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ABSTRACT 

Arbetets art: Magisteruppsats i pedagogik 

Sidantal: 55 
Titel: Lärares utveckling av interaktionskompetens genom 

grupphandledning 
Författare: Gunnel Ottersten 

Handledare: Tina Kindeberg 
Datum: 2010-08-25 

Sammanfattning: Motivet till uppsatsen är ett intresse för hur lärare kan 
utveckla sin lärarförmåga och bli mer medvetna om sina 
möjligheter att utnyttja interaktionens positiva effekter på 
mänsklig växt. I hermeneutisk anda, med den 
hermeneutiska cirkeln som inspiration, har 
lärarkommentarer i utvärderingar efter handledningsgrupper 
analyserats för att undersöka om lärare själva beskrivit 
deltagandet som interaktioner. Deras kommentarer speglas i 
interaktionsteorin som redovisas genom flera teorietiker 
med Dewey i spetsen. Svaret på frågan om de beskriver 
interaktion besvaras med att deras kommentarer stämmer 
väl med teorin. Det finns också beskrivningar av hur de 
möter eleverna annorlunda och även kommentarer om nya 
tankar och känslor. 
Uppsatsen ger belägg för att handledning i grupp beskrivs 
som utveckling av lärarnas interaktionskompetens och 
bekräftar Deweys learning by doing eftersom lärarna ofta 
använder den komparativa formen av adjektiv i sin 
beskrivning av vad de gör och hur de tänker efter 
handledningen. Efter att beskrivit interaktion med sina 
kollegor beskriver de mötet med eleverna som lugnare, 
tryggare och mer individuellt. Nyckelordet i 
lärarkommentarerna sammanfattas med verbet upptäcka. De 
beskriver hur de upptäcker sig själva, varandra, eleverna 
och uppgiften.  

Det fortsatta forskningsintresset formuleras kring hur lärares 
interaktionskompetens ytterligare skulle kunna öka och hur 
handledning kan användas mer effektivt som medel för 
utveckling av lärares interaktionskompetens .  

Nyckelord: Interaktion, lärarkompetens, relationspedagogik, 
medvetenhet, learning by doing, grupphandledning, 
kompetensutveckling 

 



 2 

Innehållsförteckning 
Förord......................................................................................................4 
1. Inledning .............................................................................................5 

1.1 Mitt intresse....................................................................................5 
1.2 Vägen hit........................................................................................6 
1.3 Avgränsningar ................................................................................7 
1.4 Syfte ...............................................................................................8 
1.5 Uppsatsens upplägg........................................................................9 

2. Teoretisk plattform ............................................................................10 
2.1 Interaktionsteori ...........................................................................10 

2.1.1 Ser mig i dig...........................................................................11 
2.1.2 Vi pratar ihop oss ...................................................................13 
2.1.3 Frihet inom ramarna ...............................................................14 
2.1.4 Bas för nya utmaningar ..........................................................15 
2.1.5 Sammanfattning av interaktion för utveckling........................16 

2.2 Interaktion för pedagoger .............................................................16 
2.2.1 Frökapsel eller tom tavla ........................................................17 
2.2.2 Organisation har satt ramar ....................................................18 

2.3 Deweys pedagogiska grundsyn.....................................................18 
2.3.1 Elevens intellektuella mognadsutveckling..............................18 
2.3.2 Skolans uppgift enligt Dewey.................................................19 
2.3.3 Deweys trosbekännelse ..........................................................19 

2.4 Mead och pedagogiken.................................................................20 
2.5 Sammanfattning ...........................................................................21 

3. Bildning- och utbildningsuppdraget ...................................................23 
3.1 Skolans dubbla uppdrag................................................................23 
3.2 Lärarna i huvudrollen ...................................................................24 

3.2.1 Ett relationellt perspektiv .......................................................24 
3.2.2 Förmedlare, följeslagare och allkonstnärer .............................25 
3.2.3 Relationsexperter och trendanalytiker ....................................26 

3.3 Det livslånga lärandet ...................................................................27 
3.4 Handledning som kompetensutveckling .......................................30 

3.4.1 Kompetens .............................................................................30 
3.4.2 Handledning och konsultation ................................................31 
3.4.3 Reflektion ..............................................................................32 
3.4.4 Självvärdering ........................................................................32 

4. Tidigare arbeten om kompetensutveckling för lärare .........................33 
5. Metod ................................................................................................39 

5.1 Forskningsfält...............................................................................39 
5.2 Forskningsansats ..........................................................................39 
5.3 Forskningskvalité .........................................................................40 



 3 

5.4 Tre aspekter av interaktionskompetens .........................................41 
5.5 Tillvägagångssätt..........................................................................42 
5.6 Frågeprecisering ...........................................................................43 

6. Resultat..............................................................................................45 
6.1 Lärarnas interaktion i möte med sina kollegor ..............................45 
6.2 Lärarnas interaktion i möte med eleverna .....................................50 
6.3 Lärarnas tankar och känslor om sina upplevelser..........................51 
6.4 Slutsatser ......................................................................................53 

7. Diskussion och personliga reflektioner ..............................................55 
7.1 Interaktionen i grupphandledningen .............................................55 
7.2 Interaktion i klassrummet .............................................................56 
7.3 Tankar och känslor om interaktion ...............................................57 
7.4 Slutsatser ......................................................................................58 
7.5 Avslutning....................................................................................59 

Referenser .............................................................................................61 
Bilaga 1 .................................................................................................66 

 



 4 

Förord 
Det empiriska materialet till denna uppsats har vuxit fram under det år då jag själv 
kompetensutvecklade mig inom handledning. Jag vill tacka alla mina kollegor som ställt 
material till mitt förfogande och naturligtvis de lärare jag själv har träffat.  
Det övriga delarna av uppsatsen har utvecklats i en rad andra relationer. Av 
gemenskapen med min familj får jag ständiga nya infallsvinklar på vad är att bli och 
vara människa. Genom möten med klienter, enskilt och i grupp tar jag del av allas vårt 
arbete med att växa och utvecklas. Alla dessa interaktioner har kittlat både min naturliga 
och intellektuella nyfikenhet tills jag inte kunde hålla emot. Jag har länge tänkt skriva 
denna uppsats och nu är det gjort. 
Jag är mycket tacksam till Tina som gett goda råd och utmanat mina egna funderingar 
och formuleringar. Tack också Glenn för att du hoppade in så jag kunde komma igång.  
 

Borrby april-augusti 2010 
Gunnel Ottersten 

gunnel@ottersten.com  
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1. Inledning  
 
Dörren flyger upp och Alex stegar in. Det har gått fem minuter av lektionen och Birgitta 
har precis försökt börja sin lektion i svenska för klass åtta. Att Alex är sen och inte 
tycks ha boken med gör inte Birgitta förvånad men han släntrar inte nonchalant ner till 
nedersta bänken utan har blicken riktad mot henne och går rakt fram till henne. Han 
sticker ett tidningsurklipp under näsan på henne och säger med trotsig röst – ”dom tog 
in min dikt”. Birgitta läser snabbt, lämnar tillbaka urklippet med ett ”du borde skriva 
datum”.  

