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Syftet med studien var att undersöka hur lärare på en grundskola som undervisar i 
teoretiska ämnen uppfattar sin roll som handledare för eleverna i verksamheten, men 
även hur lärarna arbetar med handledning av elever. Studien genomfördes med en 
kvalitativ ansats och den datainsamlingsmetod som användes var den 
halvstrukturerade intervjun och totalt intervjuades åtta lärare. De resultat som 
framkom i studien var att lärarnas definition av handledning bestod av två aspekter, 
dels den sociala delen och dels den pedagogiska. Lärarnas definition visade att de 
båda aspekterna är lika betydelsefulla och har lika stor plats i definitionen av 
handledning. Lärarnas upplevelser av handledning handlade om den didaktiska och 
pedagogiskt praktiska situationen och sociala aspekter. Samtalets utrymme i 
handledning ansågs bestå av motsättningar, när det gällde lärarnas ambition och den 
praktiska verkligheten. Lärarnas definition av handledarrollen handlade om att rollen 
ansågs bestå av många olika egenskaper. Lärarna upplevde att handledarrollen 
bestod av både sociala och pedagogiska kompetenser hos läraren. Dessutom var 
upplevelsen förbunden med en didaktisk aspekt som uttryckte svårigheterna i den 
didaktiska situationen. De slutsatser som studien kom fram till är att lärarna 
definierar handledning som en tvådimensionell metod. Lärarnas upplevelser av 
handledning uttryckte en bred uppfattning av begreppet, där samtalet hade sin 
nödvändiga, men svårplacerade ställning. Lärarna definierade handledarrollen som 
komplex och uttryckte en osäkerhet i omfattningen av den. Lärarnas upplevelser av 
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sin handledarroll var att uppdraget sågs som komplicerat och näst intill 
ogenomförbart i grundskolan.  

 

Nyckelord: Handledning, handledare, definition, uppfattning 
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1. Inledning 

Trädgårdsmästaren planerar små frön i jorden som förhoppningsvis börjar gro och 
växa. Kunskap behövs för att kunna veta hur fröet skall växa upp på bästa sätt. Det 
lilla frö som planerades i rabatten bredvid brudslöja och pelargoner, innehöll frågor 
om handledarskap i skolans värld. Ett sådant frö sådde Vygotskij i sina texter från 
tidigt 1900- tal. Egidius (1999) skriver att en av Vygotskijs tankar kring pedagogik 
handlade om lärarens roll som handledare för eleven och deras lärande. Dessa tankar 
förblev frön under en lång tidsperiod.  

Skolan som institution är allmänt känd för att vara en av de mest normbevarande 
institutionerna i samhället. Idéerna om hur skolan skall utgöra en av samhällets 
grundpelare har varierat genom tiderna, med nya politiska beslut och reformer. En 
konsekvens av denna normativitet och stelhet i systemet är att lärarrollen också 
stagnerat och behållit sin traditionella roll och funktion. En omdaning som 
förändrade skolan var övergången från regelstyrning till målstyrning, vilket 
exemplifieras i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lpo94. Eleven sattes i centrum och uppmaningen till läraren var att 
”utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”, 
och även ”stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan” 
(Lpo94, s 12) Birnik (1999) menar att Lpo94 i högre grad än tidigare läroplaner 
betonar lärarens handledande funktion.   

Dessa förändringar är relaterade till det Selghed (2006) benämner postmodernismen 
och kunskapssamhället. Vi lever i ett konsumtionssamhälle och utbildningssystemets 
uppgift är att förebreda eleverna för en livslång och flexibel roll som 
kunskapskonsumenter. Målstyrningen och tanken om eleven i centrum har även lett 
till en ny tanke kring lärarrollen. Utvecklingen distanserar sig från läraren som en 
traditionell auktoritet och uppmanar istället till att lärare ska betrakta sin roll 
handledare. I pedagogik som bygger på handledarrollen och handledning som metod 
får eleverna frihet att lära och större möjlighet till att förverkliga sig själva. Lärarens 
roll som handledare i grundskolan blir intressant att studera i ljuset av allt detta. Det 
ligga frö som planterades i rabatten bredvid brudslöja och pelargon har äntligen 
börjat sin långa resa upp mot solen.    

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare på en grundskola som undervisar i 
teoretiska ämnen uppfattar sin roll som handledare för eleverna i verksamheten, men 
även hur dessa lärare arbetar med handledning av elever. 

Frågeställningar: 

1. Vad menar lärarna med begreppen ”handledare” för och ”handledning” av 
elever i grundskolans verksamhet? 

2. Hur upplever lärarna sin roll som handledare för eleverna i sin undervisning? 
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3. Hur upplever lärarna sin handledning som metod av elever i sin undervisning? 
 

2. Litteraturgenomgång 
 
2.1 Sociokulturell teori – den proximala utvecklingszonen  
 
Den teoretiska grunden som denna studie vilar på tar sin utgångspunkt i ett socio- 
kulturellt angreppssätt och handlar om Vygotskijs tankar om den proximala 
utvecklingszonen.  

2.1.1 Den proximala utvecklingszonen 

Säljö (2000) skriver att den närmaste utvecklingszonen (zone of proximal 
development, ZPD eller ZOPED) är en dynamisk process, som handlar om utveckling 
och lärande. Den närmaste utvecklingszonen kan beskrivas som ”avståndet mellan 
vad en individ kan prestera ensam och utan stöd å ena sidan, och vad man kan 
prestera under en vuxens ledning eller i samarbete med mer kapabla kamrater å den 
andra” (Säljö 2000, s 120).   

 

Figur 1. Närmaste utvecklingszonen, efter Säljö (2000), s 122.   

Kroksmark (2003) skriver i kapitlet Lev S. Vygotskij att Vygotskijs tankar utmynnar i 
synsättet att inlärning sker som en social process, vilket innebär att eleven blir 
delaktig i den gemensamma kulturen och detta resulterar i att kulturen därför är 
social. Vygotskij menade att i varje ögonblick finns en möjlighet att utveckla och ta 
över kunskap och erfarenhet från andra människor, konkret sker detta i 
samspelssituationer. Människan kan också se strukturer och mönster i de 
intellektuella och praktiska verktyg som människan behärskar. Detta innebär att man 
ser sina medmänniskor och sig själv i ständig förändring. Resan innebär att hela 
tiden erövra nya redskap med hjälp av det vi redan kan och behärskar. Individen lär 
sig att behärska kollektiva handlingar för att senare kunna utföra dem själv. 

Säljö (2000) menar att när man resonerar vidare kring utvecklingszonen så handlar 
begreppet om olikheter i aktörernas kunskaper och förutsättningar för att skapa en 
rörelse framåt inom ramen för utvecklingszonen. Den mer kompetenta vägleder den 
mindre kompetenta. Man kan uppfatta utvecklingszonen som en slags guidning in i 
en kultur/delkulturs sätt att uppfatta en företeelse. Individen befinner sig hela tiden i 
olika utvecklingszoner när man lär, och utvecklingen kommer därför att äga rum 
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överallt där individen befinner sig. De sociokulturella villkoren är både miljön som 
utvecklar individen och samtidigt den omgivning som stimulerar utvecklingen åt ett 
håll.                                

2.1.2 Processen 

 

 

 

 

 

 

         

 

        

      

 

 

                   Steg 1                                  Steg 2                             Steg 3                           Steg 4       

Figur 2. Vygotskijs progression via den proximala utvecklingszonen och vidare i fyra steg, efter 
Kroksmark (2003) i kapitlet Lev S. Vygotskilj, s 451.    

Figur 2 åskådliggör processen som den proximala utvecklingszonen är en del av.   
Kroksmark (2003) skriver i kapitlet Lev S. Vygotskij att på en första nivå/steg i 
processen, utvecklar barnet olika kapaciteter med stöd av den andre, d.v.s. en person 
som är mer kunnig än barnet själv. Den andra nivån karaktäriseras av att barnet har 
utvecklat en egen kapacitet som innebär att barnet kan lösa problem utan någon 
annan som stöd. Den tredje nivån består av internalisering och automatisering av den 
nya kapaciteten. Genom ett socialt samspel i en gemensam uppgiftssituation 
transfereras strategier för lärande från den vuxne till barnet. Dessa strategier har 
blivit en del av barnet och kan nu användas i nya sammanhang. Den fjärde nivån 
handlar om deautomatisering, vilket innebär en recursiv loop, en återgång till steg 
två.  

2.1.3 Vygotskij och skolan 

Kroksmark (2003) skriver i kapitlet Lev S. Vygotskij att Vygotskij hade en tydlig syn 
på skola och undervisning. Vygotskij såg möjligheter till en ny typ av tänkande. Det 
viktiga i undervisningen skulle vara den egenartade formen för samarbete som sker 

Utveckling med 

hjälp av den mer 

kapable Andra: 

Föräldrar, lärare, 

experter, tränare 

etc.    

Utveckling 

med hjälp 

av Självet 

Internalisering, 

Automatisering, 

Fossilisering 

Deinternalisering, 

återgång till 

tidigare steg  

(recursivitet) 

Den proximala 

utvecklingszonen 

Kapaciteten 

utvecklas 

Kapaciteten 

inleds 

Den recursiva loopen 
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mellan lärare och elev som är essensen i undervisnings/lärandeprocessen. Fokus 
ligger på skillnaden mellan steg 1 och steg 2 i figur 2. Den formaliserade 
interaktionen (dialogen) och intersubjektiviteten blir det viktigaste drivmedlet i 
elevers utveckling, eftersom de bildar en medveten, men också en kontrollerad grund 
i övergången mellan det spontana och det vetenskapliga. Elevaktiviteten är viktig i 
processen, då att eleven begrepp blir tydliga och personligt formulerade. Utan dessa 
formuleringar kan inte läraren eller eleven avgöra vad som blir nästa steg i 
utvecklingen. Lärarens roll blir att beskriva elevens omedelbara 
utvecklingsmöjligheter i form av den närmaste utvecklingszonen. Zonen kan 
definieras genom att läraren och eleven interagerar på ett sätt att läraren kan lägg 
upp didaktiken, så att elevens förutsättningar att ta sig till närmaste zon ökar. Detta 
innebär ofta att frångå det lärarledda till elevaktiva arbetssättet. Vygotskij menade att 
skolans främsta uppgift är att skapa eller arrangera en social kontext som driver 
handling och medvetande genom kulturella verktyg.  

2.1.4 Handledning och den proximala utvecklingszonen 

Säljö (2000) skriver att med handledning kan man lösa problem som man har svårt 
att klara av på egen hand. Många situationer präglas av detta synsätt, särskilt i skolan 
och vardagslivet. Människan kan förstå vad som sägs och görs, men man kan inte 
klara av alla led på egen hand utan stöd.  Ur ett sociokulturellt perspektiv handlar 
detta om hur kunskaps – och färdighetstraderingen fungerar. Människor utsätts för 
resonemang och handlingar i sociala sammanhang, vi lär oss att genomskåda, bli 
förtrogna och genomföra dem.   

2.2 Tidigare forskning 

I denna studie är begreppen ”handledare” och ”handledning” centrala. Egidius 
(2009) skriver att det är vitalt att skilja mellan handledaren som roll och som 
verksamhetsform eller metod.  Handledare är en roll (ställning/funktion) en person 
har i verksamheten, medan handledning är den verksamhetsform eller metod man 
väljer att använda. 

2.2.1 Historisk framväxt av det svårdefinierade begreppet   

Ahnér (2001) menar att man kan spåra handledningens ursprung till lärlings-
utbildning och den amerikanska socialarbetarutbildningen och utbildningen av 
psykoanalytiker i 20- talets Europa. Egidius (2009) menar vidare att när universitet 
och högskolor under 1900- talet riktades i arbetslivets tjänst, skedde en förändring. 
Handledning har blivit en viktig typ av lärarskap. Denna förändring går att spåra i 
forskning som visar att yrkesskicklighet också handlar om tyst kunskap och att detta 
behöver läras genom övning och praktik. Förändringen noteras också i det faktum att 
klientrelaterade verksamheter får en ökad betydelse inom områden som sjukvården 
och socialtjänsten. De handledningsmetoder som utvecklats inom dessa fält har 
använts för att effektivt utbilda jurister, chefer, lärare och servicepersonal. Det finns 
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även utbildningar, bland annat läkares specialistutbildning, som baseras på 
handledning. Ahnér (2001)  påpekar att en vanlig distinktion i dag är att man skiljer 
mellan handledning som sker inom yrkesutbildningar, arbetsledning, psykosocial 
handledning och psykoterapihandledning. 

Selander och Selander (2007) menar också att handledning har utvecklats till att bli 
särskilt betydelsefull inom yrkesutbildningar. Handledning har blivit en naturlig 
koppling mellan den teoretiska utbildningen och yrkesutövningen. Praktikperioder 
och handledning har uppkommit för att koppla samman teoretisk kunskap och den 
praktiska användningen av den. Handledning är en garanti för att den yrkesutbildade 
förs in i yrkeskårens atmosfär, den bidrar till att ge den yrkesutbildade en möjlighet 
att skapa sig en egen yrkesidentitet och markerar en viss standard utåt när det gäller 
kunskaper och färdigheter.  

Idag är handledningsbegreppet svårdefinierat och kanske hänger detta ihop med att 
den svenska forskningen om handledning är marginell, menar Birnik (1999). Lauvås 
och Handal (2001) bekräftar också detta genom att skriva att man i vetenskaplig 
litteratur försökt att avgränsa begreppet handledning, men inte lyckats särskilt väl. 
Ahnér (2001) håller med ovanstående och framhåller att handledning är oklart 
definierat och avgränsat. Detta leder till att det blir svårt att orientera sig i såväl 
litteratur som i praktik. Lauvås och Handal (2001) menar att avgränsningen är svår 
med tanke på att utvecklingen av begreppen skett inom olika fält, exempelvis har 
sjuksköterskor, socionomer, psykologer, lärare och organisationskonsulter alla 
bidragit med sitt och detta har lett till ett revirtänkande kring terminologin mellan 
professioner. Selander och Selander (2007) påpekar, precis som ovanstående, att det 
finns sociologiska, pedagogiska och psykologiska dimensioner i 
handledningsbegreppet. 

