverna. Hon jämför skolan med vården, och säger
att i vården fanns de existentiella ställningstagandena ständigt närvarande,
men på gymnasiet finns en undvikande attityd till dessa frågor.
Inom sjukvården är de svåra frågorna om liv och död aldrig långt borta.
Personalen möter starka känslor av sorg och glädje, och måste vara beredda
att finnas tillhands, med empati och närvaro när situationen så kräver. I
skolan finns en annan kultur men Nora känner, i min tolkning, igen de
svåra frågorna i lärarnas möten med eleverna. Hon förstår inte lärarnas
ämnesfixering, när de individer som står i centrum för skolans verksamhet är eleverna, människor av kött och blod, med känslor och behov som
lärarna inte verkar vilja ta till sig. Hon säger att hon tycker att lärarna ska
”jobba med sin människosyn”, och sin syn på grundläggande värden, och
att det är en lång och smärtsam process, vilket är formuleringar som kan
kännas igen från handledningsdiskursen inom vårdområdet.
I en av de böcker som ofta finns med på vårdutbildningarnas listor över
kurslitteratur: Petersson och Vahlne (1997) Handledning - ett vårdpedagogiskt verktyg framhålls i det första kapitlets inledning:
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I styrande dokument för vårdutbildningar, och i målformuleringar för
kvalitetssäkring av vård, talas det om vikten av att arbeta för en helhetssyn på människan. Därför är det i allt vårdande arbete, och i samspel
mellan allt levande, högst väsentligt att veta vad man grundar sina värderingar på – att formulera sin värdegrund. I värdegrunden möts livsoch yrkesparadigm, det vill säga vem man är som person, självbilden
samt den professionella identiteten. (Petersson & Vahlne 1997, s.15)

Petersson och Vahlne hänvisar även till en tidig beskrivning av omvårdnad (Peplau 1952) där vården beskrivs som en terapeutisk process mellan
vårdare och patient, och där vårdaren måste inta en professionell närhet
till patienten. Petersson och Vahlne uttrycker det som att; ”Som handledare måste man kunna gå nära den handledde/gruppen och känna med i
svåra situationer”( s. 53). En annan författare inom vårdområdet, Cajverts
(1998), skriver att handledning ska vara en plats där behandlaren vågar
komma i kontakt med sin inre värld. Samma grundsyn kan kännas igen
i Noras uttryckssätt, till exempel säger hon att syftet med handledningen
är att ”… komma innanför, komma in till lite svårare frågor”. Den syn på
handledning som Nora ger uttryck för överensstämmer med den handledningsdiskurs som finns inom bland annat vården. Syftet är att starta
processer som leder till personlig och professionell utveckling, att stärka
lärarrollen, att vidga vyer och motverka stagnation. Handledningen bör
vara frivillig och skolledarrollen bör inte kombineras med handledarrollen.
Handledaren kan med fördel vara extern, gärna en terapeut. Nora hävdar
också att innehållet i handledningssamtalen bör vara sådant ”som man
själv får ta upp som viktigt”, och att kontinuerliga samtal är en självklarhet. Anders syn på handledning överensstämmer på flera sätt med Noras,
men han har hämtat sina kunskaper och erfarenheter i andra sammanhang
än hon.
Anders

Ett yttrande av Anders utgör slutorden i den drygt timslånga intervju som
hölls på skolan där han arbetar:
[…] för mig som rektor är det självklart, jag är positiv till handledning,
eftersom jag är handledare själv så tycker jag det är hur bra som helst. Så
jag har inga problem med … egentligen så skulle du inte fråga mig för
jag tycker det är någonting som alla skulle ha rätt att ha. (Anders)
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Under intervjuns lopp har Anders ömsom talat som skolledare, ömsom
som handledare, vilket blir tydligt i citatet, där han talar med båda rösterna. Anders har en bakgrund som mellanstadielärare och miljöterapeut,
och kom för första gången i kontakt med grupphandledning då han arbetade som lärare på en barnpsykiatrisk institution, där handledning av personalen ingick som en del i tjänsten och verksamheten på institutionen
byggde, liksom handledningen, på ett psykodynamiskt /psykoterapeutiskt
tänkande. När Anders därefter deltog i en högskoleutbildning i yrkeshandledning, var han ”den ende från skolan som gick den utbildningen ”det var
mycket sjuksköterskor och socionomer…”, och genom kursen kom han i
kontakt med en handledningsdiskurs som till övervägande del var präglad
av samma teoribildning som på institutionen. Det innebar processorientering, vilket inom psykoterapeutisk tradition betyder att ”fokus riktas
mot samspelet mellan handledare och handledd som den nivå där handledda kan utveckla insikter om sin egen funktion” (Egelund 1999, s. 140).
Psykodynamisk inriktning innebär också att motstånd och försvar mot
lärande och utveckling förutsätts och uppmärksammas. Sådana försvar hos
den handledde, som kan ställa sig i vägen för lärande och utveckling, kan
till exempel handla om motstånd mot handledningen, överföring av olösta
konflikter på handledningen och auktoritetsproblem (ibid.).
Efter avslutad handledarutbildning fick Anders många egna handledningsuppdrag, och dessutom anställning som handledare inom kommunens
utvecklingsenhet/specialpedagogiska centrum. Han säger att under de tolv
år han jobbade inom den psykiatriska barn- och ungdomsvården förstod
han att handledning är bra, och ett ”verksamt instrument för att få högre
kvalitet i arbetet”. Han säger också att han visste att i skolan ”existerande
inte handledning annat än som om man gått i väggen och ligger hemma
och gråter i tre månader, så kan man träffa en psykolog några gånger.
Grovt!”, och att han betraktade skolan som obanad terräng vad gällde
grupphandledning. ”Jag visste att det var bra och jag såg en möjlighet att
utveckla skolan genom att köra som handledare”, säger han.
De sammanhang utanför skolan, där Anders har verkat, innan han fick en
tjänst som skolledare, har varit präglade av den syn på handledning som
varit rådande inom psykiatri och socialtjänst, och dessa synsätt kan märkas
i intervjun med honom. Inom skolan är handledningsverksamheten förhållandevis ny och oprövad, och starka influenser från andra yrkesfält har
färgat den grupphandledning som fått fäste i skolan, till exempel genom en
inriktning mot processer. Anders uttalar i citatet att handledning är någon-
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ting som alla borde ha, vilket är en ambition i andra verksamheter. Inom
psykiatri och socialtjänst finns en lång tradition av grupphandledning, och
handledningssamtalen har sedan decennier kommit att bli en viktig del av
arbetet. Inom socialtjänsten har till exempel åtta av tio socionomer kontinuerlig handledning, vilket betraktas som en nödvändig förutsättning för
”ett bra socialt arbete, med god förståelse för klient/brukare”, men också
som ett ”viktigt instrument för god arbetsmiljö” (Höjer, Beijer & Wissö
2007, s. 7). Det finns en policy inom socialtjänsten att personalen ska ha
handledning, och bland cheferna rangordnas handledning allra högst när
det gäller olika former av kompetensutveckling.
Annan forskning har undersökt personalens inställning till handledning
inom socialtjänsten. Ett exempel är Dellgren och Höjers studie (2000), i vilken 1000 socionomer fick värdera cirka 20 olika komponenter i sitt arbete
på en femgradig skala (t.ex. arbetsuppgifterna, lönen, arbetsledningen,
arbetskamraterna, den fysiska miljön, handledningen) och handledningen
var det som gavs flest positiva svar. Högberg (2005), med bakgrund som
psykolog, handledare och forskningsledare, beskriver handledningen som
en ”institutionaliserad social praktik” (se vidare s. 42). Hennes intresse för
handledning som institutionellt fenomen är av gammalt datum, uppger
hon:
Det har sin rot i min upplevelse av att det har varit omöjligt att problematisera eller kritisera fenomenet handledning. Jag skulle vilja påstå
att i stort sett alla sammanhang i vilka jag rört mig under mitt snart
trettioåriga yrkesliv har handledning alltid framstått som något gott,
en god fe som skänker lindring i ett slitsamt yrkesliv. All antydan om
att handledning skulle vara något annat väcker indignation. Man kan
säga att bilden av handledning som ”det goda” har institutionaliserats.
(Högberg 2005, s. 209)

Denna institutionaliserade uppfattning av handledning som något gott
och nödvändigt har på senare år börjat spridas i skolan, och en av förespråkarna är Anders. I citatet säger han ”egentligen skulle du inte fråga
mig…”. Jag tolkar det som att han uppfattar sig som en föregångare, att
han är medveten om att han har erfarenheter av handledning som är unika
i skolan, att han har en särskilt positiv bild av grupphandledning som möjligen inte (ännu) omfattas av alla hans kollegor, och att han i uttalandet
riktar sig till dem.
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Anders är utbildad lärare, men hans erfarenheter av handledning är grundade utanför skolan, i en annan kulturell kontext. I min tolkning ser han
sig som något av en pionjär, som vill utveckla skolan genom handledning
”och har man en bra verksamhet sprider det sig”. Genom att han hade en
pedagogisk bakgrund, vann han lärarnas förtroende då han arbetade som
handledare, säger han, men hävdar att en chef omöjligt kan vara handledare på den egna arbetsplatsen (vilket överensstämmer med uppfattningar
inom den samlade handledningslitteraturen, särskilt den som är skriven av
och för personal inom psykoterapi, vård och socialt arbete, t.ex. Bernler &
Johnsson 1985; Pertoft & Larsen 1991; Petersson & Vahlne 1997). Han
säger att skolledaren inte kan vara handledare ”därför att det förutsätter
en öppenhet, som jag inte tror är sunt att en arbetsledare har med … sina
lärare”. Däremot stödjer han som skolledare lärarnas grupphandledning
med externa handledare, i den omfattning som skolans ekonomi tillåter.
Sammanfattande kommentar

Liksom i Tomas och Ritas fall har Noras och Anders diskursiva förståelse
av handledning sin grund i de kontexter där de ingått, på arbetsplatser
och i utbildningar, i möten, interaktion och samtal med andra. Men min
tolkning av vad som påverkat deras uttalanden begränsas även här av vad
som varit önskvärt och möjligt för dem att berätta i intervjusituationen.
Nora har i halva sitt yrkesverksamma liv arbetat som sjuksköterska, och
har sedan varit verksam som vårdlärare innan hon blev skolledare. I likhet
med Tomas beskriver hon skillnader mellan skolan och de sociokulturella
sammanhang där hon tidigare arbetat. Inom vården är mötet med patienten centralt, människan sätts i centrum, empati och medkänsla betonas.
I Noras situerade uttalanden är ordet elev ofta återkommande, och hon
pekar på risken att mötet med eleven får underordnad betydelse i förhållande till ämnet och undervisningen på gymnasieskolan där hon arbetar.
Handledningssamtal kan och bör användas för att förbättra förståelsen för
eleverna och för att öka medvetenheten om de egna värderingarna, liksom
den egna elevsynen och kunskapssynen hävdar hon.
Anders är utbildad lärare och miljöterapeut. Han har arbetat inom barnpsykiatrin, där han under tolv år deltagit i grupphandledning, han har
genomgått handledarutbildning och har haft egna handledningsuppdrag.
Anders talar om processinriktning, och om fokus på relationen mellan
lärare och elev. Den handledningsdiskurs han har influerats av har genomgående varit psykodynamiskt färgad uppger han, på samma sätt som hand-
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ledningsdiskursen inom vården är färgad av psykoterapeutiska perspektiv.
Noras och Anders uppfattningar om handledningens organisering och
innehåll är i överensstämmelse med denna tradition. I enlighet därmed
hävdar Anders att handledning är någonting som alla borde ha kontinuerligt, även i skolan, men att handledningen bör vara frivillig för deltagarna.
I den i handledningssammanhang ofta citerade boken Handledning i psykosocialt arbete (Bernler & Johnsson 1993, s. 73) behandlas frågan om
handledning bör vara en rättighet eller en skyldighet (ett fakultativt obligatorium) för dem som arbetar med psykosocialt arbete. Författarna är tveksamma till om människor som arbetar med människovårdande (behandlingsorienterade) uppgifter ska kunna välja ”att inte acceptera en belysning
och diskussion av sitt arbetssätt”. Bernler & Johnsson skriver att de inte
är beredda att föreslå obligatorisk handledning för de anställda, men tilllägger:
Vi kan tänka oss periodisk handledning, omväxlande med utbildningsomgångar såväl på arbetsplatsen som i form av kurser och formell vidareutbildning vid högskola eller dylikt, med personalgruppsarbete eller
med organisationsutveckling. Det bör generellt föreligga en skyldighet
att på detta sätt delta i sin egen vidare professionalisering, varav handledning utgör en – som vi uppfattar det – central del. (Bernler & Johnsson 1993, s. 73)

Anders och Nora hävdar också att handledaren bör vara extern, men ha
kulturkompetens, vilket är i linje med handledningsdiskursen inom vård,
psykoterapi och socialt arbete. Den bakomliggande tanken är att handledare har behov av en viss distans till organisationen, för att kunna bidra
till förändring, men bör ha kulturkompetens (ibid. s. 74) som innebär
kännedom om den aktuella typen av organisation och därmed förmåga att
leva sig in i arbetsplatsens specifika förhållanden och inverkan på arbetet.
Det är dessutom av betydelse att de handledda får ha inflytande över valet
av handledare.
Lauvås och Handal (1993), vars röster också är tongivande inom handledningsdiskursen, framhåller att handledningen bör vara kontinuerlig och ha
ett innehåll som utgår från deltagarna. De betonar även organisationens
avgörande betydelse för handledningen, och understryker den organisatoriska koden och de möjligheter och begränsningar som den skapar. Det
handlar om de självklara och oreflekterade uppfattningar om hur arbetet
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bör bedrivas, som finns på varje arbetsplats, och som enligt Lauvås och
Handal behöver medvetandegöras genom handledningssamtalen för att de
handledda ska förstå vilka värderingar som styr deras arbete.
De två typer av handledning som hittills beskrivits skiljer sig åt med avseende på handledningens långsiktighet, vem som bestämmer innehållet i
samtalen, om handledningen ska vara frivillig för deltagarna och om skolledare kan ta rollen som handledare. I materialet har även visat sig en tredje
typ av handledning, som inte på riktigt samma sätt kan relateras till de särskiljande aspekterna som nämnts ovan. Det är handledning som utgår från
de handleddas behov av att få stöd och avlastning, samtal som enligt informanterna kan förebygga utbrändhet och sjukskrivningar. Ninnis uttalande
ska här representera sådan handledning.

Ninni
På samma sätt som tidigare ska jag här undersöka hur Ninnis diskursiva
yttrande är situerat i bakomliggande sociokulturell kontext. Följande uttalande utgör Ninnis slutord i intervjun med henne:
[…] ja för jag menar om jag då körde till handledningen och hade ett
jättestort problem och sen nästan skrattade åt det när jag körde hem så
är det ju mycket man kan se på annorlunda sätt när man bara hjälps
åt. (Ninni)