1.1 Mitt intresse 
Vad som sker i klassrum har alltid intresserat mig. Som sexåring deklarerade jag för alla 
som ville veta att jag skulle bli fröken när jag blev stor, precis som mamma, för då fick 
man skrika så mycket man ville. Något skedde där i klassrummet som redan då 
fascinerade mig och gjorde det till en spännande värld. Jag följde min plan genom att 
vikariera under mina tidiga yrkesår, med avbrott för mammaledighet fyra gånger. När 
jag som 30-åring skulle ”skaffa fast jobb” valde jag dock en annan bransch och jobbade 
med det kommunicerande ordet inom reklam och marknadsföring i över tio år. 
Uppdraget var att föra fram min kunds erbjudande på ett sätt så att mottagarna av 
budskapet gick ut och handlade. I samband med att barnen började bli vuxna och jag 
tröttnade på envägskommunikationen i reklambudskapen satsade jag på studier i 
beteendevetenskap, utbildade mig och arbetar nu sedan snart tio år med terapi, 
mentorskap och handledning för enskilda och grupper. Jag brinner för mänsklig 
kommunikation, numera alltmer uppmärksam på att utveckla samspel och ömsesidighet. 
Och växt. Jag älskar att se det växa, dels i min trädgård där jag, till min mans 
förtrytelse, till och med njuter av hur maskrosorna växer så friskt. Jag rörs i hjärtat av 
att se mina barn och barnbarn målmedvetet ta för sig av nya insikter och kunskaper – en 
liten parvel som skriver mormor första gången eller en två meter lång som upplyser om 
att han skaffat lägenhet och tänker flytta nästa vecka. Eller när en klient en dag säger att 
livet fungerar igen, trots allt. Växande gör mig lycklig!   
I en del av mitt dagliga arbete möter jag aktiva lärare i det vi oftast kallar handledning. 
Lärarlaget eller en löst sammansatt lärargrupp möts regelbundet för att samtala om 
arbetet, förutsättningarna, eleverna och sin egen situation. Högt och lågt avhandlas inom 
de givna ramarna för vår verksamhet. I det allmänna medvetandet finns det en hel del 
förställningar om vad handledning är och skall vara. Det är också väldigt skiftande om 
det alls förekommer i skolverksamheten eller om företeelsen inte existerar annat än vid 
akuta konflikter. Vid en bläddring på nätet hittar jag skoldistrikt i både England och 
USA som länge arbetat med handledningsgrupper och reflektionsgrupper som en fast 
del av sina kompetensutvecklingsprogram. På många håll finns också väl utvecklade 
system för att introducera nya lärare med stöd av coacher och sommarkurser (t ex 
Chicago Public School). Även etablerade handledare som till exempel William Glasser 
berättar om sina mer än femtio år som konsult och handledare över hela USA 
(Dinkmeyer 2006). I samtliga fall tycks det självklart att lärare, nya såväl som 
inarbetade, har behov av mer och fördjupad kunskap, erfarenhetsutbyte och ökad insikt. 
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Mitt intresse och lust att lära mer kretsar kring hur lärare ska stödjas och uppmuntras att 
utvecklas i sin lärarprofession och att förstå hur jag kan bidra till att utveckla 
lärarkompetens. Min önskan är att Alex, klassen och läraren skulle ha fångats upp där i 
ögonblicket med urklippet. Att de alla blivit delaktiga i en process som kunde ha 
innehållit en hel del ”skolkunskap” om diktskrivning, att bli publicerad och att 
dokumentera för eftervärlden. Där hade också kunnat genereras metabudskap om att 
ingen är ”bara” det de framstår som, möjligheterna i att fånga ögonblicken och kanske 
också viss respekt hade kunnat utvecklas. Jag tror att mycket hade vuxit om tillfället 
hade använts. 

1.2 Vägen hit 
När jag på sommaren 2001 kom fram till att jag ville studera pedagogik hände allt 
mycket snabbt. Plötsligt var jag ”student” och fördjupade mig inom beteendevetenskap 
tillsammans med klasskamrater i ålder med mina barn och uppåt. När jag nu bläddrar i 
mina inlämnade papers ser jag en klar röd tråd. Det har handlat om hur man formar en 
miljö som är gynnsam för växt och utveckling. Jag har sökt i historien för att få intryck 
av gamla filosofer och pedagoger. Jag har frågat elever och lärare om vad de tycker är 
roligt och vad de skulle vilja göra mer av. Slutsatserna i C-uppsatsen var att för den som 
vill eller har upptäckt det, finns ett utrymme för varje enskild lärare som hon själv 
förfogar över. Det råder inte brist på ramar och organisatoriska begränsningar för 
arbetet i skolan. Men på frågan om de kunde beskriva tillfällen då det kände frihet att 
vara lärare svarade ungefär hälften av de tillfrågade att de visst fanns det (Ottersten, 
2004). Min frågeställning var om det fanns utrymme för frihet, och jag jämställde mitt 
begrepp med vad Johansson och Kroksmark (1996) kallar didaktisk intuition. Finns 
utrymmet för spontan läraraktivitet trots begränsningar? I min slutsats svarar jag att 
somliga känner absolut att det är så, utifrån att hälften av de tillfrågade beskriver det. 
Jag går till och med längre och säger att det verkar som att det inte är trots ramar utan 
tack vare dem. Lärarna som svarat säger att när man vet vilka förutsättningar som gäller 
finns där ett utrymme kvar som det är upp till läraren att använda (Ottersten 2004). Det 
har gått några år och jag har arbetat med handledning och mentorskap för både 
lärargrupper och andra. Kompetensmässigt har jag inhämtat mer om specialpedagogik 
för att ventilera frågan om en skola för alla. Jag har skaffat mig en basutbildning i 
psykoterapi och en utbildning för handledning och konsultation inom skolområdet. 
Dessutom har jag tagit till mig lite kunskaper från neuroområdet via en kurs om 
medvetenhet och hjärnan. Under mitt arbete har jag ofta frågat mig om det finns vägar 
att göra fler uppmärksamma på att handla aktivt i sin egen livssituation. För lärare har 
det särskilt gällt om det finns fler som skulle ta handlingsutrymmet i anspråk om de bara 
upptäckte det? Långsamt har frågan formulerats om lärare är så upptagna av att göra 
skola så de inte orkar eller hinner leva som lärare? Och då vaknar idealisten i mig. Det 
är klart att fler skulle vilja. Många skulle säkert må bättre, ha roligare, åstadkomma mer 
om de bara kom på vad det faktiskt finns för möjligheter. Men jag är inte bara idealist. 
Jag är realist också – realistisk idealist eller idealisk realist. Inget är självklart och 
enkelt. Saker händer inte för att man tänker eller säger det. När jag skriver detta 
befinner vi oss mitt i hänryckningens tid, och jag är fylld av engagemang i frågan och 
känner mig mogen att bearbeta ämnet. Min drivkraft för arbetet ligger i undran om man 
kan väcka en slumrande lärarkår och få dem att upptäcka möjligheterna?   

Jag såg att häggen blommade, 
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det kom en doft av den. 

Då gick jag till min älskade och sa: 

Se och känn. 

Hon stod vid makaronerna, 

hon sydde på en klut. 

Och när hon lyfte ögat hade häggen blommat ut. 

(Alf Henriksson, 1991) 