Lauvås och Handal (2001) har i sin presentation åskådliggjort dimensionerna som 
Selander och Selander (2007) lyfter upp, men även yrkesinriktningen, d.v.s. det 
faktum att dessa definitioner innefattar de verksamhetsområden, som de vanligen 
används inom. Detta har framkommit när man tittat på den engelska terminologin på 
området. Där används begrepp som ”supervision”, ”counseling”, ”guidance”, 
”consultation”, ”tutoring” och ”mentoring” för handledning. Supervision är av 
yrkesmässig karaktär och handledaren är internt rekryterad från utbildningen eller 
yrkesverksamheten. Konsultation innebär att handledaren kommer utifrån och har 
inte ansvar för arbetet de handledda utför. Det handlar om yrkesmässiga krav och 
utmaningar. Counseling har olika tillämpningsområden, nämligen behandlarroll, 
förebyggande roll och undervisande eller stödjande roll. Mentoring handlar främst 
om handledning av lärarstudenter som är under utbildning på en praktikskola och får 
en mentor tilldelad.  

Passmore (2007) har genomfört studier om begreppen mentoring och coaching. 
Författaren påpekar att gränsen mellan coaching och mentoring är mer diffus än 
litteraturen på området får det att verka. Ives (2008) fortsätter med att definiera 
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begreppet coaching, vilket leder till att författaren gör en distinktion mellan en mål- 
orienterad coaching och terapeutisk, vilket handlar om det perspektiv som arbetar 
med personlig utveckling. Dessa artiklar visar på komplexiteten i att kunna definiera 
vilka delar som ingår i handledningsbegreppet. När delarna i handledningsbegreppet 
och deras definitioner är svåra att göra, blir det också svårt att skapa sig en 
helhetsbild om handledningsbegreppet. 

I relation till allt detta tydliggörs att det finns lite forskat och skrivet om lärares roll 
som handledare och deras uppfattningar av handledning av elever i skolan. Detta gör 
att ämnet i uppsatsen är aktuellt. Utgångspunkten för kommandeframställning har 
varit att ta del av litteratur kring handledning och handledarrollen i olika 
sammanhang. 

2.2.2 Handledning som metod 

En första, relativt grov, definition av handledning finns i Nationalencyklopedin som 
definierar begreppet handledning på följande sätt: ”praktisk- pedagogiskt stöd som 
ges under utbildning eller praktik, främst i form av samtal, i grupp eller individuellt.” 
(Nationalencyklopedin, 2009)  

Egidius (2005) menar att handledning kan handla om hjälp till enskilda eller flera 
personer som arbetar med de uppgifter som de ska bemästra och klara av på egen 
hand. I en vidare bemärkelse ingår också mentorssamtal, coachning och instruktion i 
handledningsdefinitionen. Instruktion handlar om att inom ramen för handledning 
eller undervisning ange hur något ska göras eller utgöras. Coachning innebär att 
ansvaret för mål, metod, innehåll och genomförande ligger hos eleverna, som får 
hjälp i form av reflektioner, ifrågasättanden, uppmuntran och feedback. 
Mentorssamtal innebär att man som handledare, coach eller mentor för en dialog 
som belyser en fråga eller ett fenomen ur olika perspektiv.  

2.2.2.1  Undervisningskulturer 

En utgångspunkt är att fundera kring hur man som lärare väljer att se på kunskap 
och den undervisningskultur som råder i omgivningen. Fuglestad-Laurits (1999) 
inleder med att beskriva två olika typer av undervisningskulturer, nämligen den 
produktorienterade och processorienterade kulturen. Den produktorienterade 
undervisningskulturen handlar om att undervisning är förmedling av kunskap, 
kunskap ses som någonting givet, någonting läraren har och ska ge vidare. Lärande 
handlar om att eleven ska ta emot kunskap och lagra den i sitt inre. Lärarrollen består 
av att förmedla kunskap och elevrollen får en passiv karaktär. Relationen mellan 
lärare och elev är inte aktiverad. Pedagogik ses som en fråga om teknik och metod 
och pedagogisk ledning handlar om att använda relevanta metoder för att uppnå mål. 
Den processorienterade kulturen har karaktären av att undervisning är en 
samtalssituation mellan det yttre undervisningssamtalet och det inre lärosamtalet. 
Kunskap betraktas som delvis någonting givet, delvis någonting mångtydligt. Lärande 
är att konstruera kunskap i en dialog med andra. Lärarrollen innebär att organisera 
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handleda, stimulera och förmedla. Elevrollen har en aktiv karaktär och relationen 
elever emellan ses som en resurs. Pedagogiken handlar om att utveckla en holistisk 
syn på hur man kan förstå och välja att handla i situationer. Pedagogisk ledning ses 
som en interaktionssituation där lärare och elev har olika roller, men ett gemensamt 
ansvar. 

2.2.2.2 Didaktiska aspekter 

Som första utgångspunkt betonar Ahnér (2001) att man inte får glömma de ramar 
som omger handledning. Dessa ramar består av tid, rum, plats och andra 
omständigheter som påverkar handledningen.   

Lauvås och Handal (2001) lyfter upp det faktum att handledning betraktas ofta som 
en exklusiv form av pedagogiskt arbete, eftersom tiden vigs åt några få elever i taget. 
Handledningen uppfattas också ofta som en bekväm arbetsform, eftersom den inte på 
samma sätt är lika öppen och offentlig som vanlig undervisning. Några negativa 
konsekvenser av handledning kan vara att handledningen blir personlig på ett 
innehållsligt plan. Kontrollen ökar och handledaren kan utöva sin makt och få 
möjlighet att åskådliggöra sin egen kunskap. Den person som får handledning 
kommer att vara beroende av handledaren professionalitet och integritet. Därför är 
kvaliteten viktig på det arbete som handledaren utför. 

Fuglestad-Laurits (1999) nämner den kunskapsutvecklade dialogen som en viktig 
komponent i handledning. I ett handledningssamtal sker en kunskapsförmedling från 
handledaren till eleven. Det produktiva handledningssamtalet har karaktären av den 
undrande och reflekterande dialogen. Det ska finnas utrymme för förmedling och 
goda råd. Handledaren och eleven är på jakt och på väg mot ny kunskap. 
Handledaren ska hjälpa eleven på vägen, men huvudfokus ska ligga på lärprocessen, 
elevens kunskapsutveckling. Handledarens förslag ses som inlägg i processen. 
Handledaren är hjälparen och eleven är huvudaktören. Handledaren har till uppgift 
att ställa den goda, avgörande frågan som kan få eleven ”att se nya drag i detta 
landskap, få konturerna att träda fram tydligare, få höjder och åsar att lyfta sig, få 
öppna slätter att breda ut sig.”(Fuglestad–Laurits, 1999, s 89). Dialogen är alltså en 
modell för kunskapsutveckling hos eleven. Dialogen ska ha en öppen form, vara 
frågande och sökande, den ska inbjuda handledaren och eleven att delta och dialogen 
ska vara knuten till konkreta situationer eller uppgifter. Den ska vara kritisk, men 
den får aldrig bli skeptisk.   

Dysthe (1996) har utvecklat tankar om det dialogiska klassrummet. Författaren 
betonar betydelsen av dialog mellan lärare och elever och elever sinsemellan i 
klassrummet för att skapa en dialogisk flerstämmighet. Dysthe betonar språkets 
viktiga roll i inlärningsprocessen. Det finns en nära koppling mellan språket och 
tänkandet och språket har karaktären av en skapande kraft. Mening skapas genom 
samspel och därför skapas den också i en gemenskap. En monologiskt betonad 
undervisning utmärks av envägskommunikation, medan dialogisk undervisning 
handlar om ett samspel mellan lärare och eleven, men också mellan elever. Det 
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monologiska klassrummets stora problematik ligger i det faktum att undervisningen 
utgår från given kunskap och lärarens referensramar och knyter inte an till elevernas 
erfarenheter. Utan en existerande dialog skapas ingen gemensam referensram. När 
det gäller lärarens roll i det flerstämmiga klassrummet menar Dysthe att: 

 

Utvecklingen av en stödstruktur i det dialogiska klassrummet är av central 
betydelse, eftersom den nära utvecklingszonen baserar sig på en syn på dem 
som ska lära sig att de besitter en oändlig kapacitet för utveckling – 
samtidigt som de ständigt överskrider gränserna för det de kan lära sig och 
förstå på egen hand. Den som lär sig har därför ett kontinuerligt behov av 
stöd och assistans från läraren eller en kamrat. Detta kan ge nya perspektiv 
och bidra till att man kopplar ihop separata idéer eller utför uppgifter som 
man inte klarar av egen hand. Stödet kan byggas upp på ett monologiskt sätt 
genom att experten berättar hur något ska göras. Men utifrån ett socialt och 
interaktivt synsätt på lärandet är det viktigt att stödstrukturen är av dialogisk 
natur och sker i form av ett samarbete. […] Då lärarens roll är stödgivarens, 
blir en positiv respons något helt annat än beröm. Det blir en grundläggande 
attityd som går ut på att eleven genom ett dialogiskt samspel måste få möta 
en utmaning i det läge han eller hon nu befinner sig. (Dysthe, 1996, s 243) 

 

2.2.2.3 Handledningens mål och syfte  

Egidius (2005) menar att det finns målinriktad - respektive målfri handledning i 
skolans värld. Egidius väljer att benämna den målinriktade handledningen för 
vägledning. Vägledning innebär att ”leda vid handen mot ett bestämt mål, att vara 
vägvisare, och övervaka att de som man vägleder kommer på rätt spår och faktiskt 
når målet” (Egidius, 2005, s 90) Man ska vägleda och styra i en bestämd riktning, 
men med lyhördhet för hur eleverna beter sig och resonerar. Handledaren ger tips, 
diskuterar mål och olika sätt att nå dem, ger feedback, bidrar med förklaringar och 
egna erfarenheter. Det finns även målfri handledning, som syftar till att den lärande 
ska få hjälp med att själv komma på lösningar om hur man skulle kunna hantera 
situationer i arbetet, studierna eller privatlivet. Det är då man blir mentor, eller 
coach.  

Holmberg (2000) tar vid och resonerar kring vilka delar handledning bygger på. 
Författaren menar att handledning har dubbla uppgifter, en handlar om den 
instrumentella och emotionella och den andra om mål och process. Den 
instrumentella uppgiften fokuserar på att bearbeta praktiska och konkreta frågor. 
Handledningsarbetet tar sikte på ny kunskap, nya idéer och alternativa 
handlingsvägar. Den emotionella delen fokuserar på elevens personlighet, styrkor och 
utvecklingsområden.  En bra hantering av processen i handledningen smittar av sig 
på kvaliteten i arbetet. ”Effektiva problemlösningar påverkar den känslomässiga 
upplevelsen av situationen (processen) på ett positivt sätt”(Holmberg, 2000, s 28). 
För att nå resultat krävs trygghet i handledningssituationen och en trygg stämning. 
Handledningen kan sägas vara både mål och processorienterad, eftersom aktivitet 
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pågår under en tid för att nå ett mål. Handledningens processorienterade karaktär 
handlar om att den har fokus på relationer mellan handledare och elev.  

Egidius (2009) skriver att det finns en distinktion mellan två olika typer av 
handledningsformer. Den första handlar om en styrande, teknisk- rationell och den 
andra utvecklande handledningen. Den förstnämnda bygger på fasta kunskaper och 
principer. Det handlar om att instruera, anvisa och ge rättelser för att på så sätt föra 
eleven vidare. Handledningen blir hårt styrande och dirigerande. Eleven har lätt att 
tappa motivationen, tappa modet och bli hämmad. En utvecklande handledning 
motiverar och öppnar upp nya möjligheter. Fokus ligger på uppgiften och syftet 
istället för tekniken. Handledningen syftar till att handledaren och eleven kommer 
fram till nya och bättre sätt att utföra uppgifter, ofta med initiativ från eleverna.    

Det finns en avgörande åtskillnad som Egidius (2009) tar upp. Författaren menar att 
det finns olika typer av handledning beroende på vilken typ av lärande som gäller. 
Handlar det om manuell/motorisk färdighet som ska läras in ska handledaren vara 
instruerande, vägledande, demonstrerande, coachande och en bedömare. Handlar 
det istället om fakta ska handledaren vara både lärare och ledare. Handledningen 
som metod har fokus på elevens eget arbete. Till sist finns det en lite svårare 
situation, nämligen när det handlar om bedömningar, känslomässiga reaktioner, 
empatisk och etiskt och elevernas utveckling i synsätt och livsfilosofi. Här tillämpas 
mentorssamtal.   

Handledning som metod kan användas på ett flertal sätt, t.ex. menar Lauvås och 
Handal (2001) att det är skillnad på handledning som enbart kräver vardaglig 
kunskap, och den typen av handledning som utförs av kompetenta handledare.  

2.2.2.4 Handledarens syn på handledning 

Egidius (2005) skriver om den handledande attityden och det är den som avgör vad 
som skiljer olika typer av handledning åt. Första exemplet är styrande och 
korrigerande handledning, vilket innebär att handledaren ger instruktioner, 
berömmer, kritiserar, uppmärksammar att föreskrifterna för utbildningen följs i fråga 
om mål och innehåll. Detta benämns vägledningen. Vidare nämns undervisande 
handledning. Handledarens roll är att redogöra för eget vetande eller egen förmåga, 
beskriva metoder som kan/bör användas. Detta handlar om mästarlära. Den 
strukturerade handledningen hjälper i sin roll som mentor sin elev att analysera 
situationer och begripa sammanhang. En annan uppgift är att lyfta fram saker som 
eleven inte själv tänkt på. Den reflekterande handledaren sätter sig in i elevens 
uppslag och tankar och ger stöd för att våga prova nya grepp. I sin funktion som 
coach eller mentor knyter handledare an till olika stilar. Handledaren ställer frågor 
snarare än ger svar. En viktig funktion är att utveckla elevens självförtroende och 
tillförsikt.  
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2.2.2.5 Handledning: begreppsdefinition av en metod  
 

 
 

Figur 3. Definition av handledning som metod för elever i grundskolan i denna studie.  

 
Figur 3 åskådliggör de ställningstaganden som gjorts för att definiera innebörden av 
begreppet handledning. I denna studie rör sig handledning i huvudsak kring den vida 
definition som Egidius (2005) presenterar. Nationalencyklopedin (2009) påpekar att 
handledning kan ske i grupp eller individuellt, vilket denna studie också avser.   
 
I denna studie definieras handledning som någonting som utförs av en kompetent 
handledare. I detta fall motiveras kompetensen med att handledaren i egenskap av 
lärare har behörighet att sätta upp mål för verksamheten. Det finns ett inslag av 
vardaglig kompetens, vilket innebär att man handleder eleven utifrån sunt förnuft 
och känsla, men detta är inte dominerande. Vidare handlar handledning om den 
målinriktade typen, som fokuserar på vägledning och elevens lärprocess. Den målfria 
handledningen utgör en viss del i definitionen, men är inte heller övervägande. Den 
utvecklande handledningen står i centrum. Samtalets plats som ett arbetsredskap i 
handledning är given, likaså de ramar som styr handledningen. Handledningen har 
också dubbla uppgifter, nämligen instrumentell/emotionell, och mål/process.  
 