I citatet hörs Ninni tala med den handleddas röst. Ninni har, efter nästan
30 år som ledare inom barnomsorg och skola genomgått den statliga rektorsutbildningen, och i samband med den haft handledning tillsammans
med tre – fyra kollegor, en hel dag, vid ”minst fem tillfällen”. Ninni talar
om denna handledning som en sorts uppvaknande. När man varit länge
på en arbetsplats, är det så lätt att invaggas i tron på att ens egna lösningar
är de enda möjliga, säger Ninni, och berättar att när hon körde hem från
handledningssamtalen tänkte hon ofta ”så dum jag var eller ... så låst jag
var i det ärendet jag tog upp … det fanns ju så många andra infallsvinklar.”
Ninni har varit förskollärare och ledare inom barnomsorg och skola sedan
70-talet. Hon har arbetat i samma kommun, och inom i stort sett samma
område hela tiden, ”jag är en sådan person som har varit på ett ställe väldigt
länge”, säger hon. I citatet ovan uttrycker Ninni en stark känsla av befrielse
efter att hon i handledningsgruppen lyft ett problem som först upplevdes
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som stort, men som krympte i ljuset av andras, annorlunda perspektiv.
En gång tidigare, har Ninni varit med om något liknande. Hon fick för
många år sedan, i samband med att hon arbetade som barnomsorgsassistent, konsultativ grupphandledning, under en period då arbetsbördan
kändes ovanligt tung. Med hjälp av handledaren fick Ninni och hennes
kollegor hjälp att se att de stora krav som de upplevde, i själva verket kom
från dem själva, ”och jag har den kunskapen kvar, fast det nu måste vara
20 år sedan eller något sådant, att det är ju jag själv som ställer för höga
krav”, säger Ninni
Hon säger också i citatet att det är genom andra man får nya perspektiv.
Grupphandledningen som ingick i rektorsutbildningen var mycket bra,
uppger Ninni. I gruppen utvecklades en trygghet, och var och en fick lyfta
yrkesrelaterade frågor och problem av olika slag. Ninni säger ”åh, jag bara
tänkte att jag måste ha många fall för detta var ju så skönt, så vet jag att
jag upplevde det, att få sitta i denna lilla gruppen…”. Ändå har inte Ninni
och hennes kollegor efterfrågat fortsatt handledning. Hon förklarar det
med att flera rektorer i kommunen innehaft samma tjänster i 25 år, att de
känner sig så trygga med varandra, särskilt efter den gemensamma grupphandledningen, och att de genom åren gett varandra stöd vid kriser och
utmaningar av olika slag.
Under intervjun med Ninni hör jag ibland att hon verkar angelägen att ge
mig de svar hon tror att jag förväntar mig. På mina frågor svarar hon att
hon verkligen ser behov av grupphandledning i skolan, men verkar inte ha
tagit några initiativ i den vägen. När jag frågar om det finns någon form av
grupphandledning på skolan, svarar hon ”… det som finns allra mest och
… jag vet inte om du tycker att jag är helt fel ute nu, det är ju medarbetarsamtalet, som ju också är en form att se framåt och handleda varann”. Jag
får en känsla av att Ninni leder en verksamhet som rullar på i invanda spår,
och att handledningssamtalen inom rektorsutbildning innebar en viktig,
men ytterst tillfällig, möjlighet till perspektivvidgning.
Ninnis erfarenheter av den grupphandledning hon fick inom rektorsutbildningen är mycket positiva. Hon handleddes tillsammans med en
grupp skolledare i regionen, och en av konsekvenserna som hon beskriver är att de kom varandra närmare, och har kunnat fortsätta att stödja
varandra efteråt. Ninni har erfarenhet av handledning som hon uppger
getts i syfte att deltagarna, med hjälp av handledare och grupp, skulle få
nya perspektiv, och kritiskt granska sin verksamhet. Syftet vara också att
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handledningen skull ge rektorerna stöd ”för att orka och inte bli utbränd”
säger hon, och hjälp att avgränsa sitt uppdrag. Handledaren var extern,
och samtalens innehåll bestämdes av deltagarna. Det framgår inte av Ninnis uttalanden hur frivilliga samtalen var, de ingick dock i rektorsutbildningen som alla landets rektorer är förpliktigade att genomgå, och mitt
intryck var att Ninni såg samtalen som en värdefull möjlighet att få lyfta
frågor som hon brottades med i vardagen.
Sedan 70-talet har Ninni, med vissa avbrott, arbetat i nästan samma skolbyggnad där hon nu har sin tjänst. I över 30 år har hon haft anställning i
samma kommun, under större delen av tiden som ledare inom skola och
barnomsorg. Som hon själv säger är hon ”en sådan person som varit på ett
ställe väldigt länge”. När hon för några år sedan fick handledning i samband med rektorsutbildningen, innebar möjligheten att dela erfarenheter
med andra skolledare en ovanlig, men mycket välkommen möjlighet till
avlastning och perspektivvidgning. Det stod var och en fritt att ta upp
problem, berättade Ninni, ”men jag passade på, jag hade hur mycket som
helst!”. Hon hävdar att ”man i många situationer blir väldigt låst kring sig
själv”. Det är så lätt att tro att man är ensam om att tänka som man gör,
säger hon, och problemen blir då för stora, det finns risk att ”man börjar
gå i väggen”.
Ninnis diskursiva uttalande har här fått representera en typ av berättelser
som flera informanter bidragit med, och som handlar om en typ av handledning som framför allt har funktionen av mental avlastning, yrkesmässigt stöd och att motverka stress och utbrändhet. Den handledning som
hon beskriver har getts inom ramen för rektorsutbildningen, en typ av
handledning som även om den inte har haft som sitt huvudsakliga syfte
att hantera stress, har fyllt flera funktioner samtidigt. Hennes starkaste
upplevelse av samtalen har, enligt vad hon säger, varit förknippade med
stöd och avlastning.
Den statliga rektorsutbildningen har funnits sedan 1976, då riksdagen
beslutade att alla rektorer skulle utbildas. Den har varit organiserad på
olika sätt, sedan 1992 har den varit förlagd till sex regioner, och har organiserats av universiteten i Göteborg, Linköping, Umeå och Uppsala, samt
Lärarhögskolan i Stockholm och Högskolan i Malmö. De olika regionerna
har var och en på sitt sätt tolkat de måldokument som funnits för utbildningen, varför dess utformning har varierat mellan olika platser. Gemen-
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samt för utbildningarna i hela landet har dock varit att handledning skall
ingå i utbildningen:
Inte minst genom handledning skall utbildningen ge deltagarna stöd
och möjligheter att granska det egna ledarskapet och våga pröva nya
former för att utveckla det. (Skolverket, dnr 92:1506, s. 4)

I oktober/november 2009 startar den nya statliga högskoleutbildningen
för rektorer i form av en obligatorisk befattningsbeskrivning vid sex lärosäten.47 Skollagen ändras så att alla rektorer som anställs efter den femtonde
mars 2010 måste genomgå utbildningen, om de inte gjort det tidigare, och
det gäller såväl kommunala skolor som friskolor. Utbildningen ger 30 högskolepoäng, och innefattar tre områden; skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning och skolledarskap. Huruvida handledda
gruppsamtal kommer att ingå som en del i utbildningen är oklart.

Tre typer av handledning
Den andra läsningen visar på samband mellan skolledarnas kontextbundna
förståelse och de skilda förutsättningar och utformningar som karakteriserar handledningsverksamheter på olika skolor. Tre huvudtyper av grupphandledning för yrkesverksamma lärare identifierades; verksamhetsinriktad, professionsutvecklande och personalstödjande. Dessa tre typer av
verksamheter initierades och understöddes av skolledare som beskrev olika
sätt att tänka om handledning, beroende på vilka som var deras kontextbundna erfarenheter. De fem skolledarna. Tomas, Rita, Nora, Anders och
Ninni har valts som representanter för skilda typer av handledning, på
grund av att deras erfarenheter på ett markant sätt skiljer sig åt, och för
att de handledningsaktiviteter de satt i stånd också har olika karaktär. Det
betyder inte att inte samma skolledare också har kunnat beskriva erfarenheter av andra sorters handledning, eller att han eller hon riktigt kunnat
skilja mellan olika handledningstyper. Det betyder inte heller att det varit
tydligt, vare sig för dessa skolledare eller för de övriga sju, hur olika typer
av handledning kan skiljas från varandra. Skolledarnas beskrivningar är
tvärtom många gånger mångtydiga och motsägelsefulla. Det är uppenbart
att avsaknaden av gemensamma begrepp gör det svårt att tänka och tala
47

Stockholms universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet, Karlstad
universitet, Växjö universitet i samverkan med Högskolan i Kalmar, Örebro
universitet i samverkan med Högskolan i Dalarna och Mälardalens högskola.
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om handledning. Några av de tolv informanterna har haft mycket svårt att
redogöra för hur de skiljer handledningssamtal från andra verksamheter,
och flera har blandat begreppen på ett sätt som gör det svårt att ibland
förstå vad de menar. Det här är ett problem som jag har uppfattat som
symptomatiskt för handledningsverksamheten i skolan, och som sannolikt
bidrar till att de olika aktörernas förväntningar kan kollidera, vilket kan
leda till besvikelse och få andra oönskade följder.
Tolkningen av de betingelser som hänger samman med de tre handledningstyper som nu framträtt ska ytterligare fördjupas i den tredje läsningen,
genom att de olika handledningsformerna relateras till förhållanden i skola
och samhälle. Avsikten är att öka förståelsen för skillnaden mellan dem,
och att tydliggöra begrepp och bakomliggande teorier.

Den tredje läsningen
Vid den andra läsningen identifierades tre huvudtyper av grupphandledning för lärare, verksamhetsinriktad, professionsutvecklande och personalstödjande. Analysen i den andra läsningen innefattade de tolkningar på
individ- och gruppnivå som gjorts vid den första läsningen, det vill säga
de identifierade handledningstyperna utgick från skillnader som visat sig i
skolledarnas yttranden vid den första tolkningen. Vid den tredje läsningen
ska tolkningen vidgas till att omfatta ytterligare en kontextuell nivå, och de
identifierade handledningstyperna ska relateras till företeelser i skola och
samhälle. Frågan som ska undersökas är: vilka behov i skola och samhälle
svarar handledningen mot?

Verksamhetsinriktad handledning
När intervjumaterialet analyserades i samband med den första läsningen,
framträdde vissa karakteristiska drag, som sedan använts för att särskilja
olika typer av handledning. Den verksamhetsinriktade handledningen
utmärks av att samtalens syfte utgår från ett specifikt behov kopplat till
verksamheten, innehållet i handledningssamtalen är förutbestämt, handledningen är obligatorisk för deltagarna, den behöver inte vara varaktig
utan kan ibland ha formen av en korttidsinsats och rektor kan ta rollen
som handledare. Verksamhetsinriktad handledning bör förstås utifrån ett
ledarskapsperspektiv, oavsett om den ges av rektor eller någon som denne
utsett. Även om syftet med handledningssamtalen varierar, är samtalen
genomgående styrda av organisationens behov, såsom exempelvis ökad
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måluppfyllelse och kvalitet i arbetet, förbättrat samarbete och kompetensutnyttjande, bättre bemötande av elever och föräldrar, hantering av olika
sorters problem, och effektivt implementerade av reformer och nya pedagogiska metoder.
Genom förändringar i skola och samhälle har rektors roll omvandlats från
regeltolkare till företrädare för samhällets mål och värden och från informatör till kommunikationsexpert (Utbildningsdepartementet 2002). De
rektorer som intervjuats i studien har kunskaper om, och erfarenheter av
handledning, och de har en positiv syn på handledda lärargrupper. De
beskriver sitt ledarskap i kommunikativa termer, deras ledarskap bygger
på dialog, och de skapar tillfällen till samtal mellan lärarna. Rektorer i
studien har beskrivit hur de själva leder gruppsamtal för att åstadkomma
pedagogisk utveckling och för att förbättra samarbetet i arbetslagen, de
har berättat om hur centrala utvecklingsprojekt (ITiS) genomförts med
hjälp av grupphandledning, och om hur de i rollen som skolledare sett
till att annan verksamhetsinriktad handledning genomförts med hjälp av
specialpedagoger eller konsulter av olika slag. De eftersträvar ett lärande i
organisationen som är nära knutet till arbetet.
Förändrad syn på lärande i arbetslivet

Under senare år har alltmer uppmärksamhet riktats mot det livslånga lärandet, och arbetsplatslärande har studerats med avseende på förutsättningar,
processer och effekter. Lärande i arbetslivet har av tradition uppfattats
som inriktat på att överföra sådana givna kunskaper som arbetssituationen
krävt, och som behövts för att hantera problem och uppgifter i yrkesvardagen. Det har handlat om teorier, metoder, och förhållningssätt som understött individens anpassning till arbetsplatsens krav, och som varit ämnade
att skapa god kvalitet och effektivitet i arbetet. Målet och uppgifterna har
varit på förhand givna, och individerna har förväntats anpassa sig, utan
att ifrågasätta eller förändra förutsättningarna. På senare tid har det emellertid skett en förskjutning, från ett anpassningsperspektiv till en starkare
betoning av ett utvecklingsperspektiv på utbildning och lärande (Ellström
& Hultman 2004). Det nya perspektivet innebär att lärandet ses som en
del i arbetet, och att det inbegriper ”utveckling av kunskap, kompetens
och andra mänskliga resurser som befrämjar såväl individens som verksamhetens utveckling” (ibid. s. 17). Utvecklingsinriktat lärande innebär
följaktligen ett sätt att skapa förändring och utveckling av den egna arbets-
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platsen, ett lärande där givna (eller förgivettagna) föreställningar, kunskaper, rutiner och strukturer ifrågasätts och omprövas.
Det förändrade synsättet innebär inte bara en förändring av synen på vad
som bör läras, utan också på hur det bör läras (Lendahls Rosendahl & Rönnerman 2000; Ellström & Hultman 2004). Till skillnad från tidigare, då
lärandet ofta koncentrerats till speciella undervisningstillfällen (till exempel studiedagar), betraktas lärandet idag som en kontinuerlig process som
är integrerad i det dagliga arbetet, där kunskap skapas gemensamt, och
där ”lärande är svårt att särskilja från utvecklingen av individens yrkesidentitet och sätt att delta i och fungera inom ramen för verksamheten”
(Ellström & Hultman 2004, s.11). I en rapport från Nordiska ministerrådet (1995:3, s. 13) framhålls att det inte bara är inhämtandet av specifika
yrkeskunskaper som är det viktiga, utan i lika hög grad sådana kvaliteter
som kreativitet, förmåga att lära nytt, att kunna se helheter, självförtroende samt kommunikations- och samarbetsförmåga. Skälen till att sådana
styrkor framhävs är dels arbetslivets förändring mot ökad komplexitet och
decentralisering vilket medfört nya krav på de anställda, dels att forskning
visat att en miljö där lärande finns inbyggt förbättrar personalens hälsa,
trivsel och personliga utveckling. Dessutom har det konstaterats att en
arbetsmiljö som befrämjar lärande (i kombination med en hög teknisk
utvecklingsnivå) leder till en starkt förbättrad produktivitets- och kvalitetsutveckling (Ellström & Hultman 2004). Nilsson & Hultman (2004)
uppmärksammar vad de kallar för kompetensparadoxen. Den innebär att
vad som de anställda faktiskt kan inte tas tillvara i tillräcklig utsträckning,
och att fokus bör riktas inte bara mot kompetensutveckling utan också
mot kompetensutnyttjande. I skolledarintervjuerna ges exempel på hur ett
par av skolledarna arbetar med arbetslagen för att få dem att bättre utnyttja
varandras kompetens, ”dra nytta av varandra och skapa synergieffekter”,
som Tomas säger. Det visar sig i skolledarnas uttalanden att det inte alltid
är så lätt att få legitimitet för ett sådant handledarskap. Över huvud taget
finns det delade åsikter om lämpligheten i att rektor tar rollen som handledare. Skolledarens närvaro kan förhindra öppenhet och ärlighet bland deltagarna, det är en uppfattning som flera av skolledarna ställer sig bakom.
Skolledare och handledare

Frågan om skolledarens/handledarens dubbla roller har knappast ännu
väckt någon särskild uppmärksamhet i Sverige, men i USA har det däremot under flera decennier förts en animerad debatt om huruvida det är
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lämpligt att kombinera ledarrollen med handledarrollen, det vill säga att en
person, samtidigt innehar båda rollerna (Nolan & Francis 1992). Frågan
har fått en betydligt större tyngd i det amerikanska skolsystemet, där rektor bara är en av många personer i ledande ställning, om än den vanligaste
yrkeskategorin, som har handledande uppgifter i förhållande till lärarna
(Pajak 2007). Diskussionen gäller alltså om ledning, makt och bedömning
kan kombineras med coachande och stödjande handledaruppgifter, och
svaret på frågan är beroende på vem som uttalar sig, såväl i USA som i Sverige, och om vilken sorts handledning som åsyftas. Problemen tycks hänga
samman med svårigheterna att särskilja olika typer av handledning. Verksamhetsinriktad handledning har genom den andra läsningen avgränsats
från professionsutvecklande handledning, bland annat med utgångspunkt
från synen på skolledares handledarskap, av vilket följer uppfattningen att
så länge handledningen är tydligt verksamhetsinriktad behöver inte skolledarens handledande roll innebära problem.
Ärendehandledning

Ärendehandledning är en av de vanligaste formerna av verksamhetshandledning. Vanligen är det speciallärare och specialpedagoger som anlitats
av skolledare för att handleda. Den nya specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen som tillkom 1989 innebar att specialpedagogernas uppgifter skulle riktas mer mot handledning och konsultation och mindre mot
undervisning av elever. Ett flertal forskningsstudier (Bladini 2004; Sahlin
2005; Ahlberg, Klason & Nordevall 2002) har därefter undersökt betingelserna för den specialpedagogiska handledningen, och det har konstaterats
att specialpedagogerna har haft svårt att få legitimitet för sitt handledande
uppdrag och att lärarna hellre vill ha tips och råd än att reflektera över och
problematisera sina arbetssätt och relationer med eleverna. Sahlin (2005)
konstaterar att i remissyttrandena över förslaget till specialpedagogisk
påbyggnadsutbildning nämns inte ens specialpedagogernas handledande
funktion. Sahlin tolkar detta som ett uttryck för motstånd, enligt remissorganen handlade lärarnas behov av specialpedagogisk expertis framförallt
om stöd i verksamheten, ”på golvet”.
Kanske är detta motstånd ett av många exempel på att verksamhetsinriktad handledning sammanblandas med professionsutvecklande. De styrande vill, liksom specialpedagogerna själva, utveckla en form av handledning som liknar den professionsutvecklande – men med förtecken som
är karakteristiska för verksamhetsinriktad handledning. Lärarna hade inte
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efterfrågat denna typ av handledning, den var inte frivillig, och utgick inte
primärt från de handleddas behov och frågor. De intervjuade rektorerna
har kunskaper om handledning, de har handlett och blivit handledda, och
i vissa fall tillägnat sig handledande färdigheter genom omfattande utbildningar. De har mer erfarenheter och kunskaper om handledning än de
flesta rektorer. Ändå är det inte tydligt för dem hur handledningen påverkas av skilda kontextuella förutsättningar och på vilket sätt olika sorters
handledning skiljer sig från varandra. Mitt intryck är att sådana oklarheter
är allmänt förekommande inom handledningsområdet.
Pedagogisk handledning