1.3 Avgränsningar 
Att ägna en uppsats åt frågor kring lärare, deras uppdrag och kompetens öppnar för 
enorma fält. Det märks också i tidigare arbeten att ämnet är outtömligt. Här är det dock 
nödvändigt att avgränsa och tyvärr lämna det allra mesta utanför uppsatsens denna 
gång. Det finns författare som försöker slå fast hur undervisning skall ske för maximalt 
”resultat” hos elever. Men ännu har ingen lyckats övertyga mig om den enda universella 
ultimata metoden, inte i pedagogik och inte heller i andra utvecklingssammanhang 
såsom terapi där jag har en del av min vardag. Människor och mänskliga relationer är 
alltför komplexa för att rymmas i ”den enda rätta vägen” enligt min uppfattning.  Vad 
som är god förutsättning för en är inte optimalt för en annan och det som stämde för 
någon förra veckan fungerar inte just den här torsdagen. Det är det som är det svåra men 
också det utmanande i det dynamiska samspelet mellan människor. Att syssla med 
interaktion är verkligen ”sence-making”. Hela vår tillvaro består av interaktioner, med 
allt och alla. Ibland gynnsamma och ibland starkt hämmande.  I pedagogiska 
sammanhang talar man om interaktion enbart i den utvecklande delen. Interaktion 
förstås som det som sker och som utvecklar, vilket det naturligtvis gör. Frågan är bara 
vad det utvecklar? I detta arbete går vi inte in på de delar av interaktion som hämmar 
och begränsar livsrummet. De områden som normalt ligger hos psykiatrin och 
eventuellt socialtjänsten. Vi talar om utvecklande interaktioner inom pedagogikens 
område. I What matters formulerar författarna sina forskningsresultat om vad som har 
betydelse för elevers lärande som att det är det som sker i interaktionen mellan lärare 
och elev i stunden i klassrummet (”in the learning space”) som har störst betydelse för 
elevernas utveckling (Marton et al 2002). Denna uppsats stannar till vid deras slutsatser 
och tar det som en utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Lärares uppdrag är att stödja 
elevers utveckling och det som påverkar lärandet mest är vad som sker mellan lärare 
och elev i klassrummet. I blickfånget hamnar alltså interaktion. Vid ingången av detta 
arbete förstås interaktion allmänt som det som sker i relationen mellan människor. 
Relationen förstås som att människor alltid står i förhållande till varandra. Det kan röra 
sig om rumsligt förhållande, släktskap eller känslomässigt styrd relation. Oavsett hur 
relationen ser ut sker också en ömsesidig påverkan. Interaktion förstås, i detta arbete, 
som det som sker mellan individer. Interaktion i skolan är inte bara det som sker mellan 
lärare och elev utan själva skolsituationen, klasskamrater och allt övrigt som påverkar 
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samspelet. I denna uppsats ligger dock fokus på lärares kunskap om, aktivt handlande 
och viljan att medvetet nyttja de processer som påverkar utveckling hos elever.  
I ett livslångt lärande är tanken, så som jag uppfattar den, att det ska pågå en ständig 
ökning av insikter och kunskap. Även skolan ska vara en organisation där de 
verksamma yrkesgrupperna ständigt lär sig mer och nytt, kompetensutvecklar sig. Där 
finns den andra infallsvinkeln för arbetet. Lärare som ska utveckla sin kompetens för att 
aktivt kunna verka i den nämnda interaktionen. Det har redan sagts att 
handledningsgrupper används som verktyg för kompetensutveckling av lärare och detta 
finns också med när synfältet för uppsatsen mäts ut. Där dessa vinklar sammanfaller, 
medvetenheten om interaktionens möjligheter och att få pröva dem i kompetenshöjande 
handledningsgrupper finns mitt undersökningsområde. 

1.4 Syfte 
Under mina pedagogikstudier har jag träffat på många intressanta profiler. En av dem 
som ständigt återkommer är John Dewey. Jag har intresserat mig för honom eftersom 
hans idéer för hur undervisning bör formas grundas i flera beteendevetenskapliga 
diskurser som också intresserat mig. Hans tankar handlar om hur vi människor mognar 
och utvecklas, hur vi relaterar till den större omgivande miljön och kulturen, människor 
omkring oss och vårt eget inre. Ibland tänker jag att det ”var bättre förr” när vi inte delat 
upp oss i skilda institutioner inom universiteten utan kunde få ägna oss åt att tänka i 
större helheter. Dewey var under flera år ansvarig för, de för mig aktuella och 
sammanlänkade ämnesområdena, filosofi, psykologi och pedagogik och i allra högsta 
grad inblandad i utvecklandet av interaktionismen och vilka konsekvenser det får för 
pedagogiken. Bland annat myntade han det välkända uttrycker ”learning-by-doing”. Det 
har en stark implikation i den här uppsatsen och kommer att återkomma mer senare.  

Jag menar att det är i samspel vi formar vår livsvärld. Det sker i ständiga möten med 
föräldrar, släkt, kamrater, media och – skolan. Många är kanske inte medvetna om hur 
viktigt bemötandet är för att forma det lilla barnets relation till sig själv och andra men 
skolan, vars uttalade uppgift är att ge barnen förutsättningar att utvecklas till 
”harmoniska samhällsmedborgare”, bör vara väl medveten om hur mognads och 
kunskapsutveckling sker. Jag vill bidra till att lärare ska utveckla sin kunskap om detta 
och träna sin förmåga att vara uppmärksamma på att fånga ögonblickens möjligheter 
och arbeta medvetet med dem. En intressant paradox som avhandlades i min förra 
uppsats. Hur kan man förbereda sig för att vara spontan? En idé till svar presenterades 
som att vara aktiv och öppen för att vara beredd när tillfälle till det några författare 
kallade intuitiv didaktik uppstår. Detta ämne avhandlar också filosofen Bengt Molander 
i sin bok Kunskap i handling när han talar om spänningsfältet mellan att utveckla rutin 
och ändå vara öppen för det oväntade (Molander 2000). Jag förstår det som att ett visst 
mått av rutin är nödvändig för att våga ha utrymme för och att vara uppmärksam nog för 
att se det unika. Intressanta frågor som jag hoppas få återkomma till i framtida arbeten. 
 

I den här uppsatsen får jag nu möjlighet att avgränsa ett konkret undersökningsfält och 
söka svar på uttalade frågor. Fältet utgör lärares kompetensutveckling genom 
handledning. Fokus riktas mot läraren som agent i den väldebatterade triaden stoff-
lärare-elev. Frågeställningarna rör om och hur, insikter och förmågor för att vara 
medveten om interaktionen och dess effekter kan utvecklas genom att erfara det i sitt 
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deltagande i handledningsgrupper och om det innebär att de själva agerar annorlunda i 
klassrummet. Drivkraften är ökad förståelse om lärares interaktionskompetens i två 
riktningar – som utveckling av sig själva och sin lärarroll samt som verktyg för att bidra 
till elevernas utveckling. För mer förståelse om deras egen utveckling är den första 
frågan i vilken mån det beskrivs som interaktion i handledningsgruppen. Analysen av 
deras kommentarer söker svara på frågan om det är interaktioner de som deltagit i en 
handledningsgrupp beskriver i sina utvärderingar. För att få kunskap om 
interaktionskompetensen i förhållande till sina elever ställs den andra frågan om de 
själva beskriver att de använder ett interaktionistiskt förhållningssätt i mötet med 
eleverna?  Ytterligare en tredje fråga rör sig kring en analys av deras kommentarer om 
tankar och känslor om sitt förhållningssätt i interaktionen med eleverna.  

Syftet med uppsatsen är att vetenskapligt pröva om lärare som deltagit i 
handledningsgrupper själva beskriver att de har upplevt det interaktionsteorin talar om. 
Det blir också en analys av kommentarerna för att se om de beskriver att de tar med sig 
sina upplevelser i praktisk handling i mötet med eleverna. Slutligen bearbetas frågan om 
upplevelserna tycks ge djupare insikt och ökad medvetenhet om interaktion. Den 
analysen ska svara på frågan om de ger uttryck för insikter om interaktion. 
Undersökningen har alltså som mål att utveckla dessa tre aspekter kring lärare och deras 
interaktionskompetens och ger samtidigt en ökad förståelse för grupphandledning som 
utveckling av lärares interaktionskompetens.  

1.5 Uppsatsens upplägg 
Som teoretisk bas beskrivs interaktionsteorin med utgångspunkt från Georg Mead, John 
Dewey och Richard Rorty bland andra. Både synsättet för självinsikt och vilka 
implikationer det får för pedagogik redovisas och där blir Dewey huvudperson 
tillsammans med bland annat en avhandling i ämnet.  Det blir det sedan en beskrivning 
av skolans uppdrag och lärarrollen med en redovisning om hur handledning i grupp 
beskrivs och motiveras i litteraturen. Så följer en översikt av forskning kring 
kompetensutveckling, med fokus på lärares kompetensutveckling. Metodkapitlet 
beskriver hur materialet har kommit till och hur det har behandlats.  Därefter tar 
uppsatsen sig an utvärderingar från lärare som deltagit i handledningsgrupper. 
Kommentarerna bearbetas genom att söka formuleringar om hur de talar om sina 
erfarenheter från handledningsgruppen för att svara på frågan om det är interaktion de 
beskriver. Utifrån Deweys ”learning-by-doing” bearbetas uppsatsens båda andra frågor 
om lärarnas erfarenheter får effekt på deras eget agerande i förhållande till sina elever 
och som egen fördjupad insikt. Det söks alltså formuleringar som beskriver att de säger 
att de tar med sig handledningserfarenheten till klassrummet för att på så sätt söka svar 
på uppsatsens andra frågeställning om konsekvenser i mötet med eleverna. Den tredje 
analysen söker svara på om de beskriver tankar och känslor om interaktion. Därefter 
följer en diskussion om vad resultatet av analysen visar i ljuset av den presenterade 
teorin. Som avslutning kommenteras, utifrån resultatet och diskussionen den uppnådda 
förståelsen inom intresseområdet och pekar ut riktningen för nästa steg i arbetet för att 
lära mer kring lärares kompetensutveckling för att kunna fungera med en större 
medveten interaktionskompetens för sina elevers mognad. 
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2. Teoretisk plattform 
För att svara på frågan om handledningsgrupperna kan sägas vara upplevd praktik av 
interaktion sker nu en undersökning av hur interaktionsteorin beskrivs i litteraturen. Det 
blir både sociologiska, psykologiska och pedagogiska författare som används och 
avhandlar både klassisk teori och ett par moderna tolkningar i pedagogiskt perspektiv.  