Det finns olika typer av handledning beroende på vilken typ av lärande man avser. 
Lärande kring eget arbete, etik och fakta är det som avses i denna studie. En 
avgränsning måste göras och manuellt/motoriskt handledande tar inte sin plats i 
denna studie, eftersom syftet är att studera uppfattningarna hos lärare som 
undervisar i teoretiska ämnen. Studien avgränsar inte någon handledande 
inställning, eftersom attityden avgörs av vilket syfte lärandet har. Det kan alltså 
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handla om styrande/korrigerande, undervisande, strukturerande och reflekterande 
handledning.  

2.2.3 Handledarrollen 

2.2.3.1  Handledarroller och dess uppgifter 

Selander och Selander (2007) tycker att handledarskapet består av flera olika roller, 
nämligen läraren, ledaren, ansvarstagaren, bedömaren och inspiratören. I rollen som 
läraren ska handledaren introducera, informera, visa till rätta, beskriva, påpeka, 
kritisera och ge råd. I rollen som ansvarstagare och ledare ska handledaren ha ansvar 
för inlärningssituationen och arbetet. I rollen som bedömare ska handledaren 
bedöma elevens kvalifikationer och arbete. I inspiratörsrollen ska handledaren 
förmedla engagemang. Slutmålet är att eleven ska bli självständig och 
ansvarstagande.     

Egidius (2005) menar att handledaren kan framträda i flera olika varianter och ha en 
funktion som tutor, coach, mentor och instruktör. Handledaren/tutorn stödjer på 
olika sätt och hjälper eleven som själv arbetar med de uppgifter som de ska kunna 
klara av på viss kompetensnivå. Rollen har ett brett ansvar, där det också ingår 
bedömning och betygssättning. Läraren leder elevers lärande genom att ha 
föreläsningar, förmedla information, förhör, instruktioner, handledning, men också 
att ta ansvar för elevers lärande och givetvis för bedömningen. Instruktören har till 
uppgift att tala om och även visa hur något ska göras/utföras. Med rollen följer ett 
begränsat ansvar. Coachen ska hjälpa eleven att få en klarhet om sig själv och 
situationen eleven befinner sig i, uppgifterna och möjligheten att hantera uppgifter 
och problem på egna villkor. Ansvaret för andras lärande är begränsat. 
Framåtsyftande feedback är centralt. Mentorer ska ha förtydligande samtal med 
elever som vill förstå sig själva, sin situation eller sina uppgifter utifrån olika 
perspektiv och med olika utgångspunkter. Bedömning ingår inte och detta medför att 
ansvaret för andras lärande är starkt begränsad.  

Bullock och Wikeley (2004) skriver att de identifierat tre olika typer av handledare. 
Den första typen kallar de “jumpning through hoops”, vilket innebär att dessa 
handledare inte ser någon fördel annat än det föreskrivna resultatet med 
handledningsarbetet. Handledarna ser målen som objektet för övningarna och inte 
som en kontext som även utvecklar mer användbara förmågor och strategier. Nästa 
typ av handledare karaktäriseras av “getting to know you”. De är positiva till 
handledningskonceptet, men ser processen enbart som ett sätt att lära känna 
eleverna bättre. Dialogen stod i centrum och var verktyget för att lära känna eleverna. 
Dessa handledare förstod komplexiteten i lärprocessen. Den tredje typen av 
handledare väljer författarna att benämna “the reflective tutor” som kännetecknas av 
att handledarna går in i lärprocessen med en inställning om att de själva kan lära sig 
något. Detta handlar om att handledarna tycker att de själva blivit bättre på att lära 
sig av handledarrollen. Genom att reflektera över sin egen lärprocess hjälper dem 
elever med desamma. Detta ökar handledarens förmåga att välja modeller och 
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mönster för gott lärande. Dessa handledare har en mer personlig, utvecklande syn på 
lärande.        

Säll (2000) skriver i sin avhandling om tre olika typer av lärarroller. Författaren 
väljer att benämna dem estradören, regissören och illuminatören. Estradörrollen 
innebär att läraren står i centrum och står på scenen helt ensam. Den subjektiva 
personen betraktas som ett viktigt instrument. Det handlar om att kunna inneha 
berättandets konst och därigenom fånga eleverna. Framställningen ska levandegöras 
med hjälp av gester och mimik som hjälper till att liva upp framställningen och det 
innehåll som ska förmedlas. Det handlar ytterst om en säkerhet framträdandet, 
förberedelse av stoff. Regissören leder iscensättandet och regisserar spelet i 
klassrummet. Elevens prestationer och arbetet i klassrummet är det som är centalt. 
Regissören ansvarar för planering och organisering av arbetet. En del av 
planeringsarbetet sker innan lektionen. Regissörsrollen kräver att läraren håller 
ordning, fungerar som en övervakare, så att inte arbetet spårar ur.  

Säll (2000) fortsätter och skriver att regissörsrollen kan förändras med tiden till att 
bli övervakaren som tvångsutövare. Det handlar om att det kan uppstå en maktkamp 
mellan lärare och elever. Ibland innehar läraren också rollen som hjälparen, vars 
främsta uppgift är att se till att arbetet flyter. Regissören är också en 
stämningsskapare, arrangör av upplevelsetillfällen och samarbetspartner, 
långtidsplanerare och målstyrd utvärderare. Illuminatören innehar rollen som 
läraren som se till varje barns behov ur både kognitiv, emotionell och social aspekt. 
Detta handlar om både grupper och enskilda individer. Illuminatören fungerar också 
som samtalspartner som har en dialog med eleven/eleverna. Dialogen handlar ofta 
om ämnet eller/och för att göra eleven medveten om sitt lärande. Illuminatören 
fungerar då som ämnesexpert och/eller en metakognitör. Terapeuten är en annan roll 
som ingår i illuminatörsrollen och innebär att man genom terapeutiska samtal 
hjälper eleven att lösa problem.   

Landin och Hellström (2001)  påstår att handledarrollen bygger på att erbjuda 
eleverna struktur. Det måste finnas en ordning i klassummet när man börjar och 
avslutar lektionen. Man ska inte heller glömma bort handledarens roll som ledare. 
Man får inte överge sin roll som ledare, eftersom möjligheterna för eleverna att 
misslyckas ökar. Det är snarare så, att det är ett mer avancerat ledarskap det handlar 
om. Eleverna behöver få se handledarens kompetens, och det är av betydelse att 
handledaren också skapar möjligheter för eleverna att kunna se handledarens 
kompetens. Handledaren ska i stort fungera som själva motorn i arbetet. 
Handledarens uppgift är också att hjälpa eleven i arbetet, men också med att 
reflektera. Det är största vikt att kunna stimulera eleverna kunskapsmässigt. Ett 
annat krav som ställs på handledaren är förmågan att skapa en relation till gruppen, 
och därigenom definiera sitt eget ledarskap.    

Hård af Segerstad och Silén (1999) skriver om basgruppshandledarens roll. 
Författarna betonar både instrumentella och socioemotionella aspekter. 
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Handledarens uppgift handlar då om att underlätta arbetsprocessen (instrumentell) 
och lyfta svåra frågor (socioemotionell). Handledarens uppfattning om vad 
handledarrollen innefattar handlar om att handledaren inte ska förmedla kunskap, 
utan hjälpa och stödja eleverna, ha en viss kontroll och agera mer aktivt i 
utvärderingarna, alltså fungerar handledaren som tutor, auktoritet och bedömare. 
Eleverna uppfattade basgruppshandledaren som en auktoritet, bedömare, tutor, 
förbindelselänk, medlare och kamrat. Man ser med lätthet att handledarrollen inte 
består av endast av en roll, utan av flera. Handledarens roll beskrivs av författarna 
som kameleonten, med anledning av att handledaren ändrar skepnad utifrån 
omgivningen och dess krav. Läraren måste byta färg när lärarrollen förändras från 
den traditionella till handledarrollen. En annan roll som handledarrollen kan 
förklaras med är meningsskaparen. Detta innebär att handledaren ständigt 
reflekterar över sin egen praktik.  

Egidius (2005) menar att en uppgift som utgör en viktig del i handledningen är att ge 
feedback och göra bedömningar av de lärandes framsteg och brister. Ibland kan 
handledaren ge miniföreläsningar om man märker att det finns kunskapsluckor. 
Tonviken ligger på att de lärande själva provar att utföra de uppgifter som lärandet 
gäller. Det gäller även att kunna bedöma, värdera och utvärdera.  Egidius skriver att 
handleda innebär att hjälpa eleverna när de själva får tillfälle att arbeta praktiskt med 
sådant som de ska lära sig att utföra självständigt. När handledaren märker att eleven 
kör fast eller att momenten inte utförs korrekt eller med svårigheter, räcker man 
eleven en hjälpande hand. Handledaren kan då rikta full uppmärksamhet mot det 
osäkra momentet. Lärandet blir effektivt på detta sätt.   

Mehrens (1998) påpekar att läraren ska skapa förutsättningar för elevernas lärande. 
Det handlar om att lära känna eleverna, arbetssätt och metoder anpassas efter olika 
behov och fokus ligger på elevaktivt arbetssätt. Lärarens roll blir att vara handledare 
inom sitt ämnesområde. Läraren ska ha goda ämneskunskaper, för att hjälpa elever 
med strukturen i arbetet. Genom diskussioner ska eleverna ställa frågor, d.v.s. att 
arbeta undersökande och reflekterande. Stärkning av elevernas självförtroende är 
också viktig. Vägen till denna förändrade pedagogik går främst genom det 
vägledande, stödjande och pedagogiska samtalet, den så kallade dialogen mellan 
läraren och eleven.      

Ahnell, Larsson och Säfström (2000) har skrivit ett projektarbete på B- nivå i 
pedagogik vid Uppsala universitet. Syftet var att vid två handledningssituationer, 
utifrån problematisering angående vikten av kunskaper och insikter hos handledaren 
för att skapa ett gott lärandeklimat för studenten, fokusera på handledarens 
utbildningsbakgrund, sin syn på rollen som handledare samt sätt att handleda 
studenter. Materialet bestod av två personer, en kvinnlig universitetslektor som 
handleder studenter vid uppsatsskrivning och en manlig sjukgymnast som handleder 
studenter i klinisk praktik. Metoden som användes i studien var semistrukturerade 
intervjuer. Resultatet av studien blev att båda informanterna påpekade vikten av 
personkemi mellan handledare och student. Det är viktigt att både handledare och 
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student känner sig uppskattade. Detta är förutsättningen för en bra studiesituation 
som leder till ett bra resultat. Det är svårt att bortse från personliga värderingar, 
särskilt när det är av negativ karaktär. Maktpositionen som handledaren innehar 
diskuteras och vikten av en jämbördig relation är viktig. Roller som läraren och 
kamraten är viktiga i handledningen. Man måste kunna förflytta sig mellan att vara 
kamraten, läraren och terapeuten. Det krävs en god självinsikt för att inte fastna i en 
roll. Det föreligger stort ansvar på studenten när det gäller utförandet av uppgifter. 
För att bli en bra handledare betonar lärarna att det behövs talang, eller social 
kompetens med personlig mognad som tillåter självreflektion och självinsikt. Det är 
viktigt att kunna se till varje student och individ. Det är viktigt att känna till elevens 
förkunskaper, så att handledningen blir effektiv.       

Åman (1999) har skrivit en uppsats i pedagogik på lärarhögskolan i Stockholm och 
hade som syfte att studera lärares uppfattningar av handledning, vad som inverkar på 
handledningsbegreppet inom grundskolan, hur handledningen kommit in i skolan 
och hur lärare talar om och använder sig av handledning. Syftet var också att studera 
eventuella intentioner med handledning i grundskolan, uttryckta i styrdokument och 
andra handlingar. Studien genomfördes med sex lärare inom kommunal grundskola 
som valdes ut av rektor på den aktuella skolan i en medelstor svensk stad. Metoden 
som användes i studien var kvalitativa intervjuer med en fenomenografisk ansats. De 
relevanta resultaten av studien blev att uppfattningarna om handledning som 
begrepp och förekomst var mångskiftande och hade många infallsvinklar. Lärarnas 
beskrivning av den handledande rollen i klassrummet karaktäriserades av rådgivning 
och vägledning. Handledning uppfattas som något som sker mellan två professionella 
inom samma yrkesgrupp, där den ena är mer yrkesmässigt kompetent. Dialogen, det 
reflekterande, metakognitiva samtalet beskrivs som en dimension i mötet med 
eleverna, men också kollegialt, då undervisningsstrategier och lärares 
förhållningssätt diskuteras mellan lärare. Mentorskap som en form av handledning 
berörs av alla lärarna i studien. Några lärare uttrycker att mentorskap betyder en 
erfaren lärares stöd till en mindre erfaren.  
 
Åman (1999) skriver vidare att ett handledande arbetssätt beskrivs av lärarna som 
individualisering till skillnad mot en traditionellt undervisande lärarroll. Det 
dialogiska arbetssättet är handledning. Några lärare ställer sig skeptiska till 
begreppet handledning. De bygger på egna reflektioner och kan inte hänvisa till 
styrdokument eller teorier. De talar utifrån egen erfarenhet. Handledningssamtalet 
uppfattas som en kunskapsöverföringsprocess som är onödig. Lärarrollen uttrycks 
inte heller som spontant handledande, utan instruerande utifrån ett material. 
Handledning kopplas i ett av lärarsvaren till eget ansvar för inlärnings- och 
informationssökning. Några lärare talar om handledning som stöd för 
kunskapsprocesser och reflektion, en rörelse mot en mer handledande lärarroll. 
Individuella förutsättningar, såsom utbildning, fortbildning, kollegialt 
förhållningssätt, undervisningstraditioner, egen erfarenhet av handledning och 
skolutvecklingsprojekt påverkar synen på handledning.         
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2.2.3.2 Handledaregenskaper 

Författarna Wisker, Exley, Antoniou och Ridley (2008) menar att man som 
handledare ska kunna lyssna aktivt på sin elev, ha förmågan att empatisera, vägleda 
(men inte kommendera), hänvisa, stödja, belöna och hjälpa eleven att utveckla 
självständighet. Vidare påpekar författarna att förmågor som handledare ska ha är att 
kunna organisera, vara tydlig med regler och gränser, stödja elever i beslut och 
planera, agera, reflektera och utvärdera, men också att stödja utvecklingen av elever 
som hanterar fakta, resonemang, planering och självbärande, självständiga elever.  