I rektorernas uppdrag ingår att se till att lärarnas arbete utförs på ett lagenligt och uppdragsenligt sätt, i enlighet med de mål, och inom de ramar
som uppställs av stat och kommun. Uppgifterna kan beskrivas som administrativa, sociala och pedagogiska, de innefattar arbetsfördelning, pedagogisk ledning, stöd och kontroll, delegation, prioritering, motivering, men
också att fånga upp nya vetenskapliga rön för att utveckla verksamheten,
och att vara ett bollplank och mentalt stöd för personalen. Flera av skolledarna i studien framhåller grupphandledning som medel för pedagogisk
utveckling, och några tar också själva rollen som handledare, vilket de uppfattar som en naturlig del av rektors pedagogiska ledarskap.
Ett problem som kommer fram i intervjuerna är att lärarna är ovana
vid handledning, och därför inte vet vad de ska förvänta sig av samtalen. Anders säger till exempel att han vet att handledning är ett verksamt
instrument för att få högre kvalitet i arbetet, men att ”bland lärarna så,
existerande inte handledning annat än som om man gått i väggen och ligger hemma och gråter i tre månader, så kan man träffa en psykolog några
gånger. Grovt! Så det var liksom obanad terräng, grupphandledning”. En
del av lärarna känner bara till handledning som en verksamhet som ges i
samband med utbildning, till individer som ännu inte är tillräckligt kunniga, och för dem innebär därför handledning ett ifrågasättande, och en
upplevelse av att deras arbete inte uppfattas som tillräckligt bra av skolledningen. Återigen visar sig behoven av att tydliggöra förväntningar, villkor
och innehållsliga avgränsningar för de aktuella handledningssamtalen, att
till exempel göra klart att det i samband med pedagogisk handlednig inte
handlar om ”att vända ut och in på sig själv” (Ebbe), utan att samtalens
fokus är riktade mot verksamheten.
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Implementering av centrala reformer

Till verksamhetsinriktad handledning räknas också sådan handledning
som ges i samband med implementering av skolreformer. Ett exempel
som kommer fram i intervjuerna är handledning i samband med ITiS,
den stora nationella satsningen på datorstödd undervisning i skolan som
genomfördes under åren 1999 – 2002. En central del i denna satsning
utgjordes av kompetensutveckling för ca 75 000 lärare, vilken var uppbyggd kring arbetslaget. Vart och ett av de lag som ingick i satsningen,
genomförde tillsammans med sina elever ett ämnesövergripande, problembaserat och elevorienterat utvecklingsarbete. Arbetslaget fungerade som en
studiegrupp, som med stöd av 15 handledartimmar planerade, diskuterade
och dokumenterade sitt arbete (Chaib, Chaib & Bäckström 2001; Chaib,
Chaib & Ludvigsson 2004). ITiS är inte det enda skolutvecklingsprojekt
som har realiserats med stöd av handledda lärargruppssamtal. I samband
med genomförandet av de omfattande skolreformer som lanserats under
de senaste decennierna48 avsattes medel för utveckling av skolverksamheten, som fördelades genom ett särskilt ansökningsförfarande. För att få
del av medlen krävdes att man etablerade ett samarbete med den akademiska världen och detta samarbete fick ofta formen av att representanter
från universitet/högskolor handledde grupper av lärare i utvecklingsarbetet, bland annat i s.k. aktionsforskningsgrupper. Enligt forskare (Lendahls
Rosendahl & Rönnerman 2000; Persson & Rönnerman 2005) uppstod
ett antal dilemman i mötet mellan handledarna och de handledda. Medan
lärarna förväntade sig insatser från handledarna som snarast kan karakteriseras som undervisning, var handledarna inriktade på att stödja lärares
eget reflekterande, problematiserande och kritiska tänkande. Deltagarna
hade inte valt handledaren, vilket skapade ett legitimitetsdilemma. Lärarna
upplevde inte att projektet var deras (förankringsdilemmat). Svårigheterna
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Ett nytt resurstilldelningssystem har införts i avsikt att öka föräldrarnas delaktighet och inflytande över sina barns skolgång (prop. 1999/89:4), och genom
friskolereformen (1992) blev det betydligt lättare för den som så önskar att få
starta och driva en skola. Kommunaliseringen av skolan, det målstyrda systemet
och de nya läroplanerna (LpO 94, Lgy 94, Lpfö 98) har genomförts för att minska
den centrala styrningen och öka de lokala skolornas frihet och självbestämmande.
Genom läraravtalet, ÖLA 2000, fick lärarna ett individuellt och differentierat
lönesystem, och väl tilltagen tid (104 tim / år) för kompetensutveckling (HÖK
07 - Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningvillkor mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan samt
Svenska Kommunalarbetareförbundet, ’Kommunal’ å den andra).
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sammanhängde även i detta fall med att betingelserna för handledningen
inte var tydliga för aktörerna.

Professionsutvecklande handledning
En annan handledningstyp som kunde särskiljas i samband med den
andra läsningen är professionsutvecklande handledning. Sådan handledning
utmärks av att samtalen är frivilliga för deltagarna, ”vill man inte så är
det ingen idé”, som Ebbe uttrycker det, och att de genomförs under en
längre period, på särskilt avsatta tider. Utmärkande är också att handledningen sker på lärarnas villkor, vilket innebär att de själva tar makten över
sin professionella utveckling. Syftet är att stärka lärarprofessionen, i vid
bemärkelse. eller vad som med ett amerikanskt uttryck skulle kunna kallas
empowerment49. Deltagarna tar själva initiativ till och styr, eller medverkar
i, alla beslut som gäller handledningens innehåll och utformning. De är
även delaktiga i valet av handledare, vilken ofta hämtas utanför skolan.
Innehållet i samtalen kan beröra vardagsarbetets alla aspekter och utgår
från den verklighet som deltagarna lever och arbetar i, deras behov och
förutsättningar. När handledningsfrågor väljs är det lärarnas egna funderingar, förkunskaper och intressen som bestämmer innehållet. Fokus riktas
i första hand mot lärarnas tänkande om sin praktik, om yrkesrollen och
om motiv och bevekelsegrunder, men innehållet kan också ha existentiella
dimensioner, ”de svåra frågorna” som t.ex. Nora beskriver, och handla om
val, värderingar och människosyn. Andra viktiga syften kan vara att skapa
bryggor mellan teori och praktik, att utveckla gemensamma begrepp och
ett gemensamt yrkesspråk. Det handlar om att bli medveten om, och analysera sitt eget arbetssätt, att få syn på och kunna sätta ord på sin egen
yrkesteori, att kritiskt granska egna val och värderingar och att utveckla
det gemensamma yrkesspråket. Ebbe beskriver syftet med professionsutvecklande handledning som ”att stanna upp, att fundera på hela tiden
vad som är meningen med det vi gör – är det bra, är det dåligt, vad ska vi
förändra?”

49

Empowerment är ett sätt för organisationen att dela ledarskapsmakten med
de anställda, genom att uppmuntra och bemyndiga de anställda inom organisationen att ta egna initiativ för att förbättra verksamheten (Savery & Luks, 2001).
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Komplexitet och autonomi

Skolans verksamhet är komplex och dynamisk, förändring är det normala
tillståndet. Lärare och skolledare påverkas hela tiden av oförutsedda händelser och av den mångtydighet som är karakteristisk för skolpraktiken.
Scherp & Scherp (2007) hävdar att den styrningslogik som innebär att
”preciserade mål, mätningar, nationella prov, betyg, utvärderingar, kontroller, ökade krav och inspektioner ger allt högre kvalitet i skolverksamheten” (s.14) motsägs av den professionella skolvardagen, där erfarenheter
visar att det inte är möjligt att ha full kontroll över allt som händer. Fler
rutiner och regler gör inte allting förutsägbart, och skolreformerna får inte
alltid de konsekvenser som åsyftats. De goda resultat som många verksamheter lyckas uppnå hänger i stället samman med skolledares och lärares förmåga att autonomt och professionellt hantera föränderligheten och
komplexiteten i skolvardagen:
Särskilt i verksamheter som skolan, där behovet av att reagera direkt
inför en komplex kravsituation i klassrummet är utmärkande, ges knappast någon tid för att reflektera över hur man ska agera för att det ska
stämma överens med de mål man lagt fast på skolan. Lärares agerande
styrs snarare av hennes egen pedagogiska grundsyn”. (Scherp 1999, s.
12)
Skolledares, och lärares, professionalitet ligger i förmågan att hantera
och organisera verksamheten utifrån lokala premisser, att utnyttja tillgängliga resurser på bästa och mest effektiva sätt utifrån verksamhetens
egna, specifika villkor. (ibid.)
Skolan är beroende av professionella som kan hantera en oklar situation

Skolans mål utgörs av politiska kompromisser som är mångtydiga och
måste tolkas. Det finns ett friutrymme vad gäller hur målen ska uppnås,
och det är inte möjligt att genom föreskrifter reglera alla förhållanden
i lärarnas yrkesvardag, eftersom dessa kommer att variera. Det går helt
enkelt inte att detaljreglera verksamheten, lärarnas arbete påverkas av en
mängd faktorer som är omöjliga att känna till i förväg, många av de situationer som de ställs inför är oförutsägbara. Elevernas bakgrund, situation
och förutsättningar varierar och mötet med den enskilda eleven utformas
från fall till fall, från situation till situation. Det betyder att skolan är beroende av professionella som kan hantera en oklar situation och som kan
lösa organisationens arbetsuppgifter med hjälp av sin beprövade erfarenhet, sina värderingar och sin personliga moral.
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Det finns alltså ett stort friutrymme eftersom målen är otydliga, men också
för att elever är olika. Det ligger i organisationens, såväl som i lärarnas
intresse att detta friutrymme finns. Verksamheten behöver professionella
lärare för att hantera alla olika uppgifter som skulle vara omöjliga att reglera på ett rättvist och rimligt sätt, och lärarnas professionalitet visar sig
som allra tydligast i förmågan att hantera oförutsedda händelser. Handledningen spelar en viktig roll för lärarna som ska hantera dessa osäkerheter,
moralfrågor och relationer. Den professionsutvecklande handledningen
bedrivs följaktligen inom en organisation där målen är oklara, där moral
förhandlas och förmedlas och där lärarnas relation till elever och föräldrar
är grundläggande, vilket riktar fokus mot vad Scherp (1999) kallar den
”inre styrningen”:
Den lokala praktiken på skolor tyder på att det är nuet och akuta frågor som styr medarbetarnas agerande och inte målformuleringarna. Vi
behöver kanske överge det rationella målstyrningstänkandets yttre styrning och bygga på och påverka den inre styrningen”. (Scherp 1999 s.
12)

För organisationen är det viktigt att personalen har förmågan att när det
krävs kunna agera snabbt, självständigt och med stöd av varandra, och
med stor flexibilitet utifrån elevens situation och behov. Ledningen befinner sig i allmänhet långt ifrån personal och elever och varken kan eller
bör agera i enskilda situationer (Hasenfeld 1983; Höjer, Beijer & Wissö
2007). En av skolledarnas i studien, Vera, utrycker särskilt att hon märkt
att handledning haft den effekten att lärarna ”blev medvetna om sina egna
möjligheter, och också en vilja att utan mig samtala om situationer, och
tillsammans leta kraft, och leta lösningar tillsammans”.
Lära av erfarenheter

Man kan inte undgå att lära av sina erfarenheter, men samma händelser
kan innebära olika sorters lärande för olika människor. Några upprepar
samma misstag gång på gång, medan andra drar slutsatser av sina erfarenheter som hjälper dem att bete sig på ett mer ändamålsenligt sätt nästa
gång. Människor tycks ha en tendens att se vad de förväntar sig att se och
att ignorera eller avvisa händelser, upplevelser och iakttagelser som inte
stämmer med deras befintliga föreställningar. Lärande genom erfarenhet
kan förstärka gamla tankemönster, fördomar och stelnade värderingar om
de inte ifrågasätts. Handledarens roll är därför betydelsefull. Hans/hennes
uppgift är bland annat att utmana deltagarnas tänkande och att föra in nya
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perspektiv, och/eller att uppmuntra gruppens deltagare att göra det. Såsom
en av de intervjuade skolledarna (Ninni) uttrycker det; ”man får aha-upplevelser […] det är ju så lätt att tro att det är bara som jag tänker…”.
Utveckla yrkesspråket

Det nya resurstilldelningssystemet och friskolereformen gör att föräldrar
nu fritt kan välja mellan olika statliga och fristående skolor för sina barn.
Samtidigt har reformerna medfört att konkurrensutsättningen och marknadiseringen ökat kraven på lärarna, som på ett tydligare sätt måste kunna
redovisa sin verksamhet och framställa den på ett säljande sätt. Därmed
blir det allt viktigare att utveckla en förmåga att beskriva sitt arbete, att
sätta ord på sina professionella värderingar och att översätta sina yrkesmässiga erfarenheter till ett språk som utomstående kan förstå. Lärarna
måste kunna kommunicera med föräldrar och politiker för att legitimera
sin verksamhet, och förklara vad de faktiskt gör. Allmänheten har också
fått ett ökat intresse för skolan, och ställer större krav på insyn och kontroll, media fylls med rapporter och kommentarer om skolverksamheten
och lärarna blir alltmer påpassade. Det är viktigt att även lärarnas röster
hörs i debatten, och att de gemensamt utvecklar ändamålsenliga begrepp
för detta. Diskursen är av avgörande betydelse för vad som sker i verksamheten, och genom att det professionella språket utvecklas, påverkas också
verksamheten. I intervjustudien talar skolledare om vikten av att i handledning utveckla ett gemensamt språk, och därmed en kollektiv kunskapsgrund. Handledningssamtalen innebär här en möjlighet att gemensamt
klargöra begrepp, att tolka formuleringar i styrdokument och att diskutera
de värderingar som finns nedlagda i språket.

Personalstödjande handledning
Den tredje handledningstypen som visat sig vid analysen är den personalstödjande. Denna handledning kan inte på samma sätt särskiljas från
de övriga med hjälp av kriterierna (se sid 150), men framträder ändå vid
analysen som en egen handledningstyp. Syftet med handledningssamtalen
är att stärka individen och att förebygga utbrändhet. Det viktiga för deltagarna är att ”få lasta av sig” och att få ”kräkas lite” som ett par av skolledarna uttrycker det. Det handlar också om att få hjälp att se sitt uppdrag
tydligare, att avgränsa och att se ”vems krav det är som egentligen styr”.
Hur handledningen organiseras och hur handledaren väljs är mer oklart
här, än när det gäller de andra handledningstyperna. Ibland beskriver skol-
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ledare i studien hur samtal med andra syften kommit att få funktionen av
personalstödjande handledning. Över huvud taget är det svårt att genom
skolledarnas uttalanden få grepp om i vilken utsträckning handledningen
varit specifikt inriktade på personalstöd, eftersom handledningssamtalens
syften inte alltid varit explicita.
Det är i första hand egna erfarenheter av grupphandledning, och handledningsgrupper som skolledarna beskriver, grupper som de deltagit i, antingen som lärare eller som skolledare. Handledningen har vid dessa tillfällen fungerat som avlastning och stöd i ett pressat arbetsliv. Inga beskriver
exempelvis grupphandledning som hon fick för många år sedan när hon
och hennes kollegor var överbelastade i arbetet, och som hjälpte henne att
se att det egentligen var hennes egna krav som stressade henne, inte arbetsgivarens, en insikt som hon sedan burit med sig och haft nytta av genom
åren. Lärarnas stora krav på sig själva, och de känslor av skuld det innebär
att inte till fullo räcka till för sina uppgifter, är ett problem som Hargreaves (1994) undersökt, och till hans förståelse av lärarnas situation ska jag
återkomma vid upprepade tillfällen i detta avsnitt om personalstödjande
handledning.
Lärarnas friutrymme har minskat

Ledorden för skolans kommunalisering var, liksom för mål- och resultatstyrningen, lokal frihet och självbestämmande. Men reformerna har i
själva verket fått till följd att den statliga tillsynen av skolans verksamhet
intensifierats, och att lärarnas arbete kommit att styras av modernistiska
kontrollmekanismer i form av utvärderingar och resultatmätningar. Ett
nytt läraravtal (ÖLA 2000) har fört med sig att lärarna fått reglerad arbetstid, men dessutom såväl ökade möjligheter som skyldigheter att utveckla
den egna skolan, vilket innebär ett vidgat läraruppdrag och krav på en
ny pedagogik (Alexandersson 2004; Kroksmark 2005). Den tidigare förmedlingspedagogiken ska ersättas av individualiserad, elevaktiv, kreativ
och demokratisk undervisning, och kraven på att förnya arbetsformerna
är kopplade till lärarnas individuella löneutveckling. Sammantaget har det
personliga friutrymmet minskat, och reformerna har fått många lärare att
känna sig professionellt ifrågasatta och nedvärderade. Paradoxalt nog har
läraryrkets status försvagats samtidigt som betydelsen av skola, kunskap
och kompetens tycks större än någonsin.
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Samhällsutvecklingen och den förändrade synen på utbildning, skola och
lärare har i många avseenden påverkat lärarnas professionella roll och identitet negativt. I den relativt begränsade forskning som finns om lärarnas
känslomässiga upplevelser av arbetet, framkommer att de känner ångest,
frustration och samvetskval. Hargreaves (1994) framhåller att ”skuldkänslan intar en central plats i lärarnas tillvaro” (s. 153). Han citerar en lärare
som uttrycker sin frustration på följande sätt:
Att vara lärare innebär att ha ett yrke som du alltid bär med dig och
tänker på när du går hem. Du tänker ’Jag borde ha gjort si eller så”. ’ ’Jag
har dåligt samvete så fort jag sätter mig ner.’ (Hargreaves 1994, s. 153)