2.1 Interaktionsteori 
Interaktionsteori är egentligen en diskutabel benämning. Enligt docent Conny Svenning 
är teori ett omtvistat begrepp. Teori sägs vara ett begränsat antal språkliga satser som 
också bör vara påståenden om verkligheten samt innehålla någon slags allmän hypotes 
(Svenning 2000). Tankar om mänskligt beteende som interaktioner är för att använda ett 
slitet uttryck ”lika gammalt som mänskligheten”. Men som ord har den sin grund i 
pragmatismen som utvecklades i slutet av 1800-talet av en grupp välkända amerikaner 
med bland andra C. S. Pierce, William James, G.H. Mead och John Dewey som 
förgrundsgestalter (bl.a. Nordin 2003). De utgick från en socialpsykologisk 
föreställning om mänskligt handlande och självutveckling (Hwang 1995). Mead själv 
kallar sin teori social behaviorism med motiveringen att han som behaviorist hade 
vetenskapliga belägg för sina teorier men också ville ta med det specifikt mänskliga 
med medvetande, språk och själsliv som komplement till den biologiska 
människosynen. Teorierna utvecklades på skilda håll men kom senare att samlas i en 
grupp forskare och lärare i Chicago och kom därför att kallas Chicagoskolan (Månsson 
2000). Det är inte en strikt avgränsad teori som kan tillskrivas en enskild tänkare utan 
har blivit ett samlingsnamn på ett synsätt eller infallsvinklar på samspel och utveckling 
(Wright 2002). Den kan visserligen identifieras i sin människosyn, ontologiska 
ställningstaganden och epistemologiska, etiska konsekvenser, samhällssyn samt 
implikationer för skolfrågor (Stensmo 1994) och skulle därför också enligt definitionen 
av ”teori” kunna kallas det (Svenning 2000). Den är, som bland andra Wright påpekar, 
också en ideologisk och politisk idé (Wright 2003, Saugstad 2001). Företrädarna värjer 
inte för politiska och ideologiska deklarationer och också andliga och existentiella 
frågor berörs (Heidegren 2008, Rorty 2003). En av de tidigaste företrädarna är filosofen 
och sedermera sociologen Georg Mead.  Han verkade vid universitetet i Chicago och 
var samtida med Freud och god vän med Dewey (Giddens 1998). Mead publicerade 
några artiklar under sin livstid men aldrig någon bok, utan hans mest kända skrift är en 
bok som gavs ut postumt av hans studenter. Fortfarande pågår forskningsarbeten om 
vad som egentligen kommit ur hans mun och vad som är tolkningar (Heidegren 2008). 
John Dewey, också han verksam i Chicago1, blev den som framför allt applicerade 
tankegångarna för pedagogik och formulerade sig inom den disciplinen (Saugstad 
2001). Det finns naturligtvis en rad andra som också har bidragit till synsättet, både 
föregångare, samtida och efterföljare och några av dem kommer till tals i det följande. 

                                                
1 Det var när Dewey blev ansvarig för institutionen för filosofi, psykologi och 
pedagogik på Chicago Universitet som han anställde Mead som sedan stannade där hela 
sin livstid (Saugstad 2001) 
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Som en grundläggande tanke för interaktionismen ligger det faktum att människan 
betraktas som människa först i relation till andra (bl a Svensson 1984). Detta har sitt 
ursprung i den allmänt accepterade tanken om människan som social varelse (Svenning 
2000). Martin Buber uttrycker det som att utan ett Du finns inte något Jag (Buber 1995). 
Genom interaktion med en materiell värld kan individen skapa sin egen erfarenhet och 
utveckla intellektuell kunskap om världen men det är först när den egna erfarenheten i 
samspel prövas mot andras erfarenhet som också emotionerna kommer i rörelse och 
nyanserar, vidgar och fördjupar insikten om den egna individen och världen omkring 
(Kindeberg 2006). Kort sagt – i och genom socialt umgänge blir människan en 
människa. Uttrycket interaktion härstammar ur de latinska orden mellan och handling 
och får också förstås som att det sker något i handlingarna mellan oss. De synonymer 
man brukar använda för att förklara är orden samspel och växelverkan (Heidegren 
2008). Men de räcker inte riktigt eftersom man då kan tänka på något intakt som 
förflyttas mellan personer, som en pingisboll som går mellan spelarna. Interaktion 
innebär att bollen i så fall ändrar skepnad mellan slagen. En handling leder till den 
andres handling som så påverkar min nästa handling i en ström av nya handlingar – 
beroende av den, eller snarare de, tidigare (a.a.). Dewey talar om en spiral i konstant 
rörelse (Dewey 1991). Här sorteras interaktionismens grundteorier i några mänskliga 
funktionaliteter som var och en försiggår i det yttre mellanmänskliga och samtidigt 
bildar det man kallar för vårt inre liv (Månsson 2000, Jerlang 2001).  Dewey påpekade 
det (2003) och jag menar att det råder konsensus inom utvecklingspsykologins olika 
grenar att det inre och det yttre står i förbindelse med varandra och utvecklas, eller i 
värre fall hämmas, av varandra.    

2.1.1 Ser mig i dig 
En människa kan inte fungera annat än i samspel. Omgivningens handlande avgör 
individens egen utveckling (Hwang 1995, Månsson 2000).2 Inom social inlärningsteori 
talar man också om att barn även lär sig genom det ”osagda”. Företeelsen kallas 
”modellinlärning” men det betyder inte att vi är passiva mottagare som enbart härmar 
vad vi sett. Vi ser, prövar och prövar ut hur man gör (Hwang 1995) .3 Men det är inte 
bara vårt yttre beteende som präglas av andras handlande. Hela jagmedvetandet och 
därmed det egna självet formas i interaktionen med andra (a.a., Jerlang 2001, Månsson 
2000, Wright 2002). Sagan om den fula ankungen illustrerar hur svanens 
jagmedvetande inte kunde utvecklas i ankdammen utan först när hon erbjöds en 
spegelbild som identifikation fann svanungen sitt själv och kunde börja fungera i en 
social gemenskap. Det sociala umgänget har betydelse på alla plan. Det gäller beteende 
som en reflektion och svar på andras beteende, utvecklandet av ett själv i spegling med 
andra och till och med det fysiska livet (Giddens 1998, Aspelin 2005). Den biologiska 
forskningen har visat att små barn upp till cirka två års ålder har fler tillgängliga 
synapser än vad en vuxen individ har (Havnesköld 2002). Forskarna förklarar detta med 