Hård af Segerstad och Silén (1999) redogör för en studie där de dimensioner som blev 
tydliga i materialet handlade om att en bra handledarstil karaktäriseras av att 
uppmuntra/bekräfta, visa på/synliggöra, förhålla sig kritisk. Vidare skriver 
författarna att förhållningssättet som handledare bör ha, ska karaktäriseras av 
förtroende för studentens förmåga, intressera sig för hur studenten tänker, att 
avvakta, lyssna och vänta in studentens egna förslag på lösningar och kunna 
observera och förstå när studenten/gruppen behöver stöd.  

Lauvås och Handal (2001) gör en instickare och skriver att några vanliga 
uppfattningar om handledarskap handlar om att man automatiskt blir en bra 
handledare om man är ämneskompetent och har en personlig läggning för arbetet.  

2.2.3.3 Det pedagogiska samtalet      

Mehrens (1998) skriver om den förändring som sker av lärarrollen och som innebär 
en betoning på läraren som samtalspartner, mentor och handledare. Författaren 
menar att detta förutsätter en god samtalsteknik. Bullock & Wikeley (2004) håller 
med Mehrens (1998) om att “establishing a genuine dialogue” med elever är ett 
viktigt steg i handledningsprocessen. Mehrens (1998) fortsätter med att skriva om att 
samtalet ses som ett arbetsredskap i handledningen. Denna samtalsteknik går ut på 
att skapa ett bra samtalsklimat. Man talar med varandra i egenskap av de roller eller 
funktioner man har, lärare - elev. Samtalet ska skapa en känsla av ömsesidigt 
förtroende och tillit, en atmosfär av god vilja. Annars kan låsningar uppkomma, man 
håller inne med information och resultatet blir en sluten attityd. Under samtalet ska 
handledaren som samtalsledare styra samtalet i olika riktningar, t.ex. stimulera 
eleven att prata vidare, be om förklaringar och så vidare. Genom att reflektera kan 
samtalet fördjupas och utvecklas. Genom att visa intresse hålls samtalet vid liv. När 
handledaren avslutar samtalet är syftet att summera, sammanfatta, vad man kom 
fram till, men givetvis också resultatet. Det är viktigt att ställa rätt typ av frågor i ett 
samtal, oftast är dessa öppna frågor, då eleven kan svara efter egen bedömning. Att 
lyssna är viktigt, det handlar om att:  

På flera plan anstränga sig att höra vad den andre säger, och om så 
behövs försöka nå bortom orden, lyssna efter vad som inte sägs, inte 
kommer upp till diskussion. Många gånger kan detta vara det 
viktigaste.[...] Att verkligen lyssna för att försöka förstå innebär också 
att man själv, när man lyssnar, förändras lite grann, genom att man 
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tar till sig andra insikter, andra sätt att se saker. Lyssnande är alltså 
även en form av lärande. (Mehrens 1998, s 30) 

 

2.2.3.4 Handledarrollens utmaningar  

Hård af Segerstad och Silén (1999) skriver om en rad utmaningar och svårigheter 
med handledarrollen. Arbetssituationen innehåller rolltvetydighet, eftersom det inte 
finns regler för hur en handledare ska bete sig, utan den ska växa fram i varje enskilt 
fall. Det finns en otydlighet i vad man får respektive inte får göra i rollen som 
handledare. Det faktum, som också nämndes ovan, att handledarrollen har en stor 
uppsättning olika roller som inte alltid går att förena med varandra, vilket kan leda 
till en intrarollkonflikt. Det kan handla om handledarens försök att få gruppen att 
förstå vad som är viktigt. Rollen kan glida över till att bli mer föreskrivande. En 
annan svårighet handlar om lärarens brist på kunskap i ämnesområdet, det handlar 
om svårigheten att vara ämnesexpert. En ytterligare aspekt på detta är när 
handledaren är insatt i ämnet och försöker styra eleven i rätt riktning. Detta kan 
medföra att eleven uppfattas som att gruppen blir beroende av handledaren.  

Handledarrollen är inte enkel och entydig utan måste formas utifrån vars 
och ens personlighet och i samspel med de studerande. Begrepp, som stödja 
och vägleda blir övergripande. Handledarrollen är mycket komplex. En sfär 
mellan kunskapsområdet och den studerande ska erövras. Att utveckla ett 
genuint intresse för den studerandes sätt att tänka blir nödvändigt. 
Handledarens förhållningssätt påverkar gruppen och individen och därmed 
lärandet. Det handlar om förtroende, intresse för sättet att tänka, lyssna och 
avvakta, samt att ha god observationsförmåga och känslighet för när individ 
och grupp behöver stöd (Hård af Segerstad och Silén, 1999, s 52) 
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2.2.3.5  Handledaren: begreppsdefinition av rollen 

   

 

Figur 4. Definition av handledarrollen i grundskolans verksamhet i denna studie.  

Figur 4 definierar betydelsen av handledarrollen i denna studie. Handledarrollen är 
sammansatt av ett antal olika egenskaper. Vidare består handledarrollen av många 
olika typer av roller och därför innehar handledaren också många olika uppgifter, 
beroende på hur man väljer att definiera sin roll. Handledaren står också synonymt 
med den lärare som eleverna har i sitt/sina ämnen i skolan. Handledaren har ansvar 
för det pedagogiska samtalet i skolan. Denna studie definierar handledarrollen som 
att det råder en differens i medvetenhet kring handledarrollen hos lärare och att den 
ena eller den andra inte anses bättre.    
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2.3 Sammanfattande tabell   

 
Tabell 5.  Sammanfattande figur över tidigare forskning som denna studie innefattar om handledning 
som metod, samtalet och handledarrollen.  
 
Tabell 5 åskådliggör den komplexitet som begreppen inrymmer. Figuren summerar 
bilden av handledning som metod, handledarrollen och samtalets betydelse som 
presenterats i denna studie. Sammanfattningsvis kan sägas att de empiriska 
studierna i den fortsatta framställningen är av vikt för att kunna bidra med ny 
forskning kring området som denna studie behandlar, eftersom ämnet är relativt 
outforskat. Tanken är att knyta an resultaten från den empiriska delen som följer till 
den sammanfattande modellen (figur 5). Det kan handla om att visa på eventuella 
kompletteringar och nytt material, för att kunna stärka samband. Det kan även 
handla om att visa på en ny relation eller vederlägga aktuell kunskap på området.  
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3. Metod 
 

3.1 Forskningsstrategi  
 
Stukát (2005) skriver att en kvalitativ ansats används när ett område är otillräckligt 
utforskat. Stukát menar att man använder kvalitativ ansats för att forskaren vill 
upptäcka och beskriva vilka olika typer av fenomen som finns inom ett aktuellt 
område. Forskaren försöker att tolka och förstå de resultat som framkommer i 
studien. Det är främmande för denna strategi att vilja generalisera, förklara och 
förutsäga. Istället vill man karaktärisera eller gestalta något. Den forskningsstrategi 
som denna studie bygger på är det kvalitativa angreppssättet. Precis som Stukát 
skriver är forskningen på området som studien behandlar ringa, vilket gör att 
kvalitativ ansats är att föredra. Fokus i denna studie ligger på att tolka och förstå 
uppfattningar hos lärare och syftet med studien är inte heller att generalisera 
resultaten.        
 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Den datainsamlingsmetod som används i studien är den som Stukát (2005) kallar 
halvstrukturerad intervju, då forskaren är medveten om ämnet som skall täckas in, 
men har en flexibilitet i frågeordningen. Forskaren utgår från bestämda teman eller 
ämnen som är lika för alla informanter, men svaren följs upp på ett individuellt sätt. 
Med halstrukturerade intervjuer kan man komma längre och nå djupare, följa upp 
idéer, sondera svar och gå in på både motiv och känslor. Denna metod kan leda till 
mycket stimulerande svar på frågorna och resultera i intressant och nytt material.   

Intervjutemana i studien är handledning som metod och handledarrollen. 
Intervjufrågorna som rör definitioner och upplevelser härrör direkt från 
frågeställningarna och övriga intervjufrågor är viktiga komponenter i både 
handledning som metod och handledarrollen och har valts ut i relation till 
litteraturbakgrunden på området.   

Innan intervjuerna genomfördes enskilt, blev informanterna informerade om 
skillnaden mellan handledning som metod och handledarrollen, samt att frågorna 
avser grundskolans verksamhet. Under intervjun fick informanterna utdelat ett 
papper med intervjufrågorna. Intervjuerna genomfördes på avskilda platser utan 
störningsmoment. Intervjutiden varierade från tjugo minuter upp till över en timme. 
Intervjuerna spelas in med diktafon för att möjliggöra en tillbakablick i materialet. 
Frågorna ställdes i samma ordning till varje informant, men frågorna följdes sedan 
upp på ett individuellt sätt utifrån svaren.    
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3.3 Urval 

Skolan som valdes ut till studien är en kommunal årskurs sex till nio grundskola i 
Mellansverige med mångkulturell prägel och en varierad socioekonomisk 
sammansättning. Skolan har varken ämnesarbetslag eller årskursvisa arbetslag, utan 
fokus ligger på arbetslagens praktiska placering på skolan. Organisationen präglas av 
undervisning av stora grupper och många elever om dagen. Kontaktlärarskap 
förekommer på skolan. Stukát (2005) skriver om det strategiska urvalet när man ska 
göra en studie. Detta har tillämpats i denna studie. Viktiga karaktäristika i studien är 
kön, ålder, handledarutbildning, teoretiska undervisningsämne/n och lärarexamen, 
vilket också styrde valet av informanter. I varje arbetslag skiftades 
ämneskombinationen bland informanterna, så att så många teoretiska ämnen som 
möjligt täcktes in i studien. Ett missivbrev (se bilaga 1) delades ut till varje utvald 
informant ca två veckor innan intervjutillfället. Två informanter ur varje arbetslag 
valdes ut, och totalt resulterade detta i åtta intervjuer. Alla tillfrågade informanter 
ställde upp.   

3.4 Analysmetod och databearbetning 
 

Den analysmetod som står som grund för databearbetningen är fenomenografin. 
Uljens (1989) skriver att analysen i kvalitativ forskning försöker att erhålla en 
förståelse av fenomenet som varit oklart från början. Det centrala i fenomenografin 
handlar om att beskriva hur människor uppfattar fenomen i sin omvärld. Företeelser 
kan alltså ha olika innebörd för olika människor. Det handlar inte om att göra en 
bedömning ifall uppfattningarna som framkommer i materialet är sanna eller falska. 
Tyngdpunkten i analysen ligger i att analysera människors uppfattningar av olika 
företeelser, men inte uppfattningar om dem. Man studerar alltså människans 
grundläggande förståelse av något. Individens uppfattning av fenomenet är det 
centrala i fenomenografin.   
 
Databearbetningen utgick från den fenomenografiska analysmodellen som Uljens 
(1989) beskriver. Det första steget i databearbetningen var att de inspelade 
intervjuerna transkriberades för att få en överblick över materialet. Det andra steget 
handlade om att analysera och tolka transkriberingarna med en strävan att förstå 
meningsinnehållet i varje enskild intervju. Detta gjordes på så sätt att 
transkriberingarna granskades efter relevanta uttalanden relaterade till syftet. Dessa 
uttalanden fungerade som basen för kommande beskrivningskategorier och kallas för 
den meningsbärande utsagan. Sedan gjordes en jämförelse mellan likheter och 
skillnader i uppfattningar i de olika intervjuerna. Detta innebar att kategorier av 
materialet formades i innebördsmässigt skilda grupper. De grupper som 
utkristalliserades formulerades på så sätt att de så korrekt som möjligt 
karaktäriserade gruppernas innehåll och detta kontrollerades genom att ta ut citat 
från transkriberingarna och kontrollera att de endast platsade under en kategori. 
Dessa karaktäriseringar kallas för beskrivningskategorier. Huvudresultatet av studien 
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är alltså beskrivningskategorier som består av kvalitativt skilda uppfattningar. 
Materialet har inte analyserats med tanke på ålder- eller könsuppdelning.  
 

3.5 Reliabilitet och validitet 
 
Uljens (1989) menar att i kvalitativ forskning handlar validiteten om ifall tolkningen, 
både som process och resultat, är valid eller inte. I analysen koncentrerar man sig på 
relationen mellan datamaterialet och tolkningen som process och resultat. Man är 
intresserad av om de resultat man kommit fram till kan grundas i materialet. 
Förhållanden mellan verkligheten och datainsamlingen handlar om hur forskaren 
lyckats med att fånga informantens uppfattningar av en företeelse. Det gäller att 
eliminera alla tillfälliga faktorer som påverkar intervjusituationen. Uljens påpekar att 
den traditionella formen av validitet inte är användbar när man genererar ny 
kunskap, som man gör i fenomenografin. Vidare menar Uljens att man i kvalitativ 
forskning menar att reliabiliteten handlar om hur noggrant resultatet återspeglar 
innehållet i materialet.  Författaren ställer sig även tveksam till begreppet reliabilitet i 
denna typ av kvalitativ studie. Alternativet är att tala om olika grader av validitet, 
eftersom detta hänvisar till om systemet eller kategorierna reflekterar innebörden i 
materialet och innefattar automatiskt noggrannhet.     
 
Uljens (1989) forsätter att fördjupa resonemanget och pekar på att frågan om 
validitet (och reliabilitet) i fenomenografiska studier främst handlar om 
beskrivningskategoriernas relation till de uttrycka uppfattningar hos informanterna, 
d.v.s. hur noggrant och giltigt kategorierna representerar uppfattningarna som 
informanterna uttryckt i intervjuerna.  
 
I denna studie har reliabiliteten beaktats på så sätt att intervjuerna spelades in för att 
möjliggöra en tillbakablick i informanternas utsagor, vilket ökar tillförlitligheten. 
Dessutom ökar beskrivningskategoriernas giltighet i förhållande till utsagorna genom 
att citat bekräftar informanternas uppfattningar. När det gäller validiteten har 
förhållandet mellan verkligheten och datainsamlingen beaktats genom att 
intervjutillfällena skedde på avskilda platser, för att undvika alla störningsmoment 
under intervjutillfällena. Detta stärker resultatens giltighet.   
 

3.6 Etiska ställningstaganden 
 
Stukát (2005) skriver att det finns en rad forskningsetiska principer som råder för 
humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning i Sverige. Dessa principer har beaktats, 
då studien planerats och genomförts. Den första principen handlar om 
informationskravet. Hänsyn har tagits till detta krav, då ett missivbrev skickades ut 
till informanterna, som också informerade om undersökningens syfte. Detta 
missivbrev informerade även om frivilligt deltagande och rätten till att avbryta sin 
medverkan. Information om hur intervjuerna skulle gå till fanns också i missivbrevet. 
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Den andra principen är samtyckeskravet. Detta krav innebar inget problem, eftersom 
varje informant var myndig. Informanterna tillfrågades om de ville delta i studien och 
deltagandet var givetvis frivilligt.  
 