Ett visst mått av skuldkänslor kan vara av godo, hävdar Hargreaves; ”i
måttlig mängd kan skuldkänslan vara en sporre till förnyelse och förbättring”. Men den skuldkänsla som lärare ger uttryck för uppträder tillsammans med ”överväldigande känslor av frustration och ångest, vilket kan bli
en förlamande faktor både i yrkeslivet och i livet rent allmänt” (s. 154).
Tiden räcker inte till

Stora samhälleliga krav riktas mot skolan och lärarna som förväntas bidra
till ekonomisk pånyttfödelse genom att förbättra elevernas grundläggande
kunskaper i matematik, teknologi och naturvetenskapliga ämnen och därmed göra arbetskraften konkurrensmässig. Lärarna förväntas också, enligt
Hargreaves (ibid.), att medverka till återupprättandet av nationens kultur
och identitet, då den ökade ekonomiska globaliseringen och rörligheten
över nationsgränserna lett till uppblandade trosuppfattningar och mångkulturella normer. Skolan av idag är en skola för alla, en betydande majoritet av alla barn går i skolan under sina första nitton levnadsår, varför fler
elever i behov av särskilt stöd och extra resurser ska beredas en meningsfull
skolgång och kunna uppvisa goda resultat. Lärarna upplever kravet på att
ta hand om eleverna som en stark förpliktelse, särskilt gäller detta lärare
som undervisar yngre barn. Tiden räcker inte till, och enligt Hargreaves
(ibid.) ger upplevelsen av att inte hinna ta sig an elevernas individuella
problem, lärarna en stark känsla av att inte kunna uppfylla omsorgsmålen.
Motivet för valet av yrke har för många lärare haft att göra med kontakten
med eleverna, den är vad som skänker mest glädje i det vardagliga arbetet.
Ofta präglas lärarnas relation till eleverna av tillgivenhet och kärlek, och
omsorgen om eleverna är för många en viktigare ledstjärna för arbetet än
effektiv undervisning. Men denna omsorg innebär något mer än att enga-
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gera sig i sina elever. Den upplevs också som ett socialt och moraliskt
ansvar, ibland på bekostnad av de pedagogiska förpliktelserna.
Otydligt avgränsat läraruppdrag

Det svenska läraruppdraget är i internationell jämförelse otydligt definierat. Det innebär bland annat att ”ge eleverna kunskaper och färdigheter
samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” (SFS 1985:1100
§2). Med ett sådant uppdrag ligger det nära tillhands för lärarna att ständigt känna skuld för att de kunde ha gjort lite mer. Det finns inga sätt att
mäta vad som är tillräckligt mycket omsorg. Var går gränserna för uppdraget? Har läraren till exempel rätt att säga ifrån när föräldrar ringer hem
på kvällen? Ulla ger ett exempel där lärare får hjälp att genom handledningssamtal se var rågångarna för läraruppdraget bör dras, sedan de blivit
kallade som vittnen flera gånger i samband med en vårdnadstvist. Ebbe
talar om lärarnas behov av att med hjälp av handledning dra gränser så
att de inte blir behandlare, när de jobbar på det individuella programmet.
Hargreaves (1994) hävdar att det finns en risk för att lärare som ständigt
är rädda för att inte göra rätt, eller för att inte ha gjort tillräckligt, hämmas i sin kreativitet och tappar lusten att pröva nya vägar. Av det skälet,
inte minst, fyller möjligheten till avlastning genom handledning en viktig
funktion, liksom upplevelsen av att inte vara ensam med problemen, vilket
Ebbe sätter ord på i följande citat:
Avlastning, att liksom lämpa av sig problem, containra då, att ge varandra stöd och råd, att känna att man inte är ensam. Det är inte alltid
så noga att man hittar ett bra svar på en fråga … utan bara att ventilera
det, få känna att det finns en tid och en plats där jag fritt kan få använda
den tiden tillsammans med andra som jag jobbar med. (Ebbe)
De egna prestationskraven

”Det finns ingen yrkesgrupp som är så hårda mot sig själva som lärare”
(Hargreaves 1994, s 163). Många är rädda för att inte vara tillräckligt kompetenta, och för att bli ifrågasatta av kollegorna, vilket är särskilt märkbart
i skolor som inte har en samarbetskultur. Det gäller att upprätthålla en
perfekt fasad, och detta krav på perfektion ökar då en samarbetskultur saknas i lärarkollegiet. Ibland utvecklas en slags Jantelag (Sandemose 1935),
där kollegornas framgångar inte ses med blida ögon Ofta stänger lärarna
dörren om sig och sina problem, och för att ”hantera, förneka eller reparera
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skuldkänslan och det dåliga samvetet” tar de till strategier som ger skuldbefrielse, t.ex. ”utbrändhet, tillbakadragenhet, ‘desertering’, cynism och
förnekelse” hävdar Hargreaves (s.154). Som ett medel för att ”må bättre”
och för att kunna ”orka med andra människor och inte bli utbränd”, framhåller bland annat Ninni handledning som ett verkningsfullt medel.
Enligt den analys som här presenterats har skolreformerna för många
lärare lett till att de känner sig otillräckliga, påpassade och kontrollerade.
Ur detta perspektiv kan en förklaring till det ökade behovet av grupphandledning hänga samman med lärarnas behov av stöd i ett arbetsliv som
präglas av hög förändringstakt och växande krav50. De förändrade och utökade kraven på lärare gör att det måste finnas stödjande verksamhet för att
förebygga utbrändhet och slöseri med mänskliga resurser. Handledningen
syftar till att ge hjälp att hantera den osäkerhet som genereras av de professionella arbetsuppgifterna, vilket inte hindrar att starka influenser när det
gäller metoder och förhållningssätt kommer från psykoterapihandledning
vars syfte är att uppnå en djupare förståelse av mänskliga processer. Gruppsamtalen kan få betydelse som återhämtningsstation, ett tillfälle till en slags
nödvändig regression, en möjlighet att lasta av sig problem, att ’tala ut’
och få arbetskamraternas stöd och förståelse (Hammarström-Lewenhagen
2006). Handledningen kan också vara ett sätt att bryta den onda cirkel
som skapats då överansträngning medför att kvaliteten på arbetet sjunker,
vilket leder till skuldkänslor, inadekvat beteende och ännu sämre prestationer (Hawkins & Shohet s 2008). Av handledningslitteraturen framgår
att frågor som rör gränser kring lärarnas uppdrag och känslor av att inte
räcka till är vanligt förekommande teman i handledningssamtalen (Normell 2002; Wahlström 1996; Skagen 2007).
Tillsammans kan deltagarna i en handledningsgrupp arbeta med att tydliggöra sitt uppdrag och klargöra gränserna för sitt yrkesmässiga ansvar.
Sådan handledning kan ge avlastning och skuldbefrielse, frigöra resurser
och förebygga sjukskrivningar. Handledningssamtalen kan också hjälpa
deltagarna att sätta ord på sina yrkesmässiga handlingar och att tydliggöra
sin kunskap, vilket kan verka utvecklande för yrkesidentitet och självförtroende. Handledningen erbjuder i det senare fallet framförallt ”ett and50

Hawkins & Shohet (2008) väljer att kalla denna typ av handledning för
självförnyande (s. 36) hellre än stödjande eller rehabiliterande, eftersom de menar
att de sistnämnda termerna signalerar att den som får handledning är dysfunktionell, eller i behov av återanpassning.
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ningshål” och en möjlighet att ”lämpa av sig problem” för att använda
formuleringar hämtade från skolledarna i studien. Det som intervjupersonerna framför överensstämmer väl med vad som framkommit i annan
forskning, där också lärare har intervjuats. I Ahlstrands (1995) studie konstaterar lärare att deras arbete många gånger är tungt, med stora emotionella påfrestningar, och det är när kontakten med elever inte fungerar som
lärare upplever att det kollegiala samarbetet har sitt allra största värde. Det
gäller då inte i första hand att få tips och råd, utan att få avlastning och
emotionellt stöd. Flera lärare i Ahlstrands studie lyfter fram att de behöver
styrkan i en grupp, särskilt då de upplever det svårt att motsvara elevers
krav. Sahlin (2005) beskriver hur begreppen hjälp och stöd används flitigt
i hennes studie när informanterna beskriver olika handledningssituationer. Nordström (2002), som i sin studie bland annat analyserat inspelade
handledningssamtal, framhåller att många samtal kring pedagogiska frågor, kollegor emellan handlar om erfarenhetsutbyte (s. 73). Vid dessa samtal jämförs arbetssätt, rutiner, regler och så vidare, ofta utan att samtalet
fördjupas. Deltagarna känner igen sig i varandras problem, de ger varandra
råd och stöd, och samtalen bidrar till att deltagarna känner sig mindre
ensamma, och att de lättare orkar med sin vardag.
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Diskussion
Studiens kunskapsmässiga bidrag
Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om handledda lärargruppssamtal genom att tolka och beskriva skolledares diskursiva erfarenheter
och förståelse av handledning i skolan. I textens inledning redogjorde jag
för mina tidigare erfarenheter av handledning. Som professionell handledare var jag själv delaktig när handledningsverksamheten började etableras i skolan på 90-talet, och upplevde då hur handledda lärargruppssamtal många gånger genomfördes med diffusa syften och kolliderande
förväntningar mellan olika intressenter, främst beroende på avsaknaden
av kollektiv kunskap inom området. Det fanns då, och finns nu, en vid
flora av olika sorters aktiviteter som benämns handledning, samtidigt som
den samlade kunskapen om verksamheten är begränsad, och handledare,
handledda och beställare av handledning saknar gemensamma begrepp för
att kommunicera behov, erfarenheter och uppfattningar.
Genom de intervjuade skolledarnas diskursiva beskrivningar av grupphandledning har ett antal skilda karakteristika framträtt och kopplats till
varandra, och därigenom har tre olika typer av handledning visat sig och
begreppsliggjorts. För en fördjupad förståelse av de olika handledningstypernas betingelser och implikationer lästes intervjuutskrifterna på nytt,
och skolledarnas diskursiva erfarenheter och uppfattningar av handledning
i dess olika former tolkades mot bakgrund av deras kontextuella erfarenheter. För att ytterligare vidga förståelsen lades i en tredje läsning av mate-
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rialet ett samhälleligt perspektiv på handledningen. Studiens kunskapsmässiga bidrag innebär ett utvecklat sätt att tänka om, och beskriva vad
som karakteriserar och särskiljer olika typer av handledning. Genom att
handledning med olika syften och inriktningar begreppsliggörs, skapas nya
och bättre möjligheter att klargöra villkor, möjligheter och begränsningar
för respektive handledningstyp. Därmed förhindras kolliderande förväntningar och risker för oönskade följder av handledningen. De strukturella
skillnader mellan olika handledningstyper som framträtt i studien indikerar att handledning med inriktning mot verksamhetens behov bör särskiljas från handledning som är inriktad mot utveckling av professionen. De
utgör två kompletterande handledningsformer med olika förutsättningar
och villkor, och skillnaderna dem emellan aktualiserar bland annat etiska
ställningstaganden. En tredje handledningstyp med inriktning mot personalstöd har också visat sig vid analysen av skolledarnas yttranden. Den
fyller enligt resultaten en viktig funktion i lärares arbetsliv, men är inte
lika lätt att avgränsa från övriga handledningstyper. Ytterligare studier, där
också handledare och handledda inbegrips, behövs för att klargöra hur
sådan handledning genomförs, och hur den förhåller sig till annan handledning.

Handledningens språk och begrepp
Språket utgör redskapet med vars hjälp vi kodifierar och strukturerar kunskap, ser likheter, skillnader och samband, och som gör att somligt går att
kommunicera och annat inte. Nya begrepp innebär möjligheter se tillvaron på annorlunda sätt än tidigare, chans att lyfta sig över den vanemässiga
förståelsen, och att se de professionella villkoren med andra ögon. Språket
förändrar vårt sätt att uppfatta saker. På samma sätt som förståelsen av
företeelsen fotboll är beroende av vilka språkliga kategorier som approprierats (se s. xx) behövs språkliga begrepp, distinktioner och teorier för att
förstå företeelsen handledning. Det finns åtskilliga exempel på hur man
genom tiderna försökt påverka människors föreställningar om en verksamhet genom att förändra dess benämning (städare/lokalvårdare, daghem/
förskola, klassföreståndare/mentor, invandrare/nysvenskar), och inom specialpedagogiken föredrar man numera att använda formuleringen barn i
behov av särskilt stöd framför barn med behov av särskilt stöd, för att markera
en synvända som innebär att barns svårigheter inte bör ses som relaterade
till egenskaper, utan till sammanhanget (Bladini 2004). Språket influerar
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tanken och styr handlingarna, det utövar ett starkt inflytande på det som
sker - språk är makt framhåller Smyth (1995).
När jag nu föreslår en begreppslig indelning av grupphandledning för
yrkesverksamma lärare i tre typer, verksamhetsinriktad, professionsutvecklande och personalstödjande handledning, är det inte bara en språklig
förändring som åsyftas. I språket finns värderingar nedlagda, och dessa
färgar inte bara förståelsen, utan även utformningen av verksamheten.
Till att börja med säger prefixen verksamhet, profession och personal något
om vilket handledningssamtalens avsedda fokus är. Den första handledningstypen har en vid inriktning mot verksamhetens alla delar, begreppet
anger inga avgränsningar. Skolans verksamhet kan beskrivas som allt det
målstyrda och kontinuerliga arbete som utförs inom skolan, och handledningssamtalen kan därmed gälla så vitt skilda saker som arbetslagsutveckling, implementering av skolreformer, utveckling av pedagogiska metoder,
elevvårdsfrågor och hantering av konflikter inom personalen. Begreppets
suffix, inriktning, innebär att syftet med grupphandledningen kan vara
såväl utveckling av nya sätt att förhålla sig, som anpassning till gällande
regler och traditioner.
Det andra begreppet, professionsutveckling, består av delarna profession
och utveckling. Handledningens deltagare tillhör en viss profession, till
exempel lärare eller rektorer, och samtalen syftar till att utveckla sådant
som har med professionen att göra. Medan samtalen i verksamhetsinriktad
handledning kan föras i yrkesblandade grupper, bör deltagarna i professionsutvecklande handledning per definition tillhöra en och samma profession. Det är professionen som ska utvecklas, det vill säga förändras och
inte bara förbättras. Däremot kan handledaren ha en annan utbildning än
deltagarna. I diskursen framställs en sådan skillnad i perspektiv och erfarenheter snarast som en fördel.
Personalstödjande handledning kan däremot innefatta olika yrkesgrupper
i en och samma handledningsgrupp. Syftet är mentalt stöd åt personalen,
ofta används ord som avlastning, andningspaus, avgränsning, befrielse,
minskad känsla av ensamhet för att beskriva sådan handledning. Tanken
är inte att deltagarna ska ha intentionen att aktivt granska, ompröva och
förändra sitt arbete, tillfälligt överbelastade individer kan inte förväntas ha
kraft och förmåga att göra det just när de behöver all sin styrka för att klara
av det som är för handen. Här handlar det i stället om att hämta kraft,
att få avlastning, stöd, tröst, medkänsla, känna att man inte är ensam,
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få hjälp att se klarare och att sätta rimliga gränser för prestationskraven.
Dessa handledningssamtal ska förebygga utbrändhet, visa på framkomstvägar och ingjuta hopp. Det är däremot inte fråga om terapi, och innehållet i samtalen ska vara arbetsrelaterat. Privata problem ska inte behandlas
i dessa sammanhang, och handledaren måste ha förmågan att upprätta
tydliga kontrakt och sätta gränser för samtal som glider iväg åt fel håll. Det
är individen i rollen av personal som är i fokus, inte privatpersonen.
Handledningens aktörer, skolledare, handledare och handledda, har behov
av att kunna kommunicera med varandra på ett otvetydigt sätt. Det är
många frågor som behöver klargöras innan handledningen påbörjas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vilket är handledningens syfte?
Är handledningssamtalen obligatoriska för deltagarna?
Har deltagarna inflytande över valet av handledare?
Hur sätts handledningsgruppen samman? Ska den vara öppen eller
sluten?
Ska skolledare delta i samtalen?
Hur beslutas på vilket sätt handledningen ska organiseras? (tid?
rum? hur ofta? osv.)
Vem beslutar vad deltagarna ska prata om i handledningen?
Har handledaren rapporteringsskyldighet till ledningen?
Hur länge ska handledningens fortgå?
Var förväntar sig de olika aktörerna (handledare, handledda, skolledning) ska bli följderna av handledningen?
Hur ska verksamheten utvärderas?