                                                
2 Berättelsen om djungelpojken Mowgli är ett exempel på detta från skönlitteraturen.  
3 Ett 2-årigt barnbarn var på besök en sommar. Jag satt i en stol och läste igenom en 
bunt papper och hon lekte bredvid. Så gick jag in en kort stund men sneglade ut genom 
fönstret. Då satt flickan i min stol, hade bunten med papper i sitt knä. Så stoppade hon 
vänster pekfinger i munnen och vände blad med höger hand. Hon såg mycket 
koncentrerad ut.  
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att barnet förbereds för ett brett spektrum av omständigheter och 
kommunikationsalternativ och rustas för att kunna utveckla de färdigheter det behöver i 
just sitt specifika sammanhang. De synapser som inte kommer i bruk i det sociala 
samspelet tillbakabildas successivt och bara de synapser som väcks av den sociala 
omgivningen genom att det exponeras för upprepad kommunikation i aktuella 
nervbanor sätts i bruk och blir aktiva. Så skapas de fungerande nervbanor som sedan 
kan användas i samspel (a.a.). Mead kallar det Me, den som spelar med i 
interaktionsspelet (Wright 2000). Det innebär till exempel att det är naturligt för vissa 
barn att möta en vuxens blick när man blir tilltalad, Me tittar på den som talar för så gör 
andra runt omkring. En annan uppfattar att man bör sänka blicken och inte titta den 
talande i ögonen – så gör ”alla” har Me noterat. Interaktionistiskt synsätt säger att vi blir 
till, skapas och utvecklas som själsliga individer då vi accepteras och respekteras i en 
social gemenskap där vi får vara en del av gruppen och erkännas som medlemmar 
(Heidegren 2009).4  
Samspelet med andra individer är grunden för att ha en uppfattning om sig själv och sig 
själv i förhållande till sin omgivning (Hwang 1995). Detta uppfattande av oss själva, 
bilden av vårt individuella själv, gör att vi kan skapa distans till oss och därigenom bli 
objekt för vårt betraktande. Genom att jämföra oss och våra erfarenheter med andra och 
deras erfarenheter skapar vi en bas för överväganden. Vi kan bli medvetna om oss som 
handlande människor som kan påverka vår situation och vår omgivning. Vi kan förflytta 
oss från farliga situationer eller välja att utsätta oss för obehag som vi tror gynnar oss i 
senare läge. Det Freud kallar hämmad eller fördröjd behovstillfredsställelse (Freud 
2007). Det är i växelverkan mellan ett jag och ett du som distansen till detta jag formas 
som alltså utgör grunden för att förmå reflektera, välja och därmed bli fria individer 
(Månsson 2000, Aspelin 2005). I den friheten formas det vi brukar beteckna som 
mänsklig intelligens som vi använder för att kommunicera med omgivningen och skapa 
ytterligare erfarenhetsbas, eller ska vi kalla det referensramar. Det innebär att vi både 
blir och handlar som svar på den andre och dennes handlingar i en ständig ström mellan 
mig och min handling som ett svar på dig och din handling som är ett svar på mig då 
och min handling då. Så befinner vi oss i en ständig och oupphörlig dynamisk 
växelverkan i reflekterande och handling inom och mellan samspelsparterna (Heidegren 
2008). Samtida med Mead och Dewey fanns förutom till exempel Freud också flera 
andra mindre namnkunniga filosofer, forskare och läkare som alla sysslade med om och 
hur vi kan reflektera om oss själva och andra. Många kom till slutsatsen att det fanns ett 
själv, eller som Dewey och flera andra påpekade ett delat själv, det Mead namngav som 
”I”, subjektet som betraktade objektet ”Me” eller jaget (Nordin 2003, Carlberg 2001, 
Scotton 1996). Den italienske läkaren Assagioli beskrev det som det reflekterande 
självet som kunde observera det verksamma jaget (Assagioli 1965). Deikman gav den 
reflekterande förmågan namnet ”det observerande självet” och påpekar också att 
förmågan att skapa distans till sig själv, objektifiera sig själv, är förutsättningen för att 
reflektera, bedöma och göra val (Deikman 1982).  
                                                
4 Jag hörde i ett radioprogram att i vår egen förhistoria gällde regeln att det barn som 
tagits emot och lagts till bröstet en första gång sedan inte kunde förskjutas av gruppen 
utan då vidtog ett socialt ansvar för barnet. Det gavs en plats i den sociala gemenskapen 
och barnet hade därmed rätt och möjlighet att växa upp i gemenskapen. 
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Förutom att skapa distans till oss själva och kunna reflektera kring oss gör detta Me att 
vi också kan ta andras roll (Hwang 1995). När vi övar rolltagning prövar vi att vara 
någon annan. En nödvändig erfarenhet för att kunna förstå en annan och känna empati 
(Månsson 2000, Havnesköld 2002). När vi intar en annans position och perspektiv blir 
det möjligt för oss att reflektera kring hur den andres liv gestaltas och besluta våra egna 
handlingar i relation till den andre. En nödvändig kunskap om vi ska kunna samexistera 
i ett jämställt samhälle (Månsson 2000). Detta var en bärande tanke i den tidiga 
pragmatismen och interaktionismen där företrädarna som tidigare nämnts hade 
ambitionen att skapa ett gott och demokratiskt samhälle (Wright 2002).  

2.1.2 Vi pratar ihop oss 
Människans huvudsakliga kommunikationsmedel är det mänskliga språket med ord. Vi 
har alltid sökt kommunicera genom bilder, ljudhärmningar och gester. Men språket med 
ord anses av många utgöra kungsvägen för att förmedla oss med varandra. Det låter oss 
benämna saker utan att de finns synliga för oss genom att vi använder gemensamma 
symboler som representerar tingen, känslan eller tanken (Heidegren 2008). I denna 
symbolvärld kan vi förmedla oss med varandra och utbyta delar av vårt inre som annars 
skulle vara dolda, både för oss själva och för den andre (Giddens 1998). Så kan språket 
hjälpa oss att återigen få distans och objektifiera vårt inre och vårt yttre dels för att 
själva kunna reflektera men också för att kunna dela det med varandra. Detta 
gemenskapande kommunikationsmedel är inte möjligt utan interaktion. Vi kan inte dela 
det icke synliga med någon vi inte delar gemenskap med eftersom vi då inte har kommit 
överens om symbolerna. Det gemensamma symbolspråket förutsätter en social 
gemenskap och en interaktion där symbolerna förmedlas och godkänns ömsesidigt.5 
Inom interaktionsteori menar man att språk utvecklas genom interaktion i en social 
samvaro (a.a.). Jag tror att det också är de flesta människors uppfattning. Ingen tror väl 
längre att barn kan födas med förmågan att tala ett språk som inte talas av 
omgivningen?  Tidigare lärdes språket i stort sett enbart av den ursprungliga familjen 
och släkten men det har idag fått viss konkurrens från media och andra som har fått 
inflytande i barns livsvärld (Arne 1996). Språkforskaren Noam Chomsky har studerat 
språkutveckling och utvecklat en teori om hur vi kan förstå hur språket kan utvecklas.  
Han har beskrivit hur han tänker sig att barnet föds med ett språksystem som ett 
grundmönster, en generativ grammatik, som sedan fylls med de specifika språkdetaljer 
som hemspråket utgör. Han påpekar också att det mänskliga språket inte tycks vara 
någon högre utveckling av andra arters kommunikationssystem. Han menar att det 
mänskliga språket tydligt kan avskiljas från andra kommunikationsformer i det att det 
används inte bara för att direkt styra andra utan också för att förmedla och överföra egna 
föreställningar, drömmar eller åsikter (Chomsky 1968). Detta stämmer väl med hur en 
interaktionist tänker. Språket formas och utvecklas i och utvecklar i sin tur det sociala 

                                                
5 På 50-talet besökte ett fotbollslag från Brasilien Ystad. Detta var första gången den 
lilla staden hade så långväga gäster som ett tydligt inslag i gatubilden. Händelsevis 
inträffade ett par pikanta födslar nio månader efter besöket och stadens damer fick en 
del att tala om. En dam menade dock att det bara var trevligt med en lite mörkare 
hudnyans, som ju för övrigt inte skulle märkas så tydligt sommartid men hon var 
mycket bekymrad över hur de små skulle klara språket. Föreställningen om 
omgivningens möjlighet till inflytande föresvävade henne tydligen inte. 
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samspelet. Att tala och lyssna är ett sätt att dela erfarenheter och utbyta det inre livet 
och även benämna det yttre. Men svaren är också en tolkning av vad jag uppfattade att 
du menade. Alltså hur jag tror att du vill att jag ska svara an på det jag tror att du 
menade. (Eller naturligtvis hur jag vägrar svara på det jag tror att du vill.) Detta är ju 
grunden för missuppfattningar och fördomar. Min kommunikation i ord eller handling 
är inte bara ett svar på din handling utan visar också mitt förhållande till det jag tror du 
förmedlade (Månsson 2000). De klassiska interaktionisterna var mycket medvetna om 
detta och var alls icke forskare som höll sig neutrala i politiska och ideologiska frågor. 
De menade uttalat att vi behöver bli medvetna om interaktionernas fantastiska och 
förödande kraft för att medvetet bruka dem i det godas tjänst (Heidegren 2008).  
    