Den tredje principen heter konfidentialitetskravet. Detta krav har beaktats genom att 
behandla personuppgifter på ett sådant sätt att personerna inte kan identifieras. 
Intervjuerna har endast numrerats och det enda som framkommer ur materialet är 
kön, utbildningsbakgrund, undervisningämne/n och eventuell handledarutbildning. 
Skolan i fråga går inte heller att identifiera. Det inspelade intervjumaterialet och 
transkriberingarna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte har tillträde till att ta 
del av detta. Den sista principen är nyttjandekravet. Detta har beaktats genom att 
materialet som framkommit under datainsamlingen enbart används inom ramen för 
denna studie.                 

 

4 Resultat 
 
Under detta kapitel kommer en redogörelse för informanternas svar att ha en 
framträdande plats. Svaren kommer att presenteras utifrån frågeställningarna och ge 
en sammanfattande bild av informanternas uppfattningar, genom uppkomna 
kategorier, som presenteras i en hierarkisk ordning gällande den kvantitativa 
prägeln. Antal svarande förtydligas under varje kategori. Under varje kategori finns 
en redogörelse för vad kategorin innefattar för utsagor. Kategorierna kommer även 
att illustreras med citat från intervjuerna för att bekräfta kategoriernas giltighet.    

 

4.1 Resultatpresentation 
 

4.1.1 Vad innebär begreppet handledning av elever för dig? 
 
Kategorin mål betonade fem av åtta informanter, och är därför en av de två största 
kategorierna under frågan.  Lärarna lyfte upp tankar om att handledning handlar om 
att hjälpa eleverna att nå målen, både långsiktiga och kortsiktiga, men även målet att 
eleverna ska bli självständiga. 
 

”Handledning blir mer, om vi gör såhär, om du promenerar längst den här 
vägen, så kommer du att nå ditt mål där borta ” (Lärare 2) 

 
Kategorin vägledning berördes av fem av åtta informanter. Denna kategori 
innehåller en splittrad syn på vad handledning är för något. Informanterna betonade 
fokus på helheten, att handledning handlar om att vara en vägvisare både socialt och 
kunskapsmässigt.     
 

”Ja, jag förknippar inte det med ämnet. Inte handledning i fysik, direkt. Det 
handlar mer om helheten” (Lärare 1) 
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Den tredje kategorin handlar om att skapa förutsättningar för lärande. Fyra av åtta 
informanter lyfte fram detta som en viktig aspekt av handledningsbegreppet. 
Kategorin innefattar synpunkter på att läraren ska åskådliggöra, skapa struktur, 
hjälpa, erbjuda allsidighet i undervisningen, ge verktyg för lärande, individualisera 
och att handledningen kan ske både innanför och utanför klassrummet. 
 

”Det innebär att man hjälper elever och skapar förutsättningar för elever i 
deras utbildning. Alltså, det är ju att hjälpa till med läxor, lägga upp strukturen 
och sånt” (Lärare 8) 

 
Den fjärde kategorin berördes av fyra av åtta informanter. Det handlar om 
handledningens sociala del. I kategorin nämndes att handledningens sociala del 
handlar om bemötande, korrigera beteende hos eleven, resonemang med eleven, 
kontaktlärarskap och kontaktgrupper, då trygghet är en stor faktor. Aspekter som 
framkom var coachning och att handledning inte ses som ämnesrelaterat. 
   

”Handledning handlar mer om socialt beteende, hur du bör agera, 
liksom”(lärare 3) 
 
”Jag tycker att handledningsbegreppet hänger ihop med coachingbegreppet. 
Det handlar om peppning”(Lärare 1) 

 
Kategori fem, som tre av åtta informanter berörde, var handledningens koppling till 
kunskapsfrågan. Handledningens undervisande del betonades, likaså att 
handledning handlar om att stimulera elevernas kunskapsmässiga utveckling. 
Handledningens karaktär ses som ämnesberoende.  
 

”I min roll som språklärare så.. eller det är olika beroende på ämne, men driva 
dem framåt i deras språkliga utveckling”(Lärare 6) 

 

4.1.2 Vilka är handledningens förutsättningar? 
 
Den första kategorin, som också är den största med totalt sju av åtta informanter som 
nämnder detta, är den pedagogiska situationen. Denna kategori innefattar utsagor 
om att förutsättningar för handledning är nivåanpassning, motiverade elever, 
kunskap om förförståelse hos elever, homogen grupp, materialtillgång, elevantal och 
tid.  

”Förutsättningar för bra handledning handlar om att elevgruppen är liten. Ju 
färre elever, desto lättare går det att handleda. Åtminstone om det ska vara 
kvalitet på handledningen” (Lärare 2 ) 
 
”Det ska finnas en vilja hos eleven. Man kan leda en häst till vatten men man 
kan inte tvinga den att dricka”(Lärare 6)  
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Den andra kategorin lägger fokus på läraren. Tre av åtta informanter kom in på 
denna kategori. Informanterna nämner att läraren ska vara pålitlig, omtänksam, 
uppmärksam, förtroendeingivande och engagerad. Det handlar också om lärarens 
kunskap kring handledning. En informant påpekar att förutsättningen för 
handledningen är att man agerar på två olika sätt, både som handledare och som 
undervisare. En annan informant menar att man inte behöver vara utbildad 
handledare för att kunna handleda elever i grundskolan.   
 

”I grund och botten handlar det om att eleverna ska ha förtroende för dig. Det 
är extremt viktigt. De ska kunna lita på dig, de ska känna att jag bryr mig och 
ser dem”(lärare 7)   
 
”Sedan handlar det om lärarens kunskap kring handledning. Att man vet.. om 
man går in med tanken om att nu ska jag handleda elever, istället för att nu ska 
jag lära dem”(lärare 8) 

 
Den tredje kategorin uppmärksammades av två av åtta informanter, och berör den 
sociala aspekten som en förutsättning för handledning. Informanterna nämner den 
goda relationen till eleverna och kunskap om individen som viktiga förutsättningar.  
 

”Du måste ha en relation till eleven för att kunna handleda. Du måste känna 
individen, så att säga” (Lärare 1) 

 

4.1.3 Vilka är handledningens uppgifter? 
 
Den första kategorin handlar om att skapa en målbild. Det är den största kategorin 
inom denna fråga, då sex av åtta lärare tar upp detta. De tar upp att handledningens 
uppgift är att hjälpa eleverna att nå målen, både när det handlar om kunskaper, men 
också att eleverna ska uppnå självständighet, självinsikt och viljan att själva upptäcka 
och lyfta fram sin egen kompetens. En aspekt som också infogats är individualisering 
av undervisning för att nå målen.  
 

”En bra idé är att ta reda på vart eleven vill, t.ex. yrkesmål. Så att vi vet vad vi 
ska jobba mot, det handlar om delmål. Helt enkelt att skapa en målbild” (lärare 
2 ) 
 
”De ska se sin egen kompetens. De ska få självinsikten och också se vad de 
behöver utveckla”(lärare 6)         

 
Den andra kategorin handlar om den sociala delen av handledningens uppgifter. 
Många lärare, fem av åtta, påpekade att detta var av stor vikt. Kategorin innefattar 
utsagor om att handledningens uppgifter är att skapa ett samförstånd, en bra relation 
till elever bestående av tät kontakt och vägledning.  
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”Handledaren är en vägvisare i studierna, men också i livets övriga 
frågor”(lärare 2) 
 
”Det är bra om man får med sig eleven, annars är det ingen handledning. Det 
bygger på ett samförstånd”(lärare 2) 

 
Tre av åtta lärare lyfte fram struktureringen som en del av handledningens uppgifter. 
Denna kategori handlar om att strukturera, organisera kunskap och att erbjuda elever 
studieteknik.  
 

”Med struktur menar jag studieteknik, hur man tillägnar sig kunskapen, men 
också hur du organiserar kunskapen, så att det inte blir lösa fragment” (lärare 
1)  
 

Den fjärde kategorin betonar lärarens uppgifter i handledning. Tre av åtta lärare 
lyfter upp att läraren måste finnas till, berömma, ge återkoppling, hjälpa eleven att 
själv ta ansvar och lösa problem, fostra, föra samtal, arbeta med kunskapsöverföring 
och vara en länk till föräldrar. 
 

”Få eleverna att bli den här samhällsansvarige individen, det är väl en av de 
stora uppgifterna. Att fostra dem till demokratiska medborgare” (lärare 4)  
 
”Man måste också berätta hur duktiga de är, ofta handlar ju de sporadiska 
mötena om negativa saker. Det är viktigt att de får feedback när det går bra för 
dem” (lärare 7)     
 

4.1.4 Vad innebär begreppet handledare för elever för dig? 
 
Handledarens sociala egenskaper är de som informanterna väljer att trycka allra 
mest på, sju av åtta informanter har lyft fram detta. Denna kategori handlar om att 
stötta, vara medmänniska och reflektionspartner. Läraren ska kunna puscha, 
berömma, motivera, fostra, hitta potential hos eleverna och upprätthålla en relation 
till varje elev.  
 

”Jag är väggen att luta sig mot, karta att titta på. Ett bollplank helt enkelt. Det 
handlar om att vara medmänniska, snarare än lärare. Jag vill snarare vara ett 
bollplank än ett ideal. Det är mer att vara en vuxen människa att diskutera med 
”(lärare 2)  

 
De pedagogiska egenskaperna var också viktiga för informanterna. Fem av åtta hade 
en uppfattning om detta. Dessa egenskaper handlar om att strukturera, förklara, se 
elevers behov, ge individuell hjälp, bedöma och förmedla kunskaper, göra målen 
tydliga och ge tips på vidareutveckling. 
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”Mitt jobb är att förklara för dem och att de känner till målen. Jag berättar om 
målen vid varje nytt arbetsområde”(lärare 6)   

 
Synen på den komplexa rollen delas av fyra av åtta informanter, och de berör punkter 
såsom att handledare är ett luddigt, tvetydligt begrepp. Informanterna anser att det 
handlar om en vidgad lärarroll och att handledarrollen ska ses som en del av en 
större helhet. 
 

”Jag kan väl tycka att handledare är ett ganska felaktigt begrepp. Man är ju 
inte bara handledare. Läraren är ju både kunskapsförmedlare, handledare och 
socialarbetare. Man är inte bara handledare och lärare, utan det är en del av 
yrket. Läraren är helheten och handledaren är en del av helheten ”(Lärare 4) 
 
”Rollerna går i ett. Ja det är en skillnad, men nej, det är ingen skillnad på 
handledarrollen och lärarrollen. Du är ju allting samtidigt. Jag vet inte vad jag 
är då. Läraren har ju en komplex roll. Det är olika ansikten som lyser fram 
olika starkt vid olika tillfällen”(Lärare 2) 

 

4.1.5 Vilka egenskaper består handledarrollen av? 
  
Kategorin som behandlar handledarrollens behov av social kompetens innefattar 
utsagor om förmågan till empati, flexibilitet, lyhördhet, självsäkerhet och förmågan 
att bygga relationer med elever. Det handlar om att vara positiv, intresserad och 
tålmodig. Detta berördes av samtliga informanter. 
 

”Sen måste man ha en trygghet i sig själv. Det blir ju inte alltid som man 
tror. Ibland blir det precis som man planerat, och ibland blir det något 
helt annat”(lärare 4) 
 
”Man måste ha någonting som inte går att ta på riktigt, det sociala 
finliret”(lärare 7) 

 
Den andra kategorin handlar om den pedagogiska kompetensen. Denna innefattar 
bland annat bra ämneskunskaper, mångsidighet i val av metod och förklaring, 
förmågan att tänka utanför ramarna när det gäller undervisningen, gruppkännedom 
och att ha ledaregenskaper. Vidare menar informanterna att vara organiserad, en 
tydlig vuxen, att ha ett bra synsätt på eleverna, att kunna resonera, puscha och vara 
ärlig och realistisk hör till de pedagogiska egenskaperna. Detta berördes av samtliga 
informanter. 
 

”Man måste vara hyfsat organiserad, men också ha tålamod. Det måste 
finnas en tydlig gräns mellan att du är elev och jag är vuxen, den får inte 
vara flytande. En elev får ju också respekt för en lärare som kan mycket. 
Man måste helt enkelt utstråla säkerhet och vara ämneskompetent. Du 
behöver inte alltid ha koll på läget, men det ska se ut som du har 
det”(Lärare 7)    
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4.1.6 Vilka utmaningar består handledarrollen av? 
 
Kategorin som berör det pedagogiska dilemmat visar sig vara den kategori som 
samtliga lärare uppmärksammat under intervjutillfällena. Detta handlar om 
besvärliga elever, nivåskillnader i klasserna, för stora klasser, arbetsro och elever i 
behov av särskilt stöd.  
 

”Antalet elever gör det svårt att ha en tillräckligt bra relation, så att man inte 
blandar ihop elever. Ska man fungera som en bra handledare, så ska man inte 
undervisa så många som jag gör”(lärare 1) 
 
”Dels handledarrollen som ämneslärare åt elever som har högre tankar om sig 
själva än de egentligen når upp till. Sen är det åt knattarna som inte kan nå upp 
till godkänt ”(Lärare 7)      

 
Den psykiska aspekten togs upp av två av åtta informanter. Det handlade om negativ 
press och en känsla av otillräcklighet.  
 

”Det finns en utmaning i att hitta tid och ge tid sig tid till att planera 
handledning. Om man skriver ner sina anteckningar, så kan det bli såhär.. det 
blir negativt att du känner dig dålig när du inte gör anteckningar, att jag 
misslyckas i det jag ska göra”(Lärare 2) 
 

Kategorin som berör den sociala utmaningen behandlades av två av åtta 
informanter. Innehållet i denna kategori handlar om utmaningen i att kunna 
motivera elever, men också att handledarrollen ställer krav på relation mellan elev 
och lärare. 
 

”Det gäller att ha en relation till varje elev. De elever som behöver mest 
handledning är de som oftast har svårt att hitta rätt i skolans organisation. Jag 
som lärare vill hjälpa dessa elever, och det ställer krav på en relation”(Lärare 1)  
  

4.1.7 Hur upplever du din handledning åt dina elever i din 
undervisning? 

 
Den första kategorin handlar om valet av metod. Sju av åtta lärare påpekar att 
upplevelsen av handledning handlar om variation i undervisningen, inte bara 
katederundervisning, utan att finnas runt eleverna. Lärarna nämner 
individanpassning, anpassa och nå målen. Det handlar också om att handledningen 
är ämnesknuten.  
 