För att besvara dessa och andra frågor behövs ett gemensamt handledningsspråk. Det är till exempel inte så lätt att uttrycka vilket syfte man vill att
handledningen ska ha om man inte tidigare har erfarenhet av handledning.
Av det skälet är det viktigt att rektor, eller den som ska fatta besluten, har
kunskaper om handledning och dess olika former, och kan tydliggöra skillnaderna. Ett utvecklat handledningsspråk skapar också bättre möjligheter
för handledare och handledda att tänka och tala om förväntningar, roller,
upplägg och innehåll, under tiden samtalen genomförs, att metakommunicera om handledningen. Antaganden och överväganden ska delas och
aktörerna analysera det som sker, olika perspektiv och uppfattningar ska
syntetiseras och sammanfattas. Samtidigt utvecklar deltagarnas gemensamma reflektioner i sin tur språket, och därmed verksamheten i sig.
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Det är ingen lätt uppgift att etablera nya begrepp eller att förändra språkligt förankrade föreställningar. Ofta har ord och begrepp vuxit fram i en
praktik, i en social, kulturell och historisk kontext, där de laddats med historiskt utvecklad mening, som kommit att påverka praktiken. Till exempel
uppfattar en del lärare handledning som en verksamhet avsedd för lärlingar, studenter, nyanställda och andra som behöver ledas vid handen.
Handledning är ur deras perspektiv till för dem som (ännu) inte är tillräckligt kunniga, och de upplever det snarast som förödmjukande att själva bli
erbjudna handledning (Åberg 2008). Rötterna från hantverkstraditionen
sätter på detta vis spår, såväl i föreställningarna om handledning som i det
sätt på vilket handledning genomförs, vilket visar på behovet av ett differentierat språk för att tydliggöra skillnaderna mellan handledningens olika
inriktningar och förutsättningar.

Jämförelse med andra relationsprofessioner
Lärare är en av flera yrkesgrupper som har relationer till andra människor
som sin mest centrala arbetsuppgift. Dessa relationsprofessioner (Moos,
Krejsler & Laursen 2004) inom skola, vård och socialtjänst, lärare, sjuksköterskor, socionomer med flera, har åtskilligt gemensamt. De är alla
yrkesgrupper som expanderat kraftigt under 60-talet. De har medellånga
utbildningar, de arbetar huvudsakligen inom offentliga institutioner som
under de senaste årens reformering av den offentliga sektorn har genomgått
många omstruktureringar, blivit föremål för offentlig granskning på ett sätt
som aldrig tidigare, och i många fall konkurrensutsatts och blivit tvingade
att marknadsföra sin verksamhet. Detta har inom samtliga verksamheter
aktualiserat frågor om professionalitet och kompetensutveckling.
Inom alla dessa arbetsfält har handledning kommit att bli ett allt viktigare inslag. Det är fråga om komplexa verkligheter, där den professionella
kunskapen knappast kan ha sin grund i teknisk rationalitet, allting kan
inte regleras genom regler och föreskrifter. Många beslut och ställningstaganden lämnas ovillkorligen åt praktikernas professionella omdöme. Dessa
yrkesgruppers behov av kompetensutveckling handlar till stora delar om
sådan analytisk och intuitiv kunskap som kan stärkas i handledda gruppsamtal, där deltagarna kan tränas i den process som ligger till grund för ett
professionellt och kvalificerat omdöme.
Det finns uppenbara paralleller mellan de handledningstyper som framkommit i resultaten av skolledarintervjuerna, och de handledningstyper
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som finns inom till exempel socialtjänsten. Där har de flesta anställda
två sorters handledning, metod- och processhandledning, vilka kan jämföras med verksamhetsinriktad och professionsutvecklande handledning
inom skolan. Processhandledning ges i regel av en extern handledare, ”där
handledare kontrakteras vid sidan av organisationens ordinarie linjesystem” (Höjer, Beijer & Wissö 2007). Handledningen ges kontinuerligt, på
regelbundet återkommande tider, och innehållet i handledningssamtalen
beskrivs som mycket skiftande. ”Vanligast är ämnen som på olika sätt belyser klient- och brukarärenden, metoder, arbetssätt, förhållningssätt och
personalens känslor inför klienter/brukare” (ibid.). Nio av tio arbetsgrupper inom socialtjänstens har sådan handledning.
Den professionsutvecklande handledningen uppvisar flera likheter med
den processhandledning som socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen har. Bernler & Johnsson (1985) har ställt upp följande åtta
kriterier för att definiera sådan handledning:
1. Kontinuitet. Handledningen ges över lång tid
2. Global målsättning. Handledningen har som mål att hjälpa de
handledda att integrera samtliga aspekter av arbetet
3. Processinriktning. Den handleddes förhållningssätt och reaktioner
granskas
4. Icke-linjärt organisatoriskt förhållande. Handledaren bör inte vara
den handleddes arbetsledare eller chef
5. Processansvar. Handledaren har ansvar för handledningsprocessen,
men inte för hur arbetet utförs
6. Fakultativt obligatorium. Handledningen bör vara en rättighet för
alla, men det är tveksamt om det kan vara en skyldighet
7. Expertis. Handledaren bör ha expertis inom tre huvudområden;
psykosocialt arbete, handledningsteknik och handledningsteori,
kulturkompetens
8. Grupphandledning. Handledningen bör ske i grupp
De flesta av dessa kriterier är också mer eller mindre utmärkande för den
professionsutvecklande handledning som ges inom skolan.
Den andra formen av handledning inom socialtjänsten, metodhandledning, ges i någon form på alla socialkontor (Frennberg & Walter 2005).
Metodhandledningen är influerad av den anglikanska supervisionen inom
psykosocialt arbete, och beskrivs av Bernler & Johnson (1985) som en
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interaktionell hjälpprocess mellan två personer, varav den ena är överordnad den andra, och som syftar till att förbättra yrkesfunktionen hos den
senare:
Handledare och handledd tillhör samma yrke och de är medlemmar
av samma organisation. Handledaren har en positionell auktoritet över
den handledda och också ett direkt ansvar för den klientorienterade
verksamheten. (Bernler & Johnsson 1985, s. 60)

En annan definition av metodhandledning inom socialtjänsten ges av
Stadskansliet i Göteborg år 2000 (Frennberg & Walter 2005):
Metodhandledning ges av arbetsledaren eller en i arbetsgruppen utsedd
metodhandledare. Det handlar i första hand om utveckling av färdigheter i yrket och det konkreta arbetet (professionen) till exempel metoder, praxis, rättsläge, samverkan med andra aktörer, möjligheter, hinder,
stöd m.m. Kan ges både i grupp och enskilt. (Stadskansliet i Göteborg
2000, i Frennberg & Walter 2005)

I det dagliga arbetet inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg anses
det som självklart att socialsekreterarna har tillgång till metodhandledning
av en överordnad. Den kan ges enskilt eller i grupp på fasta tider, men ofta
ges den spontant vid behov, och innehållet i samtalen brukar handla om
juridik, rutiner, förhållningssätt, val av metoder och insatser med mera
(Frennberg & Walter 2005). Handledningen fyller alltså funktionen av
såväl arbetsledning som kunskapsöverföring, vilket också gäller verksamhetsinriktad handledning i skolan.
Supervisionssystemet i den amerikanska skolan har, trots vad som ofta
framhålls i den nordiska handledningsdiskursen, uppenbara likheter med
svensk handledning i sin verksamhetsinriktade form. Amerikansk supervision är som tidigare uppgetts svårt att få grepp om, delvis beroende på
att den decentraliserade styrningen har skapat stora skillnader mellan
olika delstater. Gemensamt är dock att supervisionen i allmänhet är nära
kopplad till ledarskap och administrativa funktioner, i likhet med den
verksamhetsinriktade handledning som här beskrivits. Handledare med
olika yrkesmässig bakgrund återfinns på alla nivåer inom det amerikanska skolsystemet. Dessa kallas med ett samlande namn för supervisors, och
deras uppgifter kan i hög grad variera mellan olika typer av administrativa
och pedagogiska uppgifter (ibid.). Merparten av alla supervisors har dock
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koppling till någon sorts ledningsfunktion51. Supervisorns roll är ofta
svagt definierad, uppdragets fokus varierar beroende på lärarnas specifika
behov och organisationens krav, och diskussionen om supervisorns makt
och övervakande funktion har periodvis varit häftig. Sedan 1980-talet har
det alltmer blivit de amerikanska rektorernas uppgift att leda undervisningen i sina skolor, och att ha ansvaret för att den pedagogiska kvaliteten
bibehålls och förbättras. Rektor är den som i första hand ger klasslärarna
handledningsstöd (Pajak 2007, s. 437). I sin administrativa funktion styr
rektor över lokaler, undervisningsprogram och allt annat som har med
den dagliga verksamheten att göra, och de hjälper lärarna med utrustning
och material. I sin handledande funktion har rektor också ansvar för att
observera lärarna och att reagera på deras prestationer. Ibland har han eller
hon hjälp av andra pedagogiska experter inom skolan för dessa uppgifter.
Intresset för grupphandledning tycks dock inte vara lika utbrett i USA som
i Sverige, även om sådan också förekommer i den vida och oöverskådliga
floran av amerikansk handledningsverksamhet.

Etiska överväganden
De skillnader mellan verksamhetsinriktad och professionsutvecklande
handledning som framträtt har kommit att aktualisera en rad etiska ställningstaganden. Att delta i en handledningsgrupp är inte alltid helt riskfritt,
och det kan vara rimligt och klokt att vara skeptisk till att medverka i sammanhang som man inte har tillräcklig kännedom om, och som man inte
själv har inflytande över. Resultaten av studien visar att det finns tillfällen
då deltagare inte mått bra av handledningen, och att den till och med slutat i långtidssjukskrivningar. Det behöver inte vara handledningssamtalen
som orsakat problemen, men deltagare kan ha befunnit sig i en livsssituation som gjort att de egentligen inte orkat delta i samtalen, men ändå känt
sig tvingade att medverka. Det kan också ha funnits slumrande konflikter
mellan deltagare som samtalen lockat upp till ytan, och handledaren kan
ha haft svårt att hantera vad som då skett i gruppen. Sådant kan ske även
om syftet med samtalen är något helt annat än konflikthantering.

51

Approximately 90 percent of all ”supervision” done in the United States is
conducted by line administrators operating within the parameters established by
the local evaluation system (Thurnstone, Mc Greal & Kiser (1998).
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Oönskade handledningssamtal kan leda till ökade påfrestningar. Forskning har visat att hög arbetsintensitet i kombination med upplevelsen av
att inte kunna påverka sin arbetssituation är riskfaktorer vad gäller stress
och ohälsa (Sundin & Willner 2003).
Det måste finnas innehållsliga gränser för handledningssamtal som människor inte själva valt att delta i, och dessa gränser bör i förväg göras tydliga, det är en fråga om moral. När handledningen är obligatorisk, och
när deltagarna saknar inflytande över handledningens innehåll, skapas
andra förutsättningar än när det är lärarna själva som är initiativtagare
och som styr samtalen. Handledningssamtal som initierats och beslutats av
ledningen kan visserligen vara mer eller mindre nödvändiga för att möta
verksamhetens behov, men om deltagarna är skeptiska mot handledningen
kan det vara svårt att engagera dem. Egen aktivitet, kreativitet och nyfiken
beredskap att utforska kan inte förutsättas från deltagarnas sida utan frivillighet. Samtalen kan då kräva mer styrning och aktivitet från handledarens
sida. Man kan inte heller förvänta sig att människor beredvilligt ska dela
med sig av sina tankar och känslor om de har tvingats delta i samtalen. Inte
heller kan man förvänta sig öppenhet i alla frågor i en situation där rektor
är handledare. Det är också viktigt att ta med i beräkningen att man knappast kan förvänta sig att handledningssamtalen åstadkommer några långsiktiga förändringar hos motspänstiga deltagare, tvärtom kan upplevelsen
av vanmakt leda till olika typer av motreaktioner, varav en kan vara att låta
nya idéer påverka det dagliga arbetet så lite som möjligt.
I ett sociokulturellt perspektiv kan vi inte undgå att lära, frågan gäller vad
som lärs när vi deltar i olika praktiker. Handledningssamtalen innebär ett
situerat lärande, och när lärarna behandlas som förändringsobjekt finns
det alltid en risk för att det de lär sig är hjälplöshet. I beställningen av konsultativ handledning ligger ju till exempel ofrånkomligen någons (lärarnas
och/eller skolledarens) bristande tilltro till lärarnas egen förmåga att klara
arbetet. Med top-down strategier kan akuta frågor hanteras, men om man
vill få till stånd en utvecklingsprocess krävs inflytande och delaktighet.
Professionsutvecklande handledning kräver motivation och initiativ från
lärarnas sida. Den ställer krav på deltagarnas intellektuella nyfikenhet och
vilja att utforska verksamheten och det professionella friutrymmet, och
den förutsätter långsiktighet.
Såväl i intervjuerna som i handledningslitteraturen betonas behovet av
att handledare och grupp inledningsvis göra en tydlig överenskommelse/
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upprättar ett kontrakt, där syfte, förväntningar, innehåll, omfattning,
tid, plats och frågor om eventuell sekretess klargörs, varvid ett utvecklat
handledningsspråk är till hjälp. I samband med kontinuerlig handledning
framhålls att kontraktet bör vara skriftligt. En skolledare i studien beskriver till exempel hur hon med hjälp av nedtecknade överenskommelser i
kontraktet kunnat förhindra att samtalet förts in på en gammal konflikt
mellan deltagare, som hon inte ansåg sig ha kompetens att hantera. Det är
en trygghet för deltagarna, och ett etiskt krav, att de inte ska behöva delta
i samtal med ett innehåll som de inte är beredda på.

Handledningens kvalitet
Genom det som visat sig i studien blir det uppenbart att handledarens kvalifikationer är betydelsefulla. Handledaren har ett ansvar för att tydliggöra
handledningens innehåll och ramar, liksom för att se till att ramarna upprätthålls. Det har också framkommit, såväl i de intervjuade skolledarnas
yttranden som i den forskningsgenomgång som föregick intervjuerna, att
handledarnas förhållningssätt är av avgörande betydelse för vad som sker i
handledningssamtalen, och för vilket lärande som kommer ut av det. Det
finns inga generella krav på handledares kompetens och utbildning, vilket
gör att många handledare i skolan saknar handledarutbildning, eller har
en relativt knapphändig sådan. Tidigare har det rått brist på kvalificerade
utbildningar, men idag erbjuder ett stort antal högskolor och universitet
handledarutbildningar, med olika omfattning och inriktning, vilket gör
att kraven kan och bör stärkas på handledarnas kvalifikationer. Med hjälp
av kunskaper om olika handledningstyper och deras skilda betingelser, kan
rektorer och andra beställare välja en handledare med de kvalifikationer
och erfarenheter som är lämpliga i sammanhanget. Rektorer med handledarkompetens kan också använda handledningssamtal för sina skolledande
uppgifter. Skolledare behöver därför tränas i handledning och har nytta av
att få egen grupphandledning.
Även handledning på handledningen, eller så kallad metahandledning, är
något som kan bidra till kvalitetsutveckling inom handledningsområdet.
Genom att grupper av handledare i sin tur erbjuds handledning av kvalificerade handledare, kan handledningens nivå höjas, inte bara vad gäller den
individuella handledarens insatser, utan genom att verksamma handledare
kommer samman och gemensamt utvecklar språk och kunskaper. Viktigt för utvecklingen av handledningens kvalitet är också att forskningen
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ökar. Bristen på forskning om handledning i skolan är påfallande, och inte
minst med tanke på verksamhetens växande omfattning, är det viktigt att
den grundas i vetenskapligt framtagen kunskap.

Anledning till handledning
I denna studie har framkommit att det finns en rad olika anledningar till
handledning och att informanternas skilda kontextbundna erfarenheter
gör att de ser olika behov av, och skäl till att genomföra handledningssamtal. Hur skolledarna tänker och handlar påverkas i alla situationer av deras
kulturella förankring. Ledarskapet influeras av rektorernas bakgrund, av
deras kunskaper och färdigheter, hopp och visioner och av de möjligheter
och begränsningar som skapas i den enskilda skolans kultur. Men handledningsverksamheten kan heller inte förstås utan att relateras till de krav och
förväntningar som riktas mot skolans verksamhet och dess olika aktörer i
dagens samhälle. Somliga betingelser för handledningsverksamheten har
att göra med omständigheter som varken lärare eller skolledare råder över.
Dit hör skärpt kontroll av lärare, skola och elevresultat. Decentraliseringen
har inte gjort att styrningen har minskat, bara att den funnit andra former.
Den politiska viljan att förändra samhället med hjälp av skolan är stark,
och lärarnas arbete kringgärdas allt tydligare av ramar skapade av ideologier, samhällsintressen och makt, vilket lett till begränsade möjligheter till
självbestämmande och inflytande över den egna kunskapsutvecklingen.
Läraren är den viktigaste faktorn i skolutvecklingen (Hattie 2009; Sammons 2006; Darling-Hammond 1999). Det är vad lärarna tänker och gör
i klassrummet som formar undervisningen, vilket placerar arbetet med att
stärka lärarnas professionalitet högt på agendan. Resultaten av denna studie pekar på lärares behov av professionsutvecklande handledning. Det är
viktigt att förse lärarna med bättre pedagogiska metoder, men det finns en
växande insikt om att utveckling av lärare och undervisning handlar om
något mer än själva görandet. Kvalitén och flexibiliteten i klassrumsarbetet
hör nära samman med lärarnas professionella växt, och hur de som människor och som professionella kan hantera den mängd av förväntningar,
möjligheter, begränsningar och dilemman som de möter i sin yrkesvardag.
Om lärare ska kunna förbättra sin pedagogik är det inte teknisk kontroll
av lärarutövningen som är det väsentliga. Utvärderingar, mätningar och
kvalitetskontroll har sin plats, men viktigare är att lärarna vinner insikter,
ökar sin förståelse, sitt engagemang, entusiasm och moral, och skaffar sig

195

kapitel sex

makt över sin egen professionalitet. Arbetslivets höga förändringstakt och
växande krav har också gjort det angeläget att tillgodose lärarnas behov av
stöd och avlastning, och i studien har framkommit att personalstödjande
handledning kan förebygga utbrändhet och slöseri med mänskliga resurser.
Resultaten av undersökningen har visat att rektorerna upplever ett starkt
behov av egen grupphandledning. I Sverige arbetar ett stort antal skolledare ensamma i sina respektive skolor, vilket gör att deras möjligheter till
lagarbete försvinner, och att deras yrkesroll riskerar att försvagas. Det är en
krävande uppgift att vara chef och ledare i dagens skola. Chef är man utifrån ett formellt mandat, i chefsskapet ingår att styra utifrån sin arbetsgivarroll, ha ansvar för ekonomi, personal och resultat. Ledare är man däremot i kraft av sin person och det förtroende som man lyckats ingjuta bland
personalen. Det krävs både kompetens och mod för att arbeta med skolans
utveckling, och för att ibland utmana kultur och traditioner som ’sitter i
väggarna’. Det är än svårare om skolledarens uppgifter innebär ensamarbete. På samma sätt som lärarna kan klargöra sitt uppdrag och stärka sin
professionella roll genom handledda gruppsamtal kan skolledarnas professionalitet utvecklas genom handledningssamtal tillsammans med andra
rektorer. Många skolledare i studien framhåller sådan handledning som en
värdefull erfarenhet, några har och/eller har haft kontinuerlig handledning
i många år, och andra har genom rektorsutbildningen eller på andra sätt
haft chansen att pröva på handledningssamtal under en period, och är
angelägna om att få denna möjlighet igen. Rektors eget lärande och teamarbete, utgör liksom det sätt på vilket han/hon leder lärande, modell för
lärarnas lärande, samarbete och sätt att leda elevernas lärande. Reflektion,
tanke- och erfarenhetsutbyte tillsammans med andra är viktiga komponenter i skolans utvecklingsarbete, liksom att rektor skapar förutsättningar för
sådana möten. Det här är vad handledda gruppsamtal i huvudsak handlar
om, en möjlighet att tillsammans med andra utvidga och fördjupa sin egen
förståelse. I den nya rektorsutbildningen är skolledarskapet ett av tre kunskapsområden52, men det förefaller som om professionsutvecklande handledningssamtal kommer att uteslutas ur kursinnehållet. Enligt resultaten
av denna studie vore det ett beklagligt misstag.