Samhället bygger inte på enstaka individer utan på den gemensamma mänskliga 
socialiteten (Giddens 1998, Saugstad 2001, Rorty 2003). I den formar vi ett medvetande 
om oss själva och våra handlingar i relation till andra. Från denna medvetenhet kan vi 
återföra erfarenheter och bygga ett sammanhängande system av förhållningssätt och 
handlingar som utgör grunden för vår fortsatta skaparkraft tillsammans och 
förhoppningsvis i samklang med vår omgivning. Det innebär att vi finner oss och våra 
handlingar i kommunikation med andra och deras handlingar och genom att benämna 
oss och världen får vi en begriplig värld att tillsammans bygga bo i. Vi skapar 
sammanhang och gemenskap där vi kan samla oss och tillsammans genomföra projekt 
vi inte skulle vara kapabla att genomföra enskilt. Både i gamla tiders samhällen och de 
moderna krävs förmågan till denna samverkan för vår fysiska överlevnad, såväl som i 
den mentala byggprocessen. Gruppen var viktig som skydd för artens fortbestånd, förr 
som nu. I ett alltmer sammanflätat samhälle där till exempel teknik ställer krav på 
samverkan ställs krav på att kunna fungera i samverkan med andra, i trafiken, för att ta 
emot och förmedla en nyhetssändning och samla en klass i tid och rum. Ju smidigare 
samspelet fungerar utan konflikter desto mindre kraft behöver medlemmarna lägga på 
att få det att fungera. Där är intention en drivkraft. Inom interaktionismen menar man att 
människors handlande alltid är intentionellt. Alla handlingar har en avsikt, medvetet 
eller omedvetet, och har alltid ett mål. Att avtäcka intentionen gör handlingar mer 
begripliga och möjliga för både en själv och andra att reagera på och samlas för eller 
mot (Månsson 2000). Att vara samverkande innebär inte att ge upp sig själv. Det är 
dualismen i att vara ett intakt själv som kan positionera sig i ett socialt sammanhang 
som gör att vi kan interagera från vår säkra plats i ”I”(a.a.). När jag är trygg där kan jag 
lugnt möta andra och samarbeta. En förutsättning för att forma detta trygga själv är att 
vi får pröva oss i att samarbeta med andra för att finna gränserna för mig och dig 
(Aspelin 2005). En norsk pedagog (Enkvist 2000) argumenterar mot idén att barn 
behöver ”vara ifred” för att utvecklas till egna individer. Hon menar istället att barn 
startar sina försök till interaktion i en fri omogen prövande lek och om barnet inte 
utmanas, stöter på motstånd och ”hämmas” i rimligt mått växer det inte i samspel utan 
stannar i omogenhet och utvecklar inte mogna sociala funktioner.  

 

2.1.3 Frihet inom ramarna 
I den existentiella filosofidiskursen markerar man de yttersta ramarna för människans 
existens. Även en interaktionist respekterar ramar för vad som är möjligt (Månsson 
2000). Den enskilda människan är inte absolut fri att agera utan är i allt underställd 
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materiella förutsättningar eller den sociala omgivningens villkor. Detta är en grund 
varifrån den enskilde kan handla. Vi kan varken handla eller ens tänka fristående från 
vårt sociala sammanhang. Även en total eremit förhåller sig avskild i förhållande till ”de 
andra”. Det är alltså omöjligt att existera utan sammanhang. Man kan tala om varje 
individ som sammankopplad med alla och allt eftersom det finns en ständig rörelse 
mellan de små individerna som var och en i sin tur har nya relationer som de är länkade 
i. Så pågår växelspelet mellan dig och mig för att det som varit hos någon annan 
kommer tillbaka till mig och interagerar med material som jag hämtat från annat håll 
(Aspelin 2005). Om man släpper loss tanken här öppnar sig oändlighet i förhållande till 
möjliga interaktionspotentialer och begränsning i förhållande till de existentiella 
villkoren. Tänk bara hur olika kulturers andliga traditioner påverkar, den omedvetna 
kollektiva ”sanningen” och andra företeelser som varje individ i tid och rum har att 
förhålla sig till (Assagioli 1963, Scotton 1996).  

Människor är inte låsta i deterministiska utgångar (utom då döden som yttersta realitet) 
och inte heller i förutsägbara reaktioner. Här finns en paradox. Vi kan vara vana vid att 
vissa handlingar utlöser specifika responser. Talar vi om lagbundna tekniska detaljer är 
det troliga att vi inte blir förvånade. Trycker vi på lysknappen kommer det troligen inte 
att börja rinna vatten. Ofta är också människor förutsägbara och vi kan öva upp 
handlingar utifrån förväntade handlingsmönster (Månsson 2000). Dessa vanor kan 
förblinda den aktuella interaktionen med vad vi kan kalla förutfattade föreställningar 
eller förmågan att fylla i vad vi förväntar oss (Vaughan 2000, Ramachandran 2003).6 
Men det finns inget absolut i denna vanans makt enligt interaktionismen. Plötsligt kan 
en människa reagera på ett oväntat sätt som försätter oss i nya lägen. Här finns en 
nyansskillnad mot flera andra psykologiska inriktningar som menar att vårt 
undermedvetna eller programmerade tankar styr vårt handlande och att människor bara 
reagerar. Den på Deweys tid moderna termen ”reflexbåge” användes för att beskriva 
automatiken i denna reflex (t ex Hwang 1995, Saugstad 2001). Denna ofrihet stämmer 
inte med interaktionstanken. Företrädarna, med Dewey i spetsen menar att det specifikt 
mänskliga i vår intelligens har anpassat oss för att reagera och tolka situationer i 
stunden och handla därefter. Här spelar både våra tidigare erfarenheter men också vårt 
intelligenta medvetande stor roll och innebär både förutbestämda och oförutsägbara 
reaktioner i en interaktion. Detta gör att vi på allvar kan tala om kreativitet, frihet och 
individens ansvar för sina handlingar, både på individnivå och på kollektiv nivå 
(Saugstad 2001). 
 

2.1.4 Bas för nya utmaningar 
Även om det finns yttersta gränser för vår sociala aktion lämnas stort utrymme åt den 
visionära människans aktivitet att skapa (Månsson 2000). Det är en rimlig tanke att om 
vi inte varit visionära hade vi fortsatt suttit i stengrottan eller ännu ett steg, barnet hade 
stannat i livmodern. Men visioner förutsätter socialt samspel (Rorty 2003). Det allra 
modigaste, säger Stefan Einhorn (2009) är när vi utmanar oss själva och visar vägen till 
                                                
6 Detta blir tydligare om vi delar upp ordet och skriver förut - fattade föreställningar. 
Föreställningen bygger på tidigare erfarenheter utan hänsyn till de i stunden rådande. På 
detta område gör neuroforskningen mängder av intressanta fynd. Hänvisning till 
Blackmore (2003). 
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utveckling genom att släppa lite av det gamla trygga. Vi blir modigare när vi får stöd, 
uppmuntran och utmaning av både vår egen inre vishet och omgivningens famn. Även 
de mest hängivna ensamseglarna är beroende av interaktioner. De har utvecklat sitt 
kunnande och inte minst sin initiativkraft och, om det är det som krävs, personligt mod. 
Interaktionismen säger att mod att utforska, vilja och lust att upptäcka och ”gå vidare” 
uppstår i trygga sociala omgivningar (Månsson 2000). Om vi kan positionera oss i ett 
socialt sammanhang kan vi utveckla en tillitsfull självkänsla som gör att vi både kan 
interagera och ändå inte förlora oss i den andre. Så kan vi både möta och utmana det 
kända och gå mot det okända för att utforska det. Våra handlingar är intentionella, det 
vill säga de kan ses som ett uttryck för viljan att uppnå något (Aspelin 2005). Ibland 
händer det att vi tar miste och motverkar våra egna mål men oftast gör vi som det 
lyckades sist.7 Detta vårt intentionella handlande är viktigt i synsättet på 
interaktionismen. Dewey påpekar att människan är kapabel att genom egen reflektion, 
samarbete och resonemang med andra göra beräkningar och genom att använda alla de 
förmågor hon utvecklat uppnå fantastiska resultat. Även det som tidigare ansågs vara 
omöjliga projekt har människor genomfört genom att utveckla sin förmåga att 
genomföra sina visioner (Saugstad 2001). 