”Jag önskar att jag kunde individanpassa mer. Det handlar om att hitta nya 
metoder, göra om undervisningen på något sätt ”(lärare 3) 

Den sociala aspekten nämndes av fyra av åtta informanter i intervjuerna. Denna 
kategori handlar om att stötta, finnas till och vikten av resonerande samtal. 
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Upplevelsen av handledning handlar också om att forma elevers relation till andra 
och korrigera elevers beteende. 
 

”När det gäller skoltrötta elever kan man prata om coachning ”(lärare 1) 
 
”Handledning kan handla om beteende, elevers relationer med kompisar. Det 
som rör människan helt enkelt”(lärare 1) 
 

Den tredje kategorin behandlar struktur. Två av åtta lärare valde att lägga fokus på 
just detta. Struktur innefattar helt enkelt att kunna göra materialet lättillgängligt.  
 

”Man försöker hitta metoder så att eleverna kan förstå och lära sig, för många 
innebär det just det minimala de behöver lära sig. Man måste sovra materialet 
och det viktigaste. Man måste visa på ett minimum”(lärare 5)  

 
Den fjärde kategorin innefattar lärarens personlighet. En lärare av åtta uttryckte att 
handledningen var i mångt och mycket beroende av lärarens personlighet.  
 

  ”Det beror nog mycket på hur du är som person. Det avgör nog mycket hur 
man tänker kring undervisning och handledning” (Lärare 6) 

 

4.1.8 Vilka reflektioner har du kring samtalets betydelse i 
handledningen av elever? 

 
Samtalets karaktär var den kategori som alla åtta informanter berörde vid 
intervjutillfället. Denna kategori innefattar utsagor om att handledning är samtal, att 
karaktären ska vara resonerande och att samtalet ska anpassas efter eleven. Det 
handlar om att samtalets karaktär styrs av tidsbrist, att samtalet kan påverkas av vad 
man som lärare har för inställning till handledning. Det anses svårt att få till samtal i 
klassrummet. Samtalet är också ständigt pågående.  
 

”Man kan ju handleda genom bemötande, mer osynligt typ av handledning. Det 
bli inte lika uttalat. Man kan ha en handledande tanke, med kroppsspråk och 
bemötande, som kan påverka relationen mellan elev och lärare”(lärare 1) 
 
”Man måste ju försöka ta sig ner till elevens nivå om man ska prata enskilt med 
eleven”(Lärare 4) 
 

Samtalets sociala funktion innefattar informantsvar som betonar samtalet som 
kärnan i handledningen, länken till ett förtroende, kontaktlärarskapet och åsikten om 
att samtal aldrig kan missbrukas. Fem av åtta lärare betonade dessa sociala 
funktioner kring samtalet.  
 

”Man kan ju inte samtala för mycket. Det är det man inte säger som man ofta 
kan ångra”(lärare 6) 



 

34 

 

 
Samtalets syfte var kategorin som två av åtta lärare lyfte fram. Kategorin innefattar 
utsagor om att samtalets syfte är att göra en lägeskontroll, kartlägga behov av stöd, 
tillfredställa olika behov hos eleverna och stimulera till ny kunskap. Samtalet ses inte 
som en förutsättning för handledning. 
 

”Man kan ju inte komma lika långt med alla. Man får ju reda på vad de kan och 
vad de har för olika behov”(lärare 3) 

 

4.1.9 Hur upplever du din roll som handledare åt dina elever? 
 
Den första kategorin har rubricerats som att rollen är metodberoende. Det måste 
finnas en klar tanke med verksamheten. Det måste handla om individbaserad 
undervisning, god kontroll, förmedla kunskap och skapa god undervisning. Det 
handlar om prioriteringar mellan ordningsfrågor och individuell handledning. Fem 
av åtta lärare behandlade denna kategori i sina intervjusvar.  
 

”Man måste ha ramarna för arbetssättet innan man börjar handleda”(lärare 6) 
 
”Jag önskar att jag kunde handleda dem fram i undervisningen. Jag tror att de 
skulle lära sig ännu bättre, men jag har inte hittat metoderna än” (lärare 8)   

 
Den andra kategorin samtal framhölls av fyra av åtta lärare. Samtal är enkla att få till, 
men, det är svårare när det handlar om planerade samtal med ett syfte.  Samtal anses 
vara ständigt pågående och samtalen är relationsberoende. Det framkommer även att 
det är viktigt att samtalen förmedlar höga förväntningar. 
 

”Det är lätt att samtala med eleverna, men det är svårt att få det att hålla bra 
kvalitet och inte bli en upprepande papegoja som säger samma sak hela tiden” 
(lärare 2)   

 
Kategorin lärarrollen innefattar utsagor om att man som lärare ser på sin roll som 
handledare ur många synvinklar. Det är en mångfacetterad roll. Det handlar om att 
handledarrollen inte är en prioriterad arbetsuppgift. Dessa uppfattningar uttrycktes 
av tre av åtta informanter.  
 

”Om du både fungerar som kontaktlärare och undervisar i ämnet, fungerar 
handledarrollen som bäst. Man får mer tid för en djupare relation”(lärare 1) 
 
”Vi har för mycket att göra för att hinna med”(lärare 5) 
 
”Jag ser inte mig själv som handledare, utan som ämneslärare och 
kontaktlärare. Frågan är vad de olika sakerna betyder. Jag är mer pedagog” 
(lärare 7) 
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4.2 Sammanfattning 
 
Begreppet handledning av elever handlade för informanterna om mål, skapa 
förutsättningar för lärande, handledningens sociala del, kunskapsfrågan och 
vägledning. Den andra frågan handlade om handledningens förutsättningar. 
Informanterna svarade utifrån kategorierna fokus på läraren, den sociala aspekten 
och den pedagogiska situationen. Handledningens uppgifter konstaterades handla 
om strukturering, att skapa en målbild, den sociala delen av uppgifterna och lärarens 
uppgifter. Handledarbegreppet handlade för informanterna om den komplexa rollen 
som detta innebär och de sociala och pedagogiska egenskaper man behöver ha.  
 
Handledarrollens egenskaper kategoriserades som social- respektive pedagogisk 
kompetens. Handledarrollens utmaningar handlar om den psykiska aspekten, den 
sociala utmaningen och det pedagogiska dilemmat. Upplevelsen av handledning som 
metod består av reflektioner kring den sociala aspekten, valet av metod, lärarens 
personlighet och behovet av struktur. Samtalets betydelse i handledningen har en 
social funktion, en särskild karaktär och ett speciellt syfte. Sista frågan handlade om 
upplevelsen av rollen som handledare åt elever. Kategorierna som bildades var 
lärarrollen, samtalet och metodberoende.            

 

5 Resultatanalys 
 
Under detta kapitel kommer teoridelen och empiridelen att förenas. Det kommer att 
ske en triangulering mellan resultat, tolkning av resultat och tidigare forskning på 
området. Likheter och skillnader i materialet kommer att lyftas fram. Avslutningsvis 
kommer tabell 6 att sammanställa likheter och skillnader med empirin och tidigare 
forskning. 
 

5.1 Vad menar lärarna med begreppet handledning av elever i 
grundskolans verksamhet?  

 
Kärnan i resultatet som framkommit kring lärarnas definition av handledning pekar 
på att definitionen består av två aspekter, dels den sociala delen och dels den 
pedagogiska. Lärarnas definition visar att de båda aspekterna är lika betydelsefulla 
och har lika stor plats i definitionen av handledning.  Denna definition åskådliggör att 
lärarna inte enbart avgränsar handledning till enbart en, isolerad aspekt, utan inser 
att metoden är tvådelad.  
 
När det gäller den pedagogiska delen av definitionen lyfts målets betydelse upp av 
informanterna och detta tas upp av många författare i den tidigare forskning som 
finns på området, bland annat pekar Egidius (2005) och Holmberg (2000) på skolans 
målinriktade handledning. Denna studie visar att ett stort mål är att eleverna också 
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ska bli självständiga. Detta betonas också av Selander och Selander (2007) och 
Egidius (2005) som talar om elevers självständiga förmåga. Många informanters 
uppfattningar om handledningens uppgifter, handlade om att skapa en målbild för 
eleverna. Egidius (2009) betonar den utvecklande handledningen, som skapar en 
målbild för eleverna. 

Att skapa förutsättningar för lärande är någonting som är nära sammanlänkat med 
handledningsbegreppet enligt informanterna. Dessa, pedagogiskt inriktade resultat 
bekräftas av Landin och Hellström (2001), som menar att det är viktigt att erbjuda 
eleverna struktur och ordning. Strukturering uppfattas som en av handledningens 
viktigaste uppgifter enligt informanterna. Egidius (2009) nämner den styrande, 
teknisk- rationella handledningen. Detta är också en typ av förutsättning för lärande. 
Egidius (2005) nämner den handledande attityden som kan handla om att hjälpa 
eleven att kunna analysera och begripa sammanhang.  

Mehrens (1998) tar upp betydelsen av att skapa förutsättningar för lärande i form av 
att känna eleverna. Arbetssätt och metoder ska anpassas efter elevernas olika behov. 
Denna studie pekar på vikten av individualisering som förutsättning för ett gott 
lärande. Författarna Wisker, Exley, Antoniou och Ridley (2008), Fuglestad–Laurits 
(1999) och Säll (2000) skriver om organisering, tydlighet med regler och gränser och 
att stödja elever i deras lärande. Ahnell, Larsson och Säfström (2000) påpekar vikten 
av att känna till elevens förkunskaper. 

Enligt informanterna är handledningen tätt kopplad till kunskapsfrågan. 
Informanternas tankar om att handledning består av en undervisande, pedagogisk 
del, kan kopplas till författare, såsom Fuglestad–Laurits (1999) och Landin och 
Hellstöm (2001), som nämner den produktorienterade undervisningskulturen, då 
handledning går ut på att förmedla kunskap och att det är viktigt att stimulera 
eleverna kunskapsmässigt. Mehrens (1998) menar att man även är handledare inom 
sitt ämnesområde. Detta förs också fram tydligt av informanterna i studien. Hård af 
Segerstad och Silén (1999) framhåller däremot att handledaren inte ska förmedla 
kunskap, vilket motsäger resultaten i denna studie.   

Handledningens sociala sida framhölls av informanterna. I relation till detta för 
Egidius (2009) ett resonemang om den komplicerade situation som råder i skolan, då 
eleverna utvecklas i synsätt och livsfilosofi. Informanterna menar att det är då man 
som kontaktlärare ska finnas till. Holmberg (2000) påpekar att handledningens 
processorienterade karaktär har fokus på relationen mellan handledare och elev. 
Bullock och Wikeley (2004) menar att vissa handledare karaktäriseras av “getting to 
know you” -stilen. De är positiva till handledning och ser processen som ett sätt att 
lära känna eleverna bättre. Informanterna betonade behovet av samförstånd och en 
relation mellan lärare och elev, vilket också den tidigare litteraturen lyfter fram på ett 
tydligt sätt.  

Informanterna påpekar att handledning handlar om vägledning, både 
kunskapsmässigt och socialt.  Även Egidius (2005) anser detta, som pekar på att 
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handledning kan vara av olika karaktär, nämligen både målfri och målinriktad. 
Lärarens tvådelade uppgifter i handledning betonades av informanterna, vilket också 
tydliggörs av en rad författare. Egidius (2005) menar att handledaren i rollen som 
lärare leder elevers lärande kunskapsmässigt. Författarna Wisker, Exley, Antoniou 
och Ridley (2008) lyfter fram sociala uppgifter som är viktiga för handledaren. 
Egidius (2009)  skriver att det finns olika typer av handledning beroende på lärande. 
Informanterna uttrycker att lärarens uppgift är både att arbeta med 
kunskapsöverföring och fostra eleven.    

5.2 Hur upplever lärarna sin handledning som metod av elever 
i sin undervisning? 

 
Kärnan i tolkningen av resultaten som handlar om lärarnas upplevelser av 
handledning ligger, för det första, dels i den didaktiska och pedagogiskt praktiska 
situationen, där samtalet har sin rättmätiga men svårplacerade ställning. Samtalet 
kantas av motsättningar, när det gäller lärarnas ambition och den praktiska 
verkligheten.  Lärarna anser att samtalet är en del i handledning. Lärarnas tankar 
kring samtalets karaktär och syfte är bra och positiva och reflektionerna kring detta 
ligger på det teoretiska planet, men studien åskådliggör också att lärarna anser att tid 
för dessa samtal inte finns i den praktiska verksamheten. En tanke är att det råder en 
tydlig motsättning i ambition och vilja hos lärarna, och den praktiska verkligheten. 
För det andra, anser lärarna att deras upplevelse av handledning till stor del består av 
sociala aspekter och är särskilt betydelsefulla. Handledningsuppdraget i grundskolan 
består således av två lika viktiga komponenter.  

5.2.1 Sociala aspekter  

Informanterna upplevde att handledning som metod bestod av sociala aspekter. 
Detta skiljer sig från tidigare forskning på området. En författare som vidrör aspekten 
en aning är Egidius (2005), som skriver om att handledning går ut på att ha 
förtydligande samtal med elever som vill förstå sig själva, sin situation eller sina 
uppgifter utifrån olika perspektiv och med olika utgångspunkter.  Hård af Segerstad 
och Silén (1999), Säll (2000) och Fuglestad-Laurits (1999) påvisar att handledning 
går ut på att fokusera på ny kunskap, hjälpa och stödja eleverna kunskapsmässigt i 
ämnet, men betoningen ligger inte på det sociala. Informanterna lyfte fram den 
sociala aspekten av handledningens förutsättningar, bestående av en god relation till 
elever och kunskap om individen, och detta förs fram också av Landin & Hellström 
(2001) och Mehrens (1998). Ahnell, Larsson och Säfström (2000) menar att 
resultatet av deras studie pekar på att personkemi mellan handledare och elev är 
viktig. 

5.2.2 Didaktiska/pedagogiska aspekter 

Metodvalet, som är en stor del av hur informanterna beskriver sin upplevelse av 
handledning, berörs också av tidigare forskning på området, särskilt Fuglestad-
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Laurits (1999). Informanterna i denna studie framhåller individualisering som en 
viktig faktor i valet av metod. Mehrens (1998) och Åman(1999) framhåller båda 
individuliseringens betydelse i handledning.  Informanterna lyfter fram betydelsen 
lärarens personlighet som en del i upplevelsen av handledning av elever, vilket stöds 
delvis av Lauvås och Handal (2001). Tidigare forskning på området uttrycker inte 
klart att lärarens personlighet har betydelse för upplevelsen av handledning.  

Informanterna menar att upplevelsen av handledning kantas av att erbjuda eleverna 
struktur, vilket bekräftas av Landin och Hellström (2001).   