52

De andra två kunskapsområdena är Skoljuridik och myndighetsutövning och
Mål och resultatstyrning.
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English Summary
Background
Supervised talks for teacher teams have been, since the 1990’s, a growing
phenomenon in Swedish schools. These talks are carried out with different
aims and contents, different organisation and character and with different
kinds of supervisors, including psychologists, counsellors, special educators, school leaders, child psychiatric consultants, staff from universities or
professional supervisors. The growing interest in supervised team talks can
be seen in the increasing number of published texts in this area. Mainly
these comprise descriptions of practical and concrete experience from
supervisors with no research basis, or with a theoretical base, originally
developed for contexts other than schools. In an investigation of Swedish
supervisor education at university level (Egelund 1999) it was noted that
in the course literature was as much as 2/3rds based on proven experience
rather than research, that a psychotherapeutic perspective dominated, and
that the knowledge that was communicated was detached from the organisational context, but was still seen to be applicable in for example schools.
It is this combination of a rapidly growing interest, handbook literature
and lack of scientific foundation and contextually adapted supervision
knowledge that makes research into team supervision in pedagogic work
an urgent matter.

Aims and problems
The subject for this research study is the school leader’s discursive experience and understanding of supervised teacher team talks. The leader’s
central role, power over resources and overall perspective, makes their
understanding of supervision especially interesting for (knowledge) development in the field. More specifically this means that my interest is in the
school leaders’ discursive understanding of the aims of team supervision,
how the supervision is organised and what are the contents of the supervision, the supervisors’ role and competence, and the function of supervision
in schools.
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Supervision’s roots and reflections
In order to understand the multi-branched phenomenon that is supervision today it is necessary to look at its historical context. Supervision’s
progress has occurred at a time when society and school have demanded/
allowed or made development possible, but the activity has also affected
the contexts of which it is a part. The thesis describes the roots of supervision from six traditions: (1) mentor tradition which has its origins in the
pre-Christian stories of Odysseus, (2) apprenticeship tradition which arose
in connection with the arrival of the Middle Ages guild system, (3) seminar tradition which began during the early 1800’s with the education of
researchers at the German Universities, (4) casework tradition with roots
in the late 1800’s and the volunteer help organisations work in the USA
and England, the approximately simultaneous (5) psychotherapy tradition
which stems from Freud’s case discussions in Vienna with the first pioneers
in the area of psychoanalysis, and a revived tradition, here named after
Aristoteles, (6) phronesis tradition which gained a foothold in the educational system during the late 1900’s, and is based on the teacher’s reflection
on their practice. All these traditions have in different ways made their
marks on the supervision that is summarised under the name supervision
in pedagogic work, and these are described in more detail in the thesis’
background section. There too the Scandinavian supervisionary discourse
is dealt with.

The Scandinavian Discourse
Discourse is in this study to be understood more like the way that Focault
uses the concept; partly as a general name for written and spoken phrases,
partly as a name for the whole process that brings forth a certain kind
of manifestation, e.g. supervision’s written discourse in Scandinavia. In
the discourse, which is mainly anecdotal experience from supervisors, the
authors present their view of what supervision is, how the talk can be
carried out and what the content is. Characteristic for this field of knowledge is that the common language is poorly developed and the number
of research studies is low. The understanding of what supervision is and
aims to achieve varies between different authors, and also between different supervisory agents, i.e. supervisors, those supervised and the person
who buys the supervision. Earlier studies show that the agents’ various
and often unexpressed expectations of what the supervisionary talks shall
be about, affect what happens in the supervision sessions, and that there
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are sometimes conflicts between the agent’s different expectations which
can lead to dissatisfaction with the supervision (Lendahls Rosendahl &
Rönnerman 2000; Näslund 2004). Another problem occurs when the
decision about the supervision has been made by someone other than the
participants (management team) and the supervisor has difficulty with the
legitimacy of their supervisory role.
About half of the available research on supervised teacher teams is about
special needs education. Several studies have shown that the special needs
coordinators´ supervised team talks tend to focus on more or less acute
daily problems, and on concrete courses of action, exchanges of experience
and practical tips and advice, despite that the supervisors really wanted the
talks to be about the participants’ reflection and critical review of their own
practice (Bladini 2004; Sahlin 2005). Other studies show that the talks
seldom lead to the participants developing the experience that is taken
up in the conversations into general knowledge, or connecting their own
experience to theories and values (Nordström 2002). In some studies it
has been mentioned that the supervisor’s direction and attitude affects the
contents of the supervisory talks, and the results of the talks are dependent
on whether the supervisor is mainly supportive and directive, or whether
s/he has the ability to challenge the participants’ thinking. Despite the
established connection between the way supervision is carried out, and
what comes out of the supervision, the supervisor’s role and attitude are
not given much attention.
Another question that gets little attention is how the school leader’s understanding of and involvement in the supervision affects the possibilities and
results. The school leader’s significance has been shown in a number of
research studies, but is not a problematised factor in the Scandinavian
supervisor discourse.

Theoretical starting point
A sociocultural perspective (Vygotsky 1978; Wertsch 1991: Säljö 2005), is
the starting point for this study, like Bahtins idea of voice and , dialogicity,
and Linells context theory. This included the supposition that the school
leader’s understanding of supervision is in the language used when they
speak and think. Each one has in different context, and in meetings with
others, appropriated language categories that have formed the individual
understanding. It means that certain aspects of the contextual space appear
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more clearly than others. By contextual space is meant by Linell (ibid.) a
collection of potential resources, which are to different extents actualised
in specific situations, and will be expressed in agents’ voices. Such resources can, in the interview situation, be heard in the organisational context
(working conditions, governing documents, workload etc), the social context and the historical context (the school leader’s previous experience).
Each expression is a link in a chain of communication and is coloured by
the speaker’s unconscious dialogue with the receiver, by their attempts to
answer, argue, convince or explain something for someone, whether they
are physically present or not. (Bakhtin 1986; Linell, s. 35; Rommetveit
1996). There is therefore always reason to ask, ”Who is speaking?” and
”To whom is this statement directed?” Several senders and receivers can
be distinguished in a statement. School leaders in this study for example
speak with several voices, sometimes as a school leader, other times as a
supervisor or supervisee. Aside from that their statements are directed at
the interviewer, they may for example have teachers or those in power, in
mind. In order to understand their statements they must be related to the
school leader’s contextual resources. Each school leader’s understanding
appears through his or her statements through an hermeneutic process of
interpretation, that is the meaning of one part can only be understood if it
is set in connection with the whole, statement and context must therefore
be focused in turn. Discourse and context is investigated through a spiralformed movement, in which understanding is successively deepened.

The Study’s method and accomplishment
As preparation for the main study, a web-survey was carried out. 433 school
leaders answered the survey; the answer frequency was 30%. No vital conclusions were taken from the results of the survey; they were used as a
basis for selecting interviewees and interview questions. Amongst those
school leaders who answered the survey, and who said that they were willing to be interviewed, twelve were chosen who had had some kind of team
supervision, had supervised a team, taken part in some kind of supervisor
education, assessed their own knowledge of supervision as good and considered team supervision as a valuable means of developing competence.
The reason for the positive choice was that it was seen as most valuable to
interview school leaders with experience of supervision, about their understanding of the phenomenon. People who had not tried supervision, or
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who regarded themselves as not having knowledge of it, were not expected
to be able to contribute to increased knowledge in the same way.
Mainly, qualitative methods were used. The interviews had a semi-structured form, which means that certain questions were put to all the informants, and other questions were a consequence of the flow of the conversation. School leaders in the study were of both genders, twice as many
women as men. Ages ranged from 37 to 60, the average is 50 years. Some
work in comprehensive schools, others in colleges, one is quite new as a
school leader and others have been school leaders for a quarter of a century.
Half have been school leaders for five years or less. Their education and
previous experience are different, some have their roots in the teaching
profession, others have been in the military, another, a nurse, the majority
are teachers with nursery school or subject teacher education. Each of the
twelve were interviewed for an hour per person, about their background
and experience of team supervision, about their understanding of team
supervision as a phenomenon and their view of the function of the supervisory talks in their organisation.

Analysis and results
The analysis of the material was carried out in three readings, with interpretations at each level, which successively deepened the understanding.
The first reading was an interpretation of what the school leaders said
about supervision at individual and team levels. Special attention was made
of differences to my preunderstanding. In this way four aspects appeared
regarding the differences between the types of supervision that I had experienced and that which the informant was describing. These distinctions
became the basis for the second reading, for continued interpretation, and
with the intention of deeper understanding the connection between the
school leader’s discursive statements and their contextual resources was
investigated. In this way three different types of supervision were made
clear; activity-focused, professional development and personnel support.
In the third reading these were related to the conditions in the school and
society, with the aim of deepening the interpretation of the differences
between the three supervision types and to clarify the concepts and underlying theories.
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My Preunderstanding
I have worked in the Education system all my professional life, and have
not been a teacher. I am a graduate of social studies and lately also a trained supervisor, and have through this extensive experience of professionally supervising teacher teams. My supervisory method has involved a
structured activity, where I have the expressed task of being a supervisor,
and have had conversations in small teams continuously and regularly.
The supervisory conversation has been decided by those being supervised,
often one person at the time has been supervised and the team has in
some way assisted. The responsibility for any decisions has always been the
person being supervised. My understanding is that supervisors can have
different backgrounds, but they should have a supervisor education. It is
also important that the supervisor has a clear agreement with those being
supervised and is aware of the limitations of their own competence. I am
dubious of the supervision being made compulsory for those being supervised, and to the school leader taking on the role of supervisor.

The First Reading
During the first reading four aspects were distinguished in comparison to
my understanding; (1) the duration of the supervision, (2) the predetermined contents of the supervision (3) the compulsory nature of the supervision (4) the school leader takes on the role of supervisor.
The Duration of the Supervision

The supervisions that I have experience of as a supervisor were organised
as regular conversations during a term or longer. The conversations that
the informants described could be of a short term nature. For example,
conversations that were initiated when a teacher had ”got stuck” and had
difficulties in seeing how they could deal with situations with students or
parents, or when the co-operation of a team was functioning poorly, as
well as when acute conflicts occurred. School leaders could then see supervision as a way of dealing with the situation, not seldom after requests
from the teachers. Then, often a special needs coordinator would be engaged as supervisor, sometimes another expert. The teachers expect to get
advice and opinions, sometimes after the supervisor had first made some
observation of the classroom. The measures were limited and consultative;
the supervisor’s role was over when the problems had been solved.
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Supervision’s predetermined contents

School leaders in the study describe how they noticed different problems
or development needs, and how they have used supervised team talks to
deal with the problem or create the development. The contents of the conversations were therefore more or less given. It might be how the needs of a
student could be met, it can be about the co-operation of the staff or about
the need to develop a certain pedagogy or the teacher’s approach. The
supervisor had an opinion and set the agenda. This supervision is different
to my supervision experience where the participants’ needs determine the
contents of the conversation, and where their questions and practical experience is the starting point for what is included in the conversation.
The supervision is compulsory

When problems and development needs in the school activity are the reason for the supervision, all the teachers are instructed to take part. Either
the purpose is to develop the team or to deal with problems regarding
students or parents, the teachers’ needs are subordinate to the functioning
of the school, and it is not possible to not attend the supervision; even if
the individual’s motivation to be there is weak. The quality of the functioning of the school, and the development are central, and the employees
are expected to attend regardless of what they wish. This is different to
my understanding, according to which supervision is voluntary for the
participants.
School leaders take the role as supervisor

That the school leaders also take on the role of supervisor is something
that challenges my understanding. In my opinion there is reason to problematise the double role of school leader and supervisor. Some of the
school leaders share this opinion, others say that they see no problems with
taking on the role of supervisor. Some informants emphasise that the aim
of the conversation determines whether or not the school leader shall act
as supervisor. The difficulty of being both supportive and setting wages is
reason to question the double roles, some say, others see supervision as a
clear part of the school leaders obligations and responsibility.

The second reading
The distinctions that appeared in the first reading became the starting
point for the second reading. Two school leaders, Tomas and Rita, were
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chosen to represent school leaders who describe compulsory team supervision, often short term, where the conversation’s contents is determined
by others than the teachers, and where the supervision became part of the
management function since the school leaders took on the role of supervisor. In order to gain a deeper understanding of this perspective I investigated how the school leaders’ discursive statements were affected by the
contextual resources, ”Why are they thinking the way they do?”, ”In what
way does their previous experience show in their statements?”
In a similar way Nora and Anders were chosen to represent school leaders
who described supervision as a repeated and voluntary activity, where the
participants’ questions determine the contents and where the supervisor is
often recruited from outside the school organisation. Similarly as in Tomas
and Rita’s case Noras and Anders discursive understanding of supervision
have their roots in the contexts of which they have been part.
During the first reading of the material a third type of supervision also
appeared that cannot in the same way be related to the differences that
have been named above. This is supervision that is based on the supervisee’s
needs for support and relief, conversations, which according to the informants can prevent stress and burn out. Ninni represents the informants
in the second reading who have described such personnel support experiences, and her contextual resources are then subject to interpretation in
the same way as the others.
Tomas and Rita

Tomas has a military background and has worked as a school leader for
five years. During his time in the Forces he took part in several leadership
trainings. He describes how teams and leadership were continuously in
focus during his previous employment, and describes the cultural differences he experienced when he started working in schools. The acquired
understanding of supervision that he expressed in the interview situation
showed that the supervision talks were the leader’s tool for developing the
school’s activities and making them efficient, mainly by the working on
the team’s co-operation. Rita’s focus is partly another. She is a trained Primary school teacher and says that ever since she started working in Primary school she has wanted to develop pedagogy. She has been educated
in pedagogic supervision and leadership and says that she has gained an
understanding of supervision as a means of pedagogic development. In
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her quoted statements words such as ’pedagogy’ and ’pedagogic’ are frequently used. Both Tomas and Rita initiate and carry out supervision talks
with the staff as an obvious part of their leadership. Since the activities are
aimed at developing the school’s activities attendance is compulsory for
all the teachers, further, Tomas and Rita have decided the contents of the
talks in advance. In Tomas and Rita’s case supervision has its main focus on
the school’s activities, activity-focused supervision. The supervisory talks
are aimed at improving the teacher’s work and making it more effective.
It is part of the school leader’s responsibility to ensure that the activities
are of the highest quality, and so supervision is a natural part of the school
leader’s task.
Nora and Anders

Nora has spent half of her working life as a nurse, and worked as a nursing trainer before she became a school leader. Like Tomas she describes
the differences between the school and social cultural contexts in which
she has previously worked. In nursing the connection with the patient
is central, people are central, empathy and compassion are emphasised.
In Nora’s quoted statements the word ’pupil’ is often used, and she notes
the risk that the connection to the pupil has a subordinate importance in
relation to the subject in the teaching at the college where she works. The
supervision talks can and should be used to improve understanding of the
pupils and to increase the teacher’s awareness of values, as well as their
view of the pupils and knowledge, she says. Anders is a trained teacher
and environmental therapist. He has worked in Child Psychiatry, where
for twelve years he has taken part in team supervision, he has taken a
supervisor education and has had his own supervision assignments. Anders
talks about process, and has focus on the relationship between the teacher
and the pupil. The supervision discourses have been influenced by psychodynamics he says, in the same way that the supervisory discourse has
been influenced by the psychotherapeutic perspective. Nora and Ander’s
understanding of the organisation of supervision and contents agrees with
this tradition. In accordance with this Anders and Nora say that professional development supervision is something that all teachers should have
continuously, but that the supervision should be on a voluntary basis for
the participants.
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Ninni