2.1.5 Sammanfattning av interaktion för utveckling 
Interaktionsteorin för personlig utveckling kan sammanfattas i fyra konkreta 
utvecklingsaspekter som får bli speglarna för den fortsatta undersökningen.  
 

1. I det sociala samspelet människor emellan – interaktionerna – urskiljs ett Jag 
och ett Du. Individer avgränsas till olika personer och genom detta förtydligande 
kan vi skapa distans för observation och reflektion.  

2. När vi talar och lyssnar – kommunicerar – kan vi utbyta tankar och ta del av 
andras erfarenheter. Det ger oss alternativ att pröva och det gör att vi kan 
komplettera varandra och tillåta olikheter. 

3. Insikten om möjligheter och gränser – de existentiella villkoren - frigör. 
4. Prövandet och observerandet bygger en tryggare plattform där nyfikenhet växer 

fram som drivkraft att pröva ytterligare. 
 

 

2.2 Interaktion för pedagoger 
Om Mead och Williams fick störst inflytande över psykologi kom Dewey att bli 
förgrundsfigur inom pedagogiken (Stensmo 1994). Hela tankesystemet om hur vi 
utvecklas till människor genom interaktion och social gemenskap applicerar han in i 
pedagogiken och använder för att beskriva hur kunskap utvecklas (Dewey 1991). Det är 
samma process. Han vill inte delta i ett, som han ser det fruktlöst polariseringskrig 
mellan å ena sidan kunskap som produkt och andra sidan kunskap som process. Han 
menar att det är både ock. Processen att utveckla kunskap leder till en produkt av vad 

                                                
7 Värre är om vi fortsätter göra så trots att det inte gått bra tidigare. Einstein lär ha sagt 
att vishet är att inte återupprepa det som inte lyckades förra gången. 
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man upptäckt. Denna produkt är sedan utgångspunkt i en ny process av 
kunskapsutveckling (a.a.). På samma sätt som texten tidigare talade om hur handlingar 
och kommunikation leder till en handling som blir utgångspunkt för nästa i en 
växelverkan som hela tiden utvecklar ”produkten”, skapandet av ett självmedvetande. 
Rorty (2003) understyrker detta synsätt och ansluter helt till Dewey i att det är 
meningslöst att tala om motpolerna utan att man istället skall koncentrera sig på det som 
sker emellan, fältet där utveckling sker. Dewey menar också att det är meningslöst att 
tala om huruvida intelligens finns i en specifik mängd och skall väckas av läraren eller 
om läraren fyller på i den mån eleven kan ta emot. Han hänvisar till den tyske filosofen 
och pedagogen Herbart som säger att vi föds med anlag som genom att pröva och 
prövas utvecklas till erfarenheter som utgör grund för individens tänkande och handling 
(Dewey 1991). Det vi kallar intellektuell mognad. Det kan jämföras med hur det ovan 
beskrevs hur Chomsky menar att språkanlag finns men att den sociala interaktionen 
avgör hur barnet kommer att tala.  
Dewey argumenterade också mycket starkt för skolan som redskapet att socialisera för 
en mer demokratisk och jämlik samhällsordning. Han förespråkade modellinlärning i så 
mening att genom att lärarna var demokratiska och behandlade jämlikt skulle eleverna 
utvecklas till goda samhällsutvecklare (Dewey 1997).   

2.2.1 Frökapsel eller tom tavla 
Den första skolstadgan utformades som svar på den då rådande skolastiken som 
kännetecknas av att läraren skulle rycka upp det onda som finns i barnsjälen och istället 
plantera de goda frön som skulle utvecklas till gudsfruktan och samhällsnytta. Detta 
arbete kunde innebära både hugg och slag för lärjungen (Sandström 1997). Comenius 
pläderade i sina skrifter för att låta det som bodde i varje frö växa upp och utvecklas till 
just sin bestämmelse (Comenius 1632). I den tanketraditionen fanns en medfödd plan 
för varje människa, likt den som naturen presenterade. Ett ekollon bar i sig ritningen till 
en ek och solrosfröet till just en solros. Lärarens uppdrag blev att vårda plantan så att 
detta inneboende kunde växa fram (a.a.). I den andra polen menade företrädarna att 
barnen var oskrivna blad som läraren hade att fylla med nödig kunskap (Stensmo 1994). 
Även om anspelningar på att fröet ska gro i rätt jordmån eller att läraren skall skriva in 
på den tomma tavlan innebär relation innehåller de medeltida filosofernas resonemang 
inte något om hur samspelet – interaktionen verkligen ser ut och vilka konsekvenser 
förhållandet och förhållningssättet får (Kindeberg 2006). Detta höll i sig länge och 
filosoferna har beskrivit pedagogik som utgående antingen från eleven eller läraren. 
Oftast från läraren. De som mycket tydligt tar avstånd från idén att skolan skall låta 
fröet växa eller den motsatta om att skriva på den tomma tavlan är Dewey och Mead 
(Biesta 1998). Deras båda pedagogiska idéer återkommer lite längre fram i arbetet. 

 
Fysikprofessorn Bodil Jönsson talar i en av sina senaste böcker om hur de pedagogiska 
förutsättningarna ändrats och menar att vi nu har lämnat tanken om att pedagogens 
uppgift var att stödja överföring av kunskap från den som kunde till den som inte visste. 
För att understryka det komiska i det förra förhållandet påpekar hon att det är märkligt 
hur läraren som förväntades kunna svaret var den som hade frågeföreträde framför 
eleven som förväntades vara okunnig. Nu menar hon att vi kommit vidare från de båda 
motpolerna och tänker att kunskap formas i ett ömsesidigt utbyte (Jönsson 2008). Jonas 
Aspelin (2005) redogör för hur han menar att Buber introducerar en tredje pedagogisk 
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diskurs utöver de tidigare motpolerna individ och omvärld. Denna tredje diskurs är det 
mellanmänskliga, fältet och handlingarna som sker mellan.8 Något Aspelin redan 
tidigare utvecklar i sin bok Banden mellan oss (1999) där han menar att det är ordet 
mellan som pedagoger bör fokusera på att lära känna och fördjupa sin förståelse för. 
Även Moira von Wright (2002) tar upp samma tråd. Det är i mellanrummet mellan 
individerna som utveckling sker, både utveckling av kunskap och utveckling av ett 
själv. För lärare innebär det att en öppen lärare riktar sin uppmärksamhet mot det unika 
handlandet av ett subjekt i vardande och väntar inte ett specifikt resultat eftersom syftet 
med lärandet är ett individuellt växande. Detta individuella växande formar erfarenheter 
som vi skulle kunna kalla kunskap och som kan ligga till grund för individen att forma 
meningsskapande verksamhet (a.a.).  

2.2.2 Organisation har satt ramar 
Det har tidigare i arbetet påpekats att det inte ska fokusera på organisation och ramar för 
lärares verksamhet med hänvisning till tidigare arbeten som belyst just det (Ottersten 
2004). Men även interaktion kräver naturligtvis att någon ”sätter scenen”. Skolan med 
sin överbyggnad är denna scen där interaktion kan ske (bl a Dewey 2003). Genom att 
skolan funnits som arena för lärare och elever är den ”belastad” med tidigare 
förutsättningar och det är svårt för lärare – och elever – att hitta nya former för sin 
verksamhet (Marton 2002). Det är först när handlingar och ramar ställs i reflektionens 
ljus som man kan pröva, ompröva och välja nya vägar (Jerlang 2001).  