Handledningens förutsättningar upplevdes av informanterna som beroende av 
läraren. Lauvås och Handal (2001) pekar på både handledning som kräver vardaglig 
kunskap, och den typen av handledning som utförs av kompetenta handledare.  I 
studien framkom uppfattningar om att man inte behöver vara utbildad handledare 
för att kunna handleda. Författarna Wisker, Exley, Antoniou och Ridley (2008) 
nämner egenskaper som handledaren måste ha för att kunna handleda, och detta 
stämmer väl överens med de uppgifter som framkommit av informanterna i denna 
studie. Åman (1999) och Ahnell, Larsson och Säfström (2000)  diskuterar lärarens 
egen erfarenhet av handledning som en betydande förutsättning för att kunna 
handleda och att det behövs talang, eller social kompetens med personlig mognad 
som tillåter självreflektion och självinsikt. Dessa aspekter framhölls inte helt tydligt 
av informanterna i denna studie.   

Den pedagogiska situationen upplevdes av informanterna som en av handledningens 
viktigaste förutsättningar. Detta berörs också av Ahnér (2001), som betonar att man 
inte får glömma de ramar som omger handledningen.  Informanterna i denna studie 
nämnde även en annan typ av ramar, nämligen nivåanpassning, motiverade elever, 
materialtillgång och elevantal som viktiga aspekter att ta hänsyn till. Dessa faktorer 
är inte alls behandlade i tidigare forskning kring handledning.    

5.2.3 Samtalsaspekter  
  
Informanterna uttrycker att deras upplevelse av handledning handlar om att samtalet 
har en social funktion i handledning av elever. De resultat som framkommit i denna 
studie och tidigare forskning stämmer inte överens helt, men uppvisar små samband. 
Samtalets sociala funktion bekräftas av Mehrens (1998), som tänker att samtalet ska 
skapa en känsla av ömsesidigt förtroende och tillit, en atmosfär av god vilja. 
Fuglestad–Laurits (1999) tar däremot upp en annan aspekt, nämligen att 
handledaren ska hjälpa eleven på vägen, men huvudfokus ska ligga på lärprocessen 
och dialogen ska vara knuten till konkreta situationer eller uppgifter.  
 

Informanternas reflektioner kring samtalets karaktär stämmer överens på en punkt, 
men skiljer sig sedan. Fuglestad-Laurits (1999) framhåller att det produktiva 
handledningssamtalet har karaktären av den undrande och reflekterande dialogen.  
Någonting som informanterna berörde, men som inte nämns i litteraturen, är att 
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samtalet ska anpassas efter eleven och att det är en ständigt pågående verksamhet. 
Dysthes (1996) dialogiskt flerstämmiga klassrum framkom som en omöjlighet i 
denna studie, då informanterna framhöll svårigheten att föra handledande samtal i 
klassrummet. Informanternas upplevelser av samtalets syfte i handledning både 
stämmer, och stämmer inte överens med tidigare forskning på några punkter. 
Fuglestad-Laurits (1999) nämner att samtalet ska ha den kunskapsutvecklade 
dialogen som syfte. Åman (1999) påpekar att handledningssamtalet uppfattas som en 
kunskapsöverföringsprocess som är onödig i den studie som hon genomfört. Detta är 
en skillnad i jämförelse med resultaten som framkom i denna studie.  

 
5.3 Vad menar lärarna med begreppet handledare för elever i 

grundskolans verksamhet?  
 
Kärnan i informanternas definition av handledarrollen handlar om komplexiteten i 
handledarbegreppet, eftersom handledarrollen anses bestå av många olika 
egenskaper. Det går inte att peka på exakt vilken pedagogisk egenskap som är 
utmärkande eller vilken social förmåga som är viktig, utan allt sammansmälter i en 
flerdelad roll. Definitionen visar att lärarna förstår kärnan i uppdraget. Lärarnas 
reflektioner kring den komplexa rollen visar en mångsidig förståelse för uppdraget, 
vilket endast bekräftar ett aktivt och vaket förhållningssätt. 

Denna tolkning kan kopplas till tidigare litteratur på området. Informanternas 
uppfattningar om begreppet handledare för elever, kretsade kring den komplexitet 
som handledarrollen innefattar. Selander och Selander (2007), Egidius (2005) och 
Hård af Sergerstad och Silén (1999) bekräftar dessa resultat. 

Informanternas uppfattning om handledarens sociala egenskaper lyfts också av Säll 
(2000) och Egidius (2005) som menar att handledaren fungerar som samtalspartner 
och coach. Några konkreta sociala egenskaper som framkom i denna studie har inte 
berört i nämnvärd omfattning i litteraturen.    

De pedagogiska egenskaper som en handledare ska inneha enligt informanterna, är 
sporadiskt uttryckta hos bland annat Hård af Segerstad och Silén (1999), Wisker, 
Exley, Antoniou och Ridley (2008), Åman (1999) och Mehrens (1998). 
Informanterna har utförliga uppfattningar om detta, medan litteraturen inte betonar 
detta på samma sätt. 

5.4 Hur upplever lärarna sin roll som handledare för elever i 
sin undervisning? 

Kärnan i tolkningen av lärarnas upplevelser av handledarrollen är att upplevelsen är 
bunden till både sociala och pedagogiska kompetenser hos läraren. Dessutom är 
upplevelsen förbunden med en didaktisk aspekt som uttrycker svårigheterna i den 
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didaktiska situationen. Detta visar att lärarna reflekterar kring både implicita som 
explicita aspekter av handledarrollen.     

Kravet på social kompetens som en viktig egenskap i handledarrollen upplevs som 
viktig av informanterna, men även av Ahnell, Larsson och Säfström (2000). Den 
pedagogiska kompetens som informanterna upplever att handledarrollen innefattar, 
framhålls även tydligt av Mehrens (1998). Hård af Segerstad och Silén (1999) menar 
också att handledaruppdraget handlar om att kunna visa på/synliggöra 
undervisningen för eleverna. De tydliga skillnader som framkommer när det gäller 
informanternas upplevelser av den pedagogiska kompetensen är betydelsen av att 
tänka utanför ramarna, gruppkännedom och att vara mångsidig i val av metod och 
förklaring.  

Informanterna upplever en rad utmaningar med handledarrollen. I denna studie 
påpekas vikten av den negativa, psykiska aspekten, den sociala utmaningen och det 
pedagogiska dilemmat. Ingen av dessa aspekter berörs av litteraturen. Där skriver 
Hård af Segerstad och Silén (1999) om rolltvetydighet, intrarollkonflikt och bristen på 
ämneskunskaper som viktiga utmaningar.  

 
5.5 Empiri och sociokulturell teori 

Säljö (2000) skriver att den närmaste utvecklingszonen kan beskrivas som ”avståndet 
mellan vad en individ kan prestera ensam och utan stöd å ena sidan, och vad man kan 
prestera under en vuxens ledning eller i samarbete med mer kapabla kamrater å den 
andra” (Säljö 2000, s 120).  Kroksmark (2003) skriver i kapitlet Lev S. Vygotskij att i 
varje ögonblick finns en möjlighet att utveckla och ta över kunskap och erfarenhet 
från andra människor, konkret sker detta i samspelssituationer. Genom ett socialt 
samspel i en gemensam uppgiftssituation transfereras strategier för lärande från den 
vuxne till barnet. Den formaliserade interaktionen (dialogen) och intersubjektiviteten 
blir det viktigaste drivmedlet i elevers utveckling. 

Resultat som framkommit i denna studie kan kopplas till Säljös (2000) och 
Korksmarks (2003) resonemang om den sociokulturella teorin och proximala 
utvecklingszonen på så sätt att informanterna betonar målet, att eleverna ska 
utveckla självständighet och nå självinsikt, att utveckla en vilja att upptäcka. 
Informanterna uttryckte också att det är viktigt att skapa förutsättningar för lärande i 
form av att hjälpa, erbjuda verktyg för lärande och individualisera. Kunskapsfrågan 
innebär för informanterna att stimulera elevens kunskapsmässiga utveckling. 
Informanterna lyfte också fram samtalets betydelse och de menar att samtal är 
kärnan i handledning och att det aldrig kan bli för mycket samtalande. Samtalets 
karaktär ska vara resonerande och samtalet ska anpassas efter eleven. Samtalet anses 
vara ständigt pågående. Samtalets syfte är enligt informanterna att göra en 
lägeskontroll, kartlägga behov av stöd, tillfredställa olika behov hos eleverna och 
stimulera till ny kunskap. Allt detta visar på en medvetenhet kring den 
sociokulturella teorin och proximala utvecklingszonen.    
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Säljö (2000) skriver att de sociokulturella villkoren är både miljön som utvecklar 
individen och samtidigt den omgivning som stimulerar utvecklingen åt ett håll.  
Kroksmark (2003) skriver i kapitlet Lev S. Vygotskij att lärarens roll blir att beskriva 
elevens omedelbara utvecklingsmöjligheter i form av den närmaste utvecklingszonen. 
Zonen kan definieras genom att läraren och eleven interagerar på ett sätt att läraren 
kan lägga upp didaktiken, så att elevens förutsättningar att ta sig till närmaste zon 
ökar. Detta innebär ofta att frångå det lärarledda till elevaktiva arbetssättet.                    
 
Informanterna nämner lärarens uppgifter i handledning. Dessa handlar om att ge 
återkoppling, föra samtal och arbeta med kunskapsöverföring. Detta visar en 
medvetenhet kring samtalets betydelse för att komma vidare och stimulera till nästa 
utvecklingszon. Informanterna nämner handledarens pedagogiska egenskaper, 
nämligen att se elevers behov och ge tips på vidareutveckling. Handledarens 
pedagogiska kompetens handlar enligt informanterna också om att kunna tänka 
utanför ramarna när det gäller undervisning och välja rätt metod, att frångå 
katederundervisning, eventuellt till mer elevaktiga arbetsformer.    
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5.6 Sammanfattning av teori och empiri i tabell 
 

Handledning som metod - 

likheter 

Handledning som metod – 

både likheter och skillnader 

Handledning som metod - 

skillnader 

Definition  Definition  Definition  

Målets betydelse Kunskapsfrågan  

Skapa förutsättningar för lärande   

Vägledning 

Social aspekt 

  

Upplevelser Upplevelser Upplevelser 

Metodval Sociala aspekter Samtalets karaktär 

Den sociala aspekten av 

handledningens förutsättningar 

Lärarens personlighet  

 Samtalets sociala funktion  

 Samtalets syfte  

 Förutsättningar hos läraren  

 Den pedagogiska situationen 

som en förutsättning 

 

Handledarrollen - likheter Handledarrollen – både 

likheter och skillnader 

Handledarrollen - skillnader 

Definition Definition Definition 

Komplexiteten sociala egenskaper Pedagogiska egenskaper 

Upplevelser Upplevelser Upplevelser 

 Social kompetens Utmaningar 

 
Tabell 6. En sammanställning av likheter och skillnader mellan empiri och teori.   
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6 Diskussion 
 
I följande avsnitt kommer diskussioner av olika karaktär att prägla studien. Metod- 
och resultatdiskussionen är viktig för att knyta ihop säcken. En redogörelse frö 
studiens pedagogiska relevans kommer att ta sin rättmätiga plats, likaså studiens 
slutsatser och inspiration till nya forskningsfrågor.  
 

6.1 Metoddiskussion  
 
Det är viktigt att förhålla sig kritisk till sin egen forskningsprocess och därför är det 
viktigt att föra en diskussion om undersökningens eventuella brister och förtjänster. 
Inledningsvis kan nämnas att denna studie bygger endast på en metod. En svaghet i 
denna undersökning är att resultaten kunde ha säkerställts med hjälp av det Stukát 
(2005) benämner metodtriangulering, då man använder sig av flera olika metoder 
som kompletterar varandra. Detta bidrar till att forskningsområdet blir belyst på flera 
sätt. Metoden har beskrivits omsorgsfullt, vilket möjliggör det Stukát kallar 
replikerbarhet, och detta höjer tillförlitligheten i studien.  Vidare skulle en pilotstudie 
ha genomförts, för att säkerställa att intervjufrågorna var korrekt formulerade.  
 
En tanke är också, att informanterna kunde ha fått ta del av intervjufrågorna i förväg, 
då svaren kanske hade blivit mer genomreflekterade. Reliabiliteten i studien kan ha 
påverkats, eftersom informanterna ibland hade svårt att skilja på intervjufrågorna. 
Möjligheten finns också att informanterna kan ha misstolkat någon fråga, eller 
förväxlat dem i all hast. Studien har med all säkerhet också blivit påverkad av det 
Stukát (2005) kallar intervjuareffekten. Svaren kan i viss mån blivit färgade av detta. 
Intervjuerna skedde efter informanternas och mitt schema, vilket kan ha påverkat 
resultaten, genom att vissa informanter genomförde intervjun med tidsbrist som 
förklaring till sina korta svar, och detta genererade inte i djupt material. Studien hade 
också en liten urvalsgrupp, vilket leder till slutsatsen att studiens generaliserbarhet 
inte är god. Tanken är att resultaten av studien inte kan generaliseras.    
 

6.2 Resultatdiskussion  
 

6.2.1   Handledning som metod – diskussion om definition och 
upplevelser 
 
Den dualistiska definitionen som lärarna gör och som består av sociala och 
pedagogiska aspekter, kan leda till både positiva och negativa konsekvenser för 
skolundervisningen. Den positiva aspekten är undervisning bestående av både sociala 
och pedagogiska aspekter bildar en helhet, ett holistiskt förhållningssätt. En negativ 
aspekt är att lärarna inte får utrymme att utveckla sin definition kring handledning, 
eftersom skolans organisation i mångt och mycket styr hur lärararbetet ska bedrivas. 
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Handledning som metod kanske helt enkelt inte ges tillräckligt med utrymme i den 
kommunala verksamheten och det är eleverna som drabbas. Resultatet blir att 
elevernas undervisning blir lidande och kanske stagnerar i en redan stöpt form. En 
del av potentialen i en handledande undervisning går förlorad.       
 
En tanke är att definitionen av handledning styrs av en rad andra faktorer som omger 
verksamheten. Definitionen som lärarna väljer att göra kan sammankopplas med den 
verksamhetsform som finns på skolan och den tjänstefördelning som råder. 
Definitionen av handledning kan också bero på att skolan har en mångkulturell 
prägel, vilket också kan avgöra hur man definierar begreppet. Lärarnas definition kan 
också kopplas till att skolan är kommunal. Den kommunala skolan har en stor 
variation när det gäller elevers bakgrund, vilket kan avgöra hur stort 
vägledningsbehov eleverna har, både kunskapsmässigt och socialt. 
 