Ninni has been a Primary teacher and leader in childcare and schools since
the 1970’s. She has always worked in the same county and mostly within
the same geographic area all the time. Ninni’s discursive expressions represent the kind of narrative that many informants have contributed, which
are about the type of supervision mainly aimed at relief, professional support and prevention of stress and burn out. The supervision that Ninni has
mainly experienced has been within the framework for the Education for
Head teachers. Regardless of the actual aim of the supervision, they have
become to have a key personnel support function for Ninni. Her strong
experience of the talks has, according to her, been connected to relief, and
liberation.
Three types of supervision

The second reading shows the connection between the school leader’s
contextual understanding and the dissimilar conditions and designs of
the supervisory activities at different schools. Three main types of team
supervision for teachers has been identified; activity-focused, professional
development and personnel support. These three types of activity were
initiated and supported by school leaders who described different ways
of thinking about supervision depending on their contextual experience.
The five school leaders Tomas, Rita, Nora, Anders and Ninni have been
chosen to represent the diverse types of supervision, because their experiences are significantly different, and because the supervisory activities
they have initiated have dissimilar characters. This doesn’t mean that a
school leader has not described experience of other sorts of supervision.
These descriptions are often ambiguous and contradictory. It is clear that
the lack of common concepts of supervision make it difficult to think and
talk about supervision. Some of the twelve informants have had obvious
difficulties in separating supervisory talks from other activities, and several
have mixed the concepts in an unclear way. I see this as a problem that is
symptomatic for the supervision activities in schools and which has contributed to the different agents expectations can collide, lead to disappointment and result in other unwanted consequences.
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The third reading
The aim of the third reading was to increase the understanding of the difference between the three various sorts of supervision, by drawing parallels
between the three types and the conditions in the school and society.
Activity-focused team supervision

This is characterized by the discussion’s aim to start from a specific need
connected to the activity of the school, the contents were predetermined,
the supervision was compulsory for the participants. It need not be continuous, but can have the form of a short term effort and the school heads
can sometimes take the role of supervisor. Activity-focused supervision
should be seen from a leader’s perspective, regardless of whether it is given
by heads or someone appointed by them. Even if the aim of the supervision talks varies, the talks are based on the needs of the organisation, as
perceived by the school leaders. This can be about demands on meeting
goals and quality in the work, improved co-operation and use of competences, better treatment of students and parents, dealing with all sorts of
problems as well as implementing reforms and new pedagogic methods.
Dialogue and continuous workplace development

The school leader’s tasks can be described as administrative, social and
pedagogic. It included the distribution of the work, pedagogic leadership,
support and control, delegating, prioritisations, motivation and also picking up on new scientific findings for developing the activities at the school,
and being a sounding board and mental support for the staff. Team supervision is perceived by many informants as a useful tool in the pedagogic
leadership, whether they take on the leadership of the supervision themselves or pass it to someone else. The school leader’s role according to the
Education Department (2002) has moved from one of interpreting the
rules, to one of being a communication expert and is in agreement with
how the informants describe their leadership in communicative terms,
their leadership is based on dialogue, they are eager to create opportunities
for discussions between the teachers, and they strive towards a learning
organisation that is tightly connected to the work. During recent year
there has been more attention paid to learning in the workplace as part of
the lifelong learning. Learning in the workplace has traditionally been seen
as passing on certain knowledge, on certain occasions. In recent years there
has been a shift to where learning is seen to be part of work, and includes

207

development of the activities as well as development of the individual’s
competence and resources. Development-oriented learning includes then
ways of creating change and development, a learning where given (or presumed) conceptions, knowledge, routines and structures are questions and
reconsidered. The learning is considered to be a continuous process that
is integrated into the daily work, where knowledge is generated together,
and where it is difficult to distinguish between the development of the
individual’s professional identity and ways of participating and working
within a framework.
Professional development supervision

Such supervision is characterised by the talks being on a voluntary basis
for the participants and that they are carried out over a longer period, at
specific times. They are also based on the teachers’ needs, which means
that they take control of their professional development. The aim is to
strengthen the teaching profession in a broad perspective. The participants
take the initiative, and steer or take part in the decisions about the contents and form of the supervision. They are also active in the choice of
supervisor, who often comes from outside the school. The contents of the
conversation can be aspects of daily work and are based on the reality in
which the participants live and work, their needs and conditions. Issues
that are taken up in the supervision depend on the teachers’ own questions,
knowledge and interests. The focus is mainly on the teachers’ thoughts on
their own practice, their professional role and motives and inducements,
but can also have an existential dimension about choices, values and views.
Other important purposes can be to bridge between theory and practice,
to develop common concepts and a common professional language.
Complexity and autonomy

The schools’ activities are complex and dynamic, change is the normal
condition. Teachers and school leaders are always being affected by unforeseen events and ambiguities that are characteristic for schools. Scherp
& Scherp (2007) claim that the control logic that includes ”precise goals,
measures, national tests, grades, assessments, controls, increased demands
and inspections give higher quality in the school” (s.14) is contradicted
by the professional school day, where experience shows it is not possible
to have full control over what is happening. More routines and rules do
not make everything predictable, and school reforms don’t always have
the effect that was intended. The good results that many schools have
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achieved are connected instead to the school leader’s and teachers’ ability
to autonomously and professionally deal with the changeability and complexity of the school day: The school leaders’ and teachers’ professionalism
lies in the ability to deal with and organise the activities based on local
conditions, using available resources in the best and most effective way,
based on the school’s own specific conditions. This means that schools
are dependant on professionals who can deal with unclear situations and
who can solve the organisation’s tasks with the help of proven experience,
their own values and personal morals. Supervised team talks can play an
important role for teachers who shall deal with these uncertainties, moral
issues and relationships.
Personnel support supervision

This type of supervision cannot be wholly distinguished from the others
by means of aspects that were seen in the first reading, but appear in the
analysis as its own type of supervision. How the supervision is organised
and how the supervisor is chosen is more varied and unclear in connection
with personnel support supervision than it is with the other types of supervision. School leaders describe how talks with other purposes sometimes
have come to serve as personnel support supervision, where the conversation has given the opportunity for mental support and relief, help to
see their task more clearly and see ‘whose demands are in control’. It is
difficult to determine to what extent there is supervision specifically for
personnel support, partly because the supervision does not always have a
specific purpose. It is however clear that several school leaders in the study
have experienced supervision talks whose main function have become
supportive.
An unclear teacher assignment

The development of society and the changed view of education, schools
and teachers has in many respects affected the teachers’ professional role
and identity in a negative way. In the relatively limited research that exists
on teachers’ emotional experience of the work, it appears that many feel
anguish, frustration and pangs of conscience. (Hargreaves 1994). Huge
social demands are placed on schools and teachers, who are expected to
contribute to an economic rebirth by making the workforce competitive.
Schools are today One school for everyone, a significant majority of children
go to school during the first nineteen years of their lives, which is why
more students are in need of special support and extra resources in order
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to have a meaningful schooling and be able to show good results. Teachers
experience the demand to take care of the students as a strong obligation,
especially for teachers who teach younger children. There isn’t enough time,
and according to Hargreaves (ibid.) they have the experience that they cannot take care of the student’s individual problems, teachers have a strong
feeling that they cannot fulfil the care goals. The Swedish teacher assignment is unclear when compared internationally. This is amongst other
things to ”give students knowledge and skills, in co-operation with their
home life, promote their harmonious development to responsible people
and members of society” (SFS 1985:1100 §2). With such an assignment it
is easy for a teacher to continuously feel guilty that they could have done a
little more. There is no way to measure what is sufficient care. Where are
the limits for a teacher’s assignment?

Discussion
The study’s contribution to knowledge includes a developed way of thinking about and describing that which characterises and distinguishes various forms of supervision. By conceptualising supervision with different
purposes, new and better ways of clarifying conditions, opportunities and
limitations are made clear for the supervision that is given in schools. In
this way the collision of different expectations of the supervision, and their
undesirable consequences are prevented. Ethical considerations in connection with the supervision have through this study been given particular
news value. There are occasions where the participants have become unwell
as a result of the supervision, and that it has even resulted in long-term illness. There must be limits to the contents of supervisory talks where people
have not chosen to take part, and those limits must be clarified in advance
and the supervisor must be able to deal with them. The supervisor’s competence and professional responsibility are significant factors. When the
supervision is compulsory and where the participants lack control over
the contents, there are other conditions than when the teachers themselves
take the initiative and control the conversation. Activity, creativity and
curiosity and preparedness to explore cannot be expected from the participants without free will. One can neither expect that people’s readiness in
sharing their thoughts and feelings if they have been forced to take part in
the conversation, in a situation where the head teacher is supervisor.
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There are many similarities between the teaching profession and other
relationship professions, for example nurses and social workers, and for
these supervision has become a natural part of their professional work.
Nine of ten working teams in Social Services now have continuous team
supervision (process supervision) in the service of external supervisors. The
contents varies, but in general they are: clients, methods, attitudes and
emotions that arise when working with clients. Furthermore all have method or case supervision. Such supervision is given by the school leader, or
a specially appointed method supervisor. The supervision is mainly about
developing skills for the profession and the specific work, and is given
both for teams and individuals. The need for supervision in schools and
social services seem similar and the two types of supervision can certainly
be compared to the activity focused and professional development supervision in schools.
The results of the study have accordingly indicated the need for different
types of supervision of teacher teams in school. It has also been shown
that school leaders have a strong need for their own team supervision. In
Sweden many school leaders work alone at their respective schools, which
reduces their chances for teamwork, and their professional role risks being
weakened. In the same way that teachers can clarify their professional role
through supervised team talks, school leaders’ professionalism can be developed through supervised talks together with other school heads. Many
in this study call attention to such supervision as a valuable experience,
some have or have had continuous supervision for many years, others have
through the head teachers education had the opportunity of trying out
supervised talks for a limited period, and are desirous of the opportunity
of doing it again. School leaders’ own knowledge of and experience of
supervision develops their ability to supervise teachers, and to make betterinformed decisions when buying in supervisor services. Several emphasize
that teachers and school leaders, in the same way as other professions, have
a continuous need for collegial supervisory talks, and that these should be
seen as the most important form of not only competence development,
but of competence utilization.
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Tillvägagångssätt vid databassökning
Min intention har varit att söka efter publicerade och empirigrundade texter med relevans för min studie om handledda lärargrupper. I detta syfte
ställde jag upp ett antal kriterier för inklusion och exklusion av referenser,
inspirerad av en modell framtagen av Wichmann-Hansen, Eika & Mørcke
(2004):
KRITERIER

INKLUDERAS

EXKLUDERAS

Texten ska ha empirisk,
vetenskaplig grund.

Texter som beskriver empiriska
studier (där data insamlats
systematiskt med ett bestämt
syfte), i form av
doktorsavhandlingar,
licentiatuppsatser,
forskningsrapporter och
vetenskapligt granskade artiklar
och konferenspapper.

Texter som beskriver
förmedlad erfarenhet
och/eller teorier utan
empirisk grund, handböcker,
utvärderingar.
Doktorsavhandlingar,
licentiatuppsatser och
forskningsrapporter som inte
bygger på empiriska studier
samt artiklar och
konferenspapper som inte är
vetenskapligt granskade.

Texten ska presentera en
nordisk studie.

Texter som beskriver studier som
genomförts i Sverige, Norge,
Danmark, Finland eller Island.

Texter som beskriver studier
som inte genomförts i
Sverige, Norge, Danmark,
Finland eller Island.

Studien ska gälla handledningssamtal.

Studier som gäller samtal där
någon har den uttalade uppgiften
att vara handledare.

Studier som gäller samtal
som förs utan handledare.

Studien ska gälla handledning i
grupp.

Studier som gäller samtal där en
handledare och minst två
handledda inbegrips.

Studier som gäller samtal där
en handledare och en
handledd inbegrips
(individuell handledning).

Studien ska gälla verksamhet
riktad till lärare.

Studier som gäller samtal där de
handledda är yrkesverksamma
lärare.

Studier som gäller samtal där
de handledda är blivande
lärare eller där de flesta har
ett annat yrke än lärare.

Kriterier för inklusion och exklusion av referenser
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Med begreppet empirisk avses här studier, vars data är systematiskt insamlade i ett bestämt, definierat syfte. Jag har valt att exkludera texter som
saknar nordiskt ursprung, då den internationella handledningslitteraturen
är av oöverskådlig omfattning och svårgripbar inriktning.
Under avhandlingsarbetets gång upprepades databassökningen vid ett flertal tillfällen. Den senaste gjordes i september 2008. Som utgångspunkt
användes orden handledning, veiledning och supervision, ibland i trunkerad
form (handledn*, veiledn* och supervis*). Sökorden modifierades utifrån
de olika databasernas föreslagna ämnesord, och kombinerades med orden
lärar* eller skol*, norge (norsk*), danmark (dansk*) finland (finsk*) och norden (nordisk*). I de internationella databaserna användes engelska översättningar. I vissa fall försökte jag också kombinera med grupp, kollegial, team
eller liknande. När basen gjorde det möjligt prövades begränsningar av
materialtyp (t.ex. avhandlingar, tidskriftsartiklar). De databaser, respektive
kataloger som användes vid sökningen var:
Databaser: ERIC, PsycINFO och Academic Search .
Kataloger: BIBSYS, Bibliotek.dk, FENNICA och ALMA.
Dessutom användes sökmotorn Google Scholar och e-arkivet DIVA. Vid
sidan av websökningen användes också kontakt- och kedjesökning.
Resultatet av sökningen

Med viss tvekan exkluderades, respektive inkluderades, ett antal rapporter som till sin karaktär var utvärderingar, eller beskrivningar av projekt,
snarare än forskningsrapporter . Sådana rapporter som exkluderades var
t.ex. : Hauge 2001; Speitz 2002; Stålsett 2003,; Stöttrup Jensen & Rönn
1994. Dessa behandlar huvudsakligen nyanställda lärares introduktion i
arbetet, varvid grupphandledning utgjort en viktig del. En utvärderingsrapport som jag också valt att exkludera är Chaib, Chaib och Ludvigssons
nationella utvärdering av ITiS i skolan. Några texter som inte primärt är
inriktade på att undersöka handledning av lärargrupper, men som kortfattat berör detta i samband med studier av specialpedagogers arbete, valdes
också bort (Helldin 1997; Malmgren Hansen 2002).
Som framgår av figur nedan resulterade den samlade sökningen i 15 inkluderade texter. Dessa texter kan hänföras till tre kategorier; avhandlingar
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och licentiatuppsatser, vetenskapligt granskade artiklar samt forskningsrapporter och konferenspapper
Avhandlingar och licentiatuppsatser

Johannesen, E. (1990). Gruppekonsultasjon med barnehagspersonale.
Nordström, E. (2002). Pedagogisk handledning. En studie av lärande
samtal kring lärares uppdrag.
Näslund, J. (2004). Insyn i grupphandledning.
Bladini, K. (2004). Handledning som verktyg och rum för reflektion.
Sahlin, B. (2005). Utmaning och omtanke.
Mollberger Hedqvist, G. (2006). Samtal för förståelse.
Vetenskapligt granskade artiklar

Lendahls Rosendahl, B. & Rönnerman, K. (2006). Facilitating school
improvement: the problematic relationship between researchers and
practitioners.
Forskningsrapporter och konferenspapper

Näslund, J. & Granström, K. (1998). Professionell utveckling hos lärare
genom handledning.
Ahlberg, A. (1999). På spaning efter en skola för alla.
Lendahls Rosendahl, B. & Rönnerman, K. (2000). Dilemmafyllda
möten. Erfarenheter av pedagogisk handledning i samverkan mellan
skola och högskola.
Ahlberg, A., Klason, J-Å, & Nordevall, E. (2002).Reflekterande samtal
för pedagogisk utveckling. Lärare och specialpedagog i samverkan om
lärande i matematik.
Chaib, Chaib & Ludvigsson (2004). Leva med ITiS. Nationell utvärdering av IT i Skolan.
Åberg, K. (2004). Group facilitation for teacher development.
Åberg, K. (2005). Group facilitation – for whom and what?
Åberg, K. (2006). Supervised Teacher Development Groups – Super
and Visionary to Whom and What?
Det kan konstateras att av de 15 texterna är 12 tillkomna på 2000-talet,
och att bara en är äldre än 15 år. Några texter behandlar samma studie
(Lendahls Rosendahl och Rönnerman, 2000 och Lendahls Rosendahl,
B. & Rönnerman, K. 2006, samt de tre konferenspappren som jag själv
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skrivit), varför texterna berör sammanlagt 12 vetenskapliga studier. Två
rapporter presenterar delstudier inom samma projekt (Ahlberg 1999 och
Ahlberg, Klason, J-Å & Nordevall 2002). Konferenspappren som jag själv
skrivit (Åberg 2005; 2006; 2007) gäller delar av den studie som i sin helhet
presenteras i avhandlingen, varför de inte kommer att beröras här.
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The importance of twelve dimensions of supervisory
practice as rated by outstanding practitioners (Pajak
1989)
•

Communication

•

Staff development

•

Instructional Program

•

Planning and change

•

Motivating and Organizing

•

Observation and Conferencing

•

Curriculum

•

Problem Solving and Decision Making

•

Service to Teachers

•

Personal Development

•

Community Relations

•

Research and Program Evaluation

Dessa domäner influerade svarsalternativen i fråga 2, 10 och 15 i
enkäten till skolledarna (se bilaga 3).
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ENKÄT OM GRUPPHANDLEDNING
Detta är en enkät till skolledare inom grund- och gymnasieskolan. Frågorna i enkäten gäller grupphandledning med lärare. I det
följande menas med handledning gruppsamtal där en av deltagarna har den uttalade uppgiften att fungera som handledare. Med
grupp avses handledaren och ytterligare minst två personer. Med lärare avses all skolpersonal med pedagogiska uppgifter.
Resultatet av enkäten kommer, tillsammans med resultaten av intervjuer med skolledare, handledare och handledda, att utgöra
grunden för en doktorsavhandling i pedagogiskt arbete.