2.3 Deweys pedagogiska grundsyn 
Att ge en sammanfattning av Deweys idéer låter sig knappast göra. Han har publicerat 
en mängd böcker och artiklar (Hartman 2003). Förutom några instick i ett par av hans 
publicerade böcker blir valet att här ge en bild av hans syn på pedagogik genom att 
referera till hans egen artikel ”Pedagogic Creed” som publicerades första gången 1897 i 
The School Journal och som finns i svensk översättning i en relativt nyutkommen bok 
med texter av Dewey. I förordet till den boken har två välkända profiler inom svensk 
pedagogik, Sven G Hartman och Ulf P Lundgren, tagit med en biografi och framför allt 
en intressant beskrivning av hur Deweys pedagogiska tankegångar har haft inflytande 
på den svenska skolans utveckling (Dewey 2003).  

2.3.1 Elevens intellektuella mognadsutveckling  
Dewey talar inte mycket om metoder och organisation även om han i senare delen av 
sin aktiva tid ibland kände sig tvungen att beskriva detaljer för att försvara sin 
progressiva skolform (Hartman 2003). Ofta är det mer filosofen Dewey som talar och 
där finns hans idéer om hur eleverna utvecklar kunskap och sig själv som människa. 
Han beskriver det som en process när verkligheten visar upp ett problem som barnet vill 
lösa. Vi är, menar Dewey, så skapade att vi vill hitta ett användbart svar när vi tvingas 
stanna upp och inte kan agera enligt våra gamla vanor (Dewey 1991). Rutinerna låter 

                                                
8 Om den ene såg eleverna som ekollon som skulle få goda växtförhållanden så menade 
de andra att de var tomma kärl. Är den tredje vägens metafor ett piano? Med en lång rad 
tangenter möjliga att spela på och vad som klingar ut beror på vilka strängar som sätts i 
rörelse av samarbetet mellan tangentberöringen och strängarnas förutsättningar. 
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oss göra som vi tidigare lärt oss att det fungerar, men när det inte fungerar stannar vi 
upp, behöver tänka, reflektera och pröva alternativ för att finna nya vägar att ta oss mot 
framtiden. Trail-end-error-metoden som behavioristerna förespråkade tar han avstånd 
ifrån och menar att det är oklokt att inte använda tänkandet som instrument för att finna 
bättre vägar. Den mänskliga intelligenta förmågan är större än att vi ska vara hänvisade 
till slumpartade försök. I processen framhåller Dewey att det är viktigt att också i 
praktiken låta eleverna få pröva den lösning de tänkt ut så att den befästs och blir bas för 
nästa nyfikna prövning. Han talar om den naturliga nyfikenheten som grund för den 
intellektuella nyfikenheten (a.a.).   

2.3.2 Skolans uppgift enligt Dewey 
Dewey verkade i en omvälvande tid. Det var ett samhälle i motsättning mellan nytt och 
gammalt, rika och fattiga och det var en tid av industriell och ekonomisk utveckling. 
Dewey menade att skolan var den institution som skulle överbrygga skillnader och 
bygga ett sammanhållet och demokratiskt samhälle (Hartman 2003). Skolan skulle 
erbjuda både den moraliska fostran som hemmet i många fall inte gav men också stödja 
elever från de lägre samhällsklasserna att nå längre än deras sociala sammanhang kunde 
erbjuda (Dewey 1997). De olikheter som klassammansättningen erbjöd var det medel 
skolan använde för att erbjuda den individuella utvecklingen för varje elev, vilket var 
skolans huvuduppgift enligt Dewey (2003). 

2.3.3 Deweys trosbekännelse 
I en artikel i The School Journal publicerade Dewey redan 1897 sin ”Pedagogiska 
trosbekännelse”. Den består av 5 artiklar med uppställningar av formuleringar som 
inleds med ”Jag tror att…” inom de fem områdena: 

 
• Vad utbildning är 
• Vad skolan är 
• Undervisningens innehåll 
• Metodikens natur 
• Skolan och social utveckling 

 
Varje artikel innehåller mellan 6 och 18 ”jag tror att-satser” och visar på ett heltäckande 
sätt Dewey syn på skola, utbildning och social utveckling. (Hela artikeln finns att läsa 
på http://dewey.pragmatism.org/creed.htm) 

 
Av hans 74 teser kommer här några axplock: 

 

Jag tror att all utbildning innebär att individen får ta del av mänsklighetens sociala 
medvetenhet. 

Jag tror att denna utbildningsprocess har två sidor – en psykologisk och en social och 
att ingen av dem kan underordnas den andra… 
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Jag tror att det är livet i gruppen som skall styra barnet i dess arbete 

Jag tror … att utbildningens process och mål är en och samma sak 

Jag tror att om man sätter upp något utomliggande mål … berövas den pedagogiska 
processen mycket av sin mening. 

Jag tror att frågan om metodiken ytterst kan reduceras till frågan om i vilken ordning 
barnets förmåga och intresse utvecklas. 

Jag tror att den aktiva sidan kommer före den passiva i barnets utveckling. 

Jag tror att emotioner är återspeglingar av handlingar 

Jag tror att näst efter livlöshet och tristess, formalism och rutin, så är sentimentaliteten 
det största hotet mot vår utbildning. 

Jag tror att man i den ideala skolan finner sammanjämkningen av det individualistiska 
och institutionella ideal. 

Jag tror att utbildning, förstådd på detta sätt, utgör den mest fulländade och innerliga 
förening mellan vetenskap och konst man kan tänka sig. 

Jag tror slutligen att läraren är inbegripen, icke endast i utbildning av individer, utan 
även i formandet av ett lämpligt socialt liv. 

Jag tror att varje lärare borde försöka inse det upphöjda i sin kallelse, att han är 
samhällets tjänare som fått i uppgift att upprätthålla en riktig samhällsordning och 
säkra en riktig samhällsutveckling. 

Dewey 1897, i svensk utgåva 2003 

I ett försök att sammanfatta kan man säga att utbildning är till för social utveckling av 
barn, skolan är medlet där denna fostran kan ske och barnets intresse skall vägleda 
lärarens val av innehåll i undervisningen. Barnets utveckling är förutsättning och grund 
för samhällets utveckling och lärarens uppgift är att träda i samhällets tjänst så att alla 
människors livsvillkor får en god utveckling. 

2.4 Mead och pedagogiken 
Georg Mead är mera känd i psykologiska sammanhang men har också skrivit en del 
artiklar om pedagogik. Mead och Dewey stod varandra nära, både privat och 
professionellt. De sa själva att de under många år träffades i stort sett dagligen (Biesta 
1998). Hela deras teorietiska resonemang bygger på hur kunskap, insikter och 
utveckling sker i samspel med andra och det är också tydligt att det de skriver är 
utvecklat i samspel, vilket de själva också påpekar (a.a.).   
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För det första är Mead väldigt tydlig med att eleverna inte lär sig bli sociala varelser 
genom skolundervisningen utan att de är enbart fungerande subjekt som kan lära sig, de 
är alltså sociala för att lära sig, i omvänd ordning än många andra menar är skolans 
uppdrag. Han menar också att det är i kreativ kommunikation som mening skapas i ett 
gemensamt samspel. Att skapa mening är vad Mead menar med kunskapsutveckling. 
Alla handlingar och objekt måste ha mening för individen för att det ska bli medveten 
kunskap. Lärarens uppdrag är att stimulera denna kreativa kommunikation mot mer 
meningsskapande (a.a.) 
En konsekvens av Meads resonemang är att undervisning är social interaktion, inte 
förmedling eller förädling. Förståelse – kunskap – uppstår i detta gemensamma utbyte. 
Lärarens roll är speciell i interaktionen i skolan. Men inte som en strukturell över och 
underordning. För att pedagogiken ska fungera väl gäller en jämbördig relation mellan 
respekterade och respekterande subjekt (a.a.). 

2.5 Sammanfattning  
Här följer en kort sammanfattning av min förståelse av interaktionism. Biologisk 
födelse är när kroppen, med alla förutsättningar för att bli människa, kommer till 
världen. Interaktion är benämningen på processen då vi blir till mentalt, skapas som 
själsliga individer, individuella människor - subjekt. Utan samspel och växelverkan sker 
ingen utveckling. Vi är beroende av ett du för att få syn på ett jag. Genom andras ögon 
får vi syn på detta jag som kan