Lärarutbildningen måste betona mångfalden när det gäller pedagogiska metoder och 
ta upp diskussionen om hur viktiga de val man som lärare gör är för lärarens 
alternativ av metoder i klassrummet. Lärarutbildningen måste upplysa om metoder 
som väver in den sociala aspekten i den vardagliga undervisningen, för att 
undervisningen ska få ett helhetsperspektiv.  
 

Lärarnas upplevelser av handledning får en rad konsekvenserna för 
skolundervisningen, inte minst när det handlar om den sociala aspekten och 
samtalets plats i verksamheten. Det stora behovet av social handledning i skolans 
värld kan bli att den målinriktade handledningen många gånger blir lidande. 
Kvaliteten på elevernas kunskap kanske resulterar i att de lär sig de sociala koderna 
bättre än ämneskunskaperna. Samtidigt är den sociala aspekten en förutsättning för 
att den målinriktade handledningen ska kunna komma till stånd. Lärarnas 
upplevelser av samtalets plats i skolverksamheten kan leda till frustration och känsla 
av hopplöshet hos lärarna, som vet vad uppdraget innebär, men inte praktiskt kan 
genomföra detta. Lärarna uttrycker att det förekommer dagliga samtal med elever i 
skolan, men när tiden inte riktigt vill räcka till blir naturligtvis frågan, hur kvalitativa 
är samtalen som bedrivs? Kan de kallas handledningssamtal? Har samtalet ett 
planerat syfte? Om samspelet mellan lärare och elev går förlorad, leder detta till ett 
monologiskt klassrum. Om samspelet dör ut, försvinner en stor del av utmaningen 
för eleven, och det Säljö (2000) beskriver som den potentiella proximala 
utvecklingszonen, förtvinar sakta. Glöden försvinner hos eleven och därmed också 
lusten att lära.           
 
Det kvalitativa samtalets plats i skolan kan påverkas av att lärarna i studien arbetar 
på en kommunal skola, då tid inte finns avsatt för varje elev i samma utsträckning. 
Utrymme för att bedriva samtal styrs också av diverse ramfaktorer, såsom schema. 
Dessutom har situationen i klassrummet en stor betydelse för möjligheten till samtal. 
Lärarnas svar visar att den sociala aspekten av handledning är stor, vilket kan 
kopplas till att skolan är mångkulturell, med många elever i behov av vägledning på 
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många olika sätt, inte bara kunskapsmässigt. Elever i behov av särskilt stöd är många 
gånger i stort behov av social handledning, vilket också kan avgöra lärarnas svar, 
eftersom skolan har en hög andel elever i behov av just stöd. 
 
Konsekvenserna för lärarutbildningen handlar om att lyfta fram kommunikationens 
betydelse i undervisningen. En undervisning som förmedlas genom en genomtänkt 
kommunikation möjliggör att den sociala aspekten av handledaruppdraget kommer 
ett steg närmare verklighet än utopi. Det handlar om att belysa vad en kvalitativ 
undervisning handlar om.   
 

6.2.2 Handledarrollen – diskussion om definition och upplevelser 
 
Definitionens positiva respektive negativa konsekvenser för undervisningen i 
grundskolan, kan bli att lärarna får svårt att avgränsa och definiera sin roll, eftersom 
man både vägleder eleverna kunskapsmässigt och socialt i skolan. Varje situation 
kräver sin del av rollen. En negativ aspekt handlar om att ta på sig för mycket socialt 
ansvar för eleverna och nästan ikläda sig rollen som förälder. Den motsatta effekten 
av komplexiteten i rollen kan vara att lärare inte väljer att vara handledare, utan 
avgränsar sitt läraruppdrag till att enbart fostra genom regler och förbud och att 
enbart relatera till sin roll som en ämnesexpert som ska förmedla och strukturera 
innehåll. En ytterligare konsekvens av att handledarrollen är komplex, kan handla 
om det som Hård af Segerstad och Silén(1999) tar upp, nämligen att handledaren kan 
uppleva rolltvetydighet. De positiva konsekvenserna för undervisningen kan vara att 
lärarna naturligt iklär sig rollen som handledare, eftersom de sociala och pedagogiska 
aspekterna naturligt omger läraruppdraget. Lärarrollen kan bli mycket reflekterad, 
eftersom lärarna är medvetna om de olika fragment som karaktäriserar en god 
handledare. Det handlar om att se på sitt läraruppdrag på ett holistiskt sätt, att både 
se till det kunskapsmässiga och sociala, och detta bidrar till både en positiv 
inlärningssituation och sedan även en god relation till eleverna. 
 
Hur handledarrollen blir definierad kan handla om den rådande 
undervisningskulturen på skolan och dess inverkan på hur lärarna uppfattar sig som 
handledare. Den kommunala skolan formar läraruppdraget i viss mån på förhand, 
vilket kan vara avgörande för resultaten. Lärarnas svar kring hur de ser på sin 
handledarroll kan också givetvis vara knuten till hur de ser på kunskap och detta får 
sin konsekvens i hur de väljer att se på sin handledarroll. 
 
Lärarutbildningen måste lägga tyngdpunkten på att betona det holistiska 
läraruppdraget. Det är viktigt att lyfta fram helheten i lärarrollen och sträva efter att 
anpassa lärarrollen till det rådande samhället. Det blir viktigt att förmedla en aktuell 
och framåtsträvande lärarroll i form av handledaren, som kan stimulera eleverna till 
att få tillgång till ett effektivt lärande och kunskap som gör att eleverna blir rätt 
utrustade för samhället.        
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Lärarnas reflektioner kring de utmaningar som finns med handledarrollen får en rad 
negativa konsekvenser för skolverksamheten. Den negativa, psykiska press och 
känslan av otillräcklighet som uttrycks av lärarna kan göra att man som lärare helt 
enkelt inte orkar med att bedriva en kvalitativ handledning av elever i en 
grundskoleverksamhet. Den negativa pressen hindrar lärarna att bedriva den typ av 
handledning som lärarna ser att det finns behov av och som de ha ambitionen att 
genomföra. När handledarrollen får en för stor belastning på sina axlar, kan även 
undervisningen får en bristfällig karaktär.  

Dessutom får givetvis den sociala utmaningen och det pedagogiska dilemmat 
konsekvenser. Det handlar om att handledarrollen inte kan komma till sin rätt i 
verksamheten, eftersom det ligger en för stor tyngdpunkt på ordningsfrågor i 
klassrummet. Att ha för stor variation i klassrummet, leder till att syftet med att iklä 
sig handledarrollen tonar bort. Prioriteringarna ändras, och rollen som en auktoritär 
lärare, som endast fokuserar på kunskapsförmedling, blir enda sättet att klara av 
situationen. Tid till att hinna bygga genuina relationer till eleverna inte finns i 
verksamheten. Handledarrollen blir endast ett minne blott. De positiva 
konsekvenserna för grundskolans verksamhet, kan vara att just denna typ av 
situation leder till reflektion ring verksamheten och att en förändring måste komma 
till. En fundering är att det pedagogiska dilemmat finns ständigt närvarande i alla 
skolor, men dilemmat blir av större omfattning när man har en större mångfald av 
elever, olika social- och kulturell bakgrund och skilda ambitionsnivåer.  

Konsekvenserna för lärarutbildningen handlar om att förankra en trygg läraridentitet 
hos studenterna och utrusta dem med rätt typ av pedagogiska verktyg. En större 
betoning på svårigheter och utmaningar i den didaktiska situationen behöver lyftas 
upp. 

6.2.3  Återkoppling till inledning och syfte   
 
Denna studie har resulterat i en inblick i hur lärare på en grundskola definierar och 
uppfattar sin egen handledning som metod och handledarrollen åt sina elever. 
Resultaten har bidragit med mer kunskap, ett nyanserat material och infört ett 
grundskoleperspektiv, och kan av den anledningen komplettera den rådande 
forskningen om handledning och handledarrollen. Resultaten i studien löser upp 
knutarna som funnits kring funderingarna om handledning och handledarrollen i 
grundskolan. Det ligga frö som planterades i rabatten bredvid brudslöja och pelargon 
har sprungit upp ur jorden och blommat ut. Fler frön lär behöva planeras för att 
skapa en tät rabatt.   
 

6.3  Pedagogisk relevans 
 
Det avtryck som denna uppsats lämnar i pedagogikens fält handlar om att kasta ljus 
över den nya typ av läraruppdrag som uttrycks i Lpo94. Förändring i tiden och 
tidsandan innebär förändring i läroplaner, vilket gör att läraruppdraget ständigt 
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omformas. I ljuset av detta blir det viktigt att definiera sin roll och sitt uppdrag som 
lärare, för att kunna erbjuda den typ av undervisning som läroplanen förmedlar. Som 
pedagog ska man förmedla självsäkerhet i den roll man väljer och det är viktigt att ta 
ställning till hur man vill agera. Denna studie lyfter fram grundskollärares 
uppfattningar kring handledarrollen och handledning som metod, vilket berikar den 
pedagogiska synen och pekar på mångfalden av lärarroller och de olika metoder som 
finns i skolan.    
 

6.4 Slutsatser 
 

Slutsatserna av denna studie är att lärarna definierar handledning som bestående av 
både pedagogiska och sociala aspekter. Lärarna gör ingen klar åtskillnad mellan 
dessa två delar, utan anser att handledning som metod består av båda delarna, en 
tvådimensionell metod. En slutsats är att lärarnas upplevelser av handledning 
uttrycker en bred tolkning av begreppet, innehållande både pedagogiska och sociala 
aspekter. Upplevelserna uttrycker samtalets nödvändiga, men svårplacerade ställning 
i skolans verksamhet. Definitionen och upplevelserna av handledning går hand i 
hand.  
 
Lärarna definierar handledarrollen som bestående av både pedagogiska och sociala 
egenskaper. Lärarnas definition handlar därför om att handledarrollen är komplex. 
Lärarna uttrycker en klar osäkerhet i omfattningen av sin handledarroll, men förstår 
ändå kärnpunkterna i rollen. Lärarnas upplevelser av sin handledarroll handlar om 
de kompetenser som läraren bör inneha, men uttrycker även utmaningar i den 
didaktiska situationen. De slutsatser man kan dra av lärarnas upplevelser av sin 
handledarroll är att uppdraget är komplicerat och näst intill ogenomförbart i 
grundskolans verksamhet. En sammanfattande slutsats är att både handledning som 
metod och handledarrollen är tvådelad, ofta i en pedagogisk respektive pedagogisk 
aspekt.     
 

6.5 Nya forskningsfrågor  
 
Nya forskningsfrågor som uppkommit handlar om att det skulle vara intressant att, 
genom metodtriangulering, ta reda på hur både lärare och elever uppfattar läraren 
som handledare i grundskolan. Helt enkelt förlägga ett komparativt elev– 
lärarperspektiv på studien. Det skulle också vara intressant att ta reda på elevernas 
upplevelser av hur de känner att läraren stöttar deras lärprocess. Sker detta genom 
handledning eller på något annat sätt? Känner sig eleven ensam i sitt kunskapande? 
En dokumentanalys i diverse skrifter, såsom Lpo94 och andra styrdokument, om hur 
lärarens handledande uppdrag uttrycks, skulle kunna sprida nytt ljus över 
handledningsfrågan. Det skulle slutligen vara intressant att jämföra om det finns 
generationsklyftor i synen handledaruppdraget? Hur ser kvinnliga respektive manliga 
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lärare på sitt handledaruppdrag? Finns det rådande skillnader i form av att 
kvinnorna ser mer socialt på sitt läraruppdrag än män?      
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Bilagor 

Bilaga 1, Missivbrev. 

 

Hej! 

Jag heter Tiina Kastelli och studerar sista terminen på lärarprogrammet mot grundskolans senare år på 

Mälardalens högskola i Västerås. För närvarande skriver jag på mitt examensarbete och syftet med 

studien är att undersöka hur lärare som undervisar i teoretiska ämnen i grundskolan uppfattar sin roll 

som handledare åt sina elever, men också hur lärare arbetar med handledning av elever. 

Insamlingsmetoden som används i studien är intervjuer, som kommer att ha karaktären av ett samtal. 

Jag kommer att utgå från ett bestämt antal teman, men kommer att följa upp svaren på ett individuellt 

sätt. Jag skulle gärna behöva spela in intervjun med en diktafon för att möjliggöra en transkribering 

(utskrift) av det sagda. Upplever du som respondent obehag vid eventuell inspelning är inte 

inspelningen något krav. Intervjun kommer att ske på skolan i en lugn miljö utan distraherande inslag. 

Två respondenter väljs ut från varje arbetslag på skolan med avseende på kriterier som kön, ålder, 

lärarexamen, undervisningsämne/n och handledarutbildning. Intervjuerna kommer att ske under vecka 

12, då jag kommer att befinna mig på skolan och genomföra min verksamhetsförlagda utbildning i 

arbetslag ”Sigma”. Det vore bra att boka in en tid för intervju så snart som möjligt. Intervjun beräknas ta 

maximalt 30 min.   

All information kommer att behandlas enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket 

garanterar dig som respondent en anonymitet i studien. Du har rätt att avbryta din medverkan. 

Resultaten kommer att presenteras i mitt examensarbete och informationen som framkommer under 

intervjuerna kommer enbart att användas till denna studie.  

Jag hoppas verkligen att du vill delta i min studie och få möjligheten att bidra med din åsikt som 

värderas som viktig information. Kom ihåg att all information du förmedlar kommer att ha betydelse. Det 

finns inga rätta svar på frågorna som ställs under intervjun, utan du ska känna att det finns utrymme att 

tycka och tänka under samtalet. 

Hör mer än gärna av dig om du har frågor om studien!      

Med förhoppningar om ett givande samtal, 

Tiina Kastelli, xxxxx 

Mejladress: xxxx 

Vårterminen 2010, Akademin för utbildning kultur och kommunikation (UKK). 
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Bilaga 2. 

Frågeguide.  

Kön: ___ 

Lärarexamen: ___ 

Ålder: ___ 

Handledarutbildning: ___ 

Undervisningsämne/n:__________________________________________ 

Intervju nr: ___ 

 

Fråga 1. Vad innebär begreppet ”handledning” av elever för dig? 

Fråga 2. Vilka är handledningens förutsättningar? 

Fråga 3. Vilka är handledningens uppgifter?   

Fråga 4. Vad innebär begreppet ”handledare” för elever för dig? 

Fråga 5. Vilka egenskaper består handledarrollen av?  

Fråga 6. Vilka utmaningar består handledarrollen av? 

Fråga 7. Hur upplever Du din handledning som metod åt dina elever i din 
undervisning? 

Fråga 8. Vilka reflektioner har du kring samtalets betydelse i handledningen av 
elever?   

Fråga 9. Hur upplever Du din roll som handledare för dina elever i din undervisning? 