1. Har grupphandledning använts på den skola/de skolor där du nu arbetar under de senaste två åren?
Om Du svarar Nej på denna fråga kan Du gå direkt till fråga 13
Ja

Nej

2. I vilket syfte har grupphandledning genomförts? (fler än ett svarsalternativ kan väljas )
Hjälp att hantera specifika problem, t.ex.
gällande elever i behov av särskilt stöd.

Gemensam reflektion i arbetslaget.

Utveckling av samarbete och
relationer. Konflikthantering.

Utveckling av pedagogiska metoder
och förhållningssätt.

För- och efterhandledning gällande
konkret klassrumsarbete.

Formulera/konkretisera lokal
arbetsplan/lokala mål.

Utveckling av personalens samsyn och
uppslutning kring gemensamma mål.

Förberedelser för kommande
förändringar.

Stöd för forsknings- och
utvärderingsarbete.

Stöd åt lärare i utsatta situationer.

Stöd för personlig utveckling.

Skapa dialog mellan olika
lärarkategorier/grupper.

Stöd för professionell utveckling.

Annat

3. Hur många handledningsgrupper har funnits på din skola/dina skolor under de senaste två
åren?
4-10

1-3

Fler än 10

4. Vid hur många tillfällen sammanlagt (alla grupperna) har dessa grupper haft handledning?
6-10

1-5

11-15

16-20

Fler än 20

5. Hur stora har handledningsgrupperna varit? (fler än ett svarsalternativ kan väljas)
6-9 personer

2-5 personer

10-14 personer

15 eller fler personer

6.Hur har grupperna varit sammansatta? (fler än ett svarsalternativ kan väljas)
Lärare från olika arbetslag

Lärare från samma arbetslag

Lärare från olika skolor

7. Med vilka åldersgrupper arbetar lärarna som deltagit? (fler än ett svarsalternativ kan väljas )
Förskoleklass

År 1-2

År 3-5

År 6-9

Gy

Gr-sär

Gy-sär

8. Med vilken typ av handledare har handledningen genomförts? (fler än ett svarsalternativ kan väljas)
Lärarkollega

Extern handledare
med speciell
handledarkompetens

Specialpedagog

Skolkurator/
skolpsykolog

Konsult med
specialkunskaper (t.ex.
BUP-psykolog)

Skolledare

Personal från
universitet/högskola

Annan
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9. Anser du att grupphandledningen kan sägas ha lett till någon form av förändring/utveckling?
Ja

Nej

Vet ej

5. Hur stora har handledningsgrupperna varit? (fler än ett svarsalternativ kan väljas)
2-5 personer

6-9 personer

10-14 personer

15 eller fler personer

6.Hur har grupperna varit sammansatta? (fler än ett svarsalternativ kan väljas)
Lärare från
samma
bilaga
tre arbetslag

Lärare från olika arbetslag

Lärare från olika skolor

7. Med vilka åldersgrupper arbetar lärarna som deltagit? (fler än ett svarsalternativ kan väljas )
Förskoleklass

År 1-2

År 3-5

År 6-9

Gy

Gr-sär

Gy-sär

8. Med vilken typ av handledare har handledningen genomförts? (fler än ett svarsalternativ kan väljas)
Specialpedagog

Lärarkollega

Extern handledare
med speciell
handledarkompetens

Skolkurator/
skolpsykolog

Konsult med
specialkunskaper (t.ex.
BUP-psykolog)

Skolledare

Personal från
universitet/högskola

Annan

9. Anser du att grupphandledningen kan sägas ha lett till någon form av förändring/utveckling?
Vet ej

Nej

Ja

Form1
10. Om Du svarat JA på fråga 9, vilken slags förändring?(fler än ett svarsalternativ kan
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väljas)

Bättre hantering av specifika problem,
t.ex. gällande elever i behov av särskilt
stöd
stöd.

Utveckling av den pedagogiska
verksamheten.

Utvecklad dialog mellan olika
lärarkategorier/grupper.

Utveckling och konkretisering av
lokalt anpassade mål.

Utvecklad lärarskicklighet i
klassrummen.

Bättre beredskap inför
Ökning av personalens samsyn och
file://K:\Åberg\Handledningsenkät.htm
organisationsförändringar.
uppslutning kring gemensamma mål.

Utveckling av forsknings- och
utvärderingsarbetet.

Utveckling av grupprelationer och
samarbete i personalgruppen.
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Stöd och personlig utveckling för
personalen.

Professionell utveckling för lärarna.

Mer reflektion inom
arbetslagen.

Annan

11. Hur många elever finns på skolan/skolorna där grupphandledning genomförts? (fler än ett svarsalternativ kan
väljas)
Färre än 100
elever

100 - 300
elever

300 - 600
elever

600 - 1000
elever

1000 - 1500
elever

Fler än 1500
elever

12. Var ligger skolan/skolorna där grupphandledningen genomförts? (fler än ett svarsalternativ kan väljas)
Glesbygd

Mindre tätort (färre
än 10 000 inv)

Större tätort (10
000 - 30 000 inv)

Mindre stad (30 000 100 000 inv)

Större stad (mer än
100 000 inv)

13. I vilken utsträckning håller Du med om följande påstående: "Många lärare inom mitt område skulle vilja ha
grupphandledning om de erbjöds möjligheten"?
Instämmer helt

Instämmer delvis

Instämmer inte alls

14. I vilken utsträckning håller Du med om följande påstående: "Jag betraktar grupphandledning som ett värdefullt medel för
kompetensutveckling"?
Instämmer helt

Instämmer delvis

Instämmer inte alls

15. I vilken utsträckning anser du att grupphandledning kan vara av betydelse för följande områden?
1=liten betydelse 5=stor betydelse
1
Utveckling av dialog/kommunikation mellan olika lärarkategorier
Utveckling av relationer och samarbete i personalgrupper
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Utveckling av den pedagogiska verksamheten
Förberedelser för planerade förändringar
Förstärkning av samsyn och uppslutning kring gemensamma mål

2

3

4

5

än 10 000 inv)

100 000 inv)

100 000 inv)

000 - 30 000 inv)

13. I vilken utsträckning håller Du med om följande påstående: "Många lärare inom mitt område skulle vilja ha
grupphandledning om de erbjöds möjligheten"?
Instämmer helt

Instämmer delvis

Instämmer inte alls

bilaga tre

14. I vilken utsträckning håller Du med om följande påstående: "Jag betraktar grupphandledning som ett värdefullt medel för
kompetensutveckling"?
Instämmer helt

Instämmer delvis

Instämmer inte alls

15. I vilken utsträckning anser du att grupphandledning kan vara av betydelse för följande områden?
1=liten betydelse 5=stor betydelse
1

2

3

4

5

Utveckling av dialog/kommunikation mellan olika lärarkategorier
Utveckling av relationer och samarbete i personalgrupper
Utveckling av den pedagogiska verksamheten
Förberedelser för planerade förändringar
Förstärkning av samsyn och uppslutning kring gemensamma mål
Klassrumsobservationer, för- och efterhandledning
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Utveckling och konkretisering av lokalt anpassade mål
Hantering av specifika problem, t.ex. gällande elever i behov av
särskilt stöd
Stöd och personlig utveckling
Utveckling av grupprelationer och samarbete i personalgruppen
Forsknings- och och utvärderingsarbete

2009-11-06

Stöd för lärarnas professionella utveckling

16. Beskriv i en mening varför du anser att grupphandledning är, eller inte är, ett värdefullt medel för
skolutveckling.

BAKGRUNDSFRÅGOR

Nedan följer ett antal bakgrundsfrågor. Frågorna handlar om Dig själv, Din arbetssituation och Dina erfarenheter av
grupphandledning.
17. Kön
Kvinna

Man

18. Ålder

Form1Under 30

31- 40

41- 50

51- 60

61 år eller mer

6 - 10 år

11 - 15 år

Mer än 15 år

Mindre än 1 år
1 - 5 år
6 -10 år
file://K:\Åberg\Handledningsenkät.htm

11 - 15 år

Mer än 15 år

11 - 15 år

Mer än 15 år
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19. Hur länge har Du arbetat på din nuvarande
arbetsplats?
Mindre än 1 år

1 - 5 år

20. Hur länge har Du varit skolledare?

21. Hur länge har Du varit skolledare på Din nuvarande arbetsplats?
Mindre än 1 år

1 - 5 år

6 -10 år

22. Vilken högskola/universitet ligger närmast?

23. Har Du själv någon gång fått grupphandledning?
Ja

Nej

24. Har du själv någon gång handlett en grupp?
Ja

Nej

25. Har du själv deltagit i någon form av handledarutbildning?
Ja

Nej
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22. Vilken högskola/universitet ligger närmast?

23. Har Du själv någon gång fått grupphandledning?
Ja

bilaga tre

Nej

24. Har du själv någon gång handlett en grupp?
Ja

Nej

25. Har du själv deltagit i någon form av handledarutbildning?
Nej

Ja

26. Hur skulle du bedöma dina kunskaper om grupphandledning?
Goda

Relativt goda

Ganska dåliga

Dåliga

27. Om det är något som Du önskar tillägga eller kommentera och som Du tycker bör vara med i en enkät av det här slaget är
Du välkommen att göra det nedan.

INTERVJUUNDERSÖKNING

Enkäten kommer att följas upp med en intervjuundersökning varvid ett antal skolledare, handledare och handledda med varierande
erfarenheter av handledning, kommer att intervjuas. Om Du kan tänka Dig att ställa upp för en sådan intervju (ca 1 tim) är vi
tacksamma om Du fyller i namn och arbetsplats nedan.
Namn

Arbetsplats (skola / område, kommun

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!
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BILAGA FYRA

Följebrev till webenkät
TILL SKOLLEDARE PÅ GRUND- OCH GYMNASIESKOLAN
Med detta brev följer en bilagd enkät som vänder sig till Dig som är skolledare inom grund- och gymnasieskolan. Du öppnar enkäten genom att
klicka på länken http://spssde.hj.se/handledning3/WebFiles/index.htm
eller, om detta inte fungerar, genom att klippa ut adressen och klistra in
den i adressfältet i din web-läsare (t.ex. Internet Explorer, eller Netscape).
Om du fått brevet, och inte ingår i denna kategori, ber vi dig skicka ett
(tomt) svarsbrev till avsändaren. Svarsbrevet gör det möjligt för oss att
räkna bort de personer som ej är aktuella för att få en realistisk bild av
svarsfrekvensen.
Vi beräknar att det tar högst 15 minuter att svara på frågorna. Det är av
största vikt att Du snarast möjligt återsänder den ifyllda enkäten!
Vi är också tacksamma om Du i slutet av enkäten vill fylla i ditt namn och
din arbetsplats för att göra det möjligt för oss att eventuellt kontakta Dig
för en uppföljande intervju. Observera att detta är frivilligt och att Du
självfallet kan vara helt anonym om Du så önskar
Avsikten med enkäten är att utröna om, och på vilket sätt, grupphandledning praktiseras och uppfattas inom den svenska skolan. Enkätundersökningen ingår i ett forskningsprojekt som syftar till att i teori och empiri
söka svar på grundläggande frågor kring olika former av grupphandledning
som medel för professionell kompetensutveckling i skolan. Enkätundersökningen kommer att följas av intervjuundersökningar med skolledare,
handledare och handledda.
Resultatsammanställningen kommer att under hösten göras tillgänglig för
de skolledare som medverkat i enkätundersökningen. .
Eventuella frågor om studiens genomförande kan ställas till doktorand
Karin Åberg, tel 036-157445, e-post karin.aberg@hlk.hj.se

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!

Bilag
bilaga fem

Skolledarna som besvarat enkäten - bakgrund
Kön
Män
Kvinnor

54.8 %
45.2 %

Ålder
- 30
31-40
41-50
51-60
61-

0.5 %
9.1 %
31.6 %
51.2 %
7.6 %

Antal år som skolledare
- 1
2.4 %
2-5
40.9 %
6-10
22.6 %
11-15
18.4 %
1615.7 %
Har deltagit i en handledningsgrupp
Ja
74.1 %
Nej
25.9 %
Har varit handledare
Ja
43.6 %
Nej
56.0 %
Har deltagit i handledarutbildning
Ja
44.0 %
Nej
56.0 %
Uppskattar sina kunskaper om handledning som
Goda
8.8 %
Ganska goda
55.8 %
Ganska dåliga
32.7 %
Dåliga
2.3 %

Bilaga 6
bilaga sex

Handledningens omfattning, målgrupper och typ av
handledare enligt enkätsvaren
Antal grupper under de senaste två åren
1-3
58.2 %
4-10
38.7 %
103.1 %
Totalt antal handledningstillfällen
1-4
33.2 %
5-10
34.1 %
11-15
12.4 %
16-20
8.0 %
2112.4 %
Antal deltagare per grupp
2-5
6-9
10-14
15-

48.7 %
45.1 %
10.6 %
2.9 %

Gruppdeltagarna kom ifrån
Samma arbetslag
Olika arbetslag i samma skola
Olika skolor

62.7 %
33.0 %
4.3 %

Gruppdeltagarna kom ifrån
Förskoleklass
Skolår 1-2
Skolår 3-5
Skolår 6-9
Gymnasieskolan
Särskolan

17.1 %
22.8 %
24.0 %
22.0 %
9.6 %
4.7 %

Typ av handledare
Kollega
Specialpedagog
Akademiker
Kurator / psykolog
Konsult
Skolledare
Extern handledare med
Speciell handledarutbildning

9.3 %
19.5 %
3.2 %
18.7 %
11.7 %
12.5 %
25.1 %

bilaga sju

Intervjuguide
Bakgrundsfrågor

• Först skulle jag behöva några bakgrundsuppgifter; ålder, bakgrund,
yrkeserfarenhet, nuvarande arbetssituation…
• Jag skulle också vilja veta något om din nuvarande arbetsplats: storlek, antal anställda, personalens sammansättning, typ av samhälle,
elevernas ålder.
Erfarenheter av grupphandledning

• Sedan skulle jag vilja veta något om dina erfarenheter av handledning: Jag är nyfiken på hur du har kommit i kontakt med grupphandledning?
• Hur har du fått dina kunskaper om handledning?
• Vilka är dina egna erfarenheter av grupphandledning?att leda b)
att bli handledd
• I vilken omfattning har grupphandledning använts på skolor där
du arbetat?
Bilden av grupphandledning

• Nu skulle jag vilja ställa några frågor om din syn på grupphandledning:
• I vilka sammanhang tycker du att grupphandledning kan vara en
användbar metod?
• I vilket syfte skulle du främst välja att använda grupphandledning?
• Vad tror du att man kan åstadkomma med hjälp av grupphandledning?
• Vilken betydelse har gruppen i sammanhanget?
• För vilka grupper kan grupphandledning vara en lämplig metod?
• För vem eller vad anser du att grupphandledning kan vara till nytta
(individen, gruppen, organisationen?
• Hur går det till när grupphandledningen kommer till stånd?
• Vems är initiativet? Vem gör beställningen? Väljer handledare? Skrivet kontrakt? Vad står i det?
• Vad har handledaren för utbildning?
• Vilka kvalifikationer, kunskaper, färdigheter behöver handledaren
ha?
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bilaga sju

• Hur ser du på skolledare i rollen som handledare? Under vilka förutsättningar arbetar handledaren?
• Vad är det som händer i grupphandledningen?
• Hur går grupphandledningen till? Hur stor är gruppen? Vilken är
handledarens roll?
• Används olika handledningsmetoder för olika syften och behov?
• Kan handledningen sägas utgå från någon speciell teori?
• Vilka krav kan ställas på ”god” handledning?
• På vilket sätt sker lärande i grupphandledningen?
• Vilka förväntningar tror du att lärarna har på handledningen?
Grupphandledning och organisationen

• Vad skulle du säga ingår i begreppet lärarprofessionalitet?
• Vad krävs för effektiv och fortlöpande utveckling av lärarnas professionalitet?
• På vilket sätt stödjer grupphandledning lärarnas professionella utveckling?
• På vilket sätt stämmer grupphandledningens idé med skolans centrala mål i övrigt?
• Har du märkt någon skillnad i verksamheten /organisationen som
kan kopplas till grupphandledningen, och hur ser den i så fall ut?
• Vilka är skolans största utmaningar på kort och på lång sikt?
• Vilka framtida behov har skolan av handledning?
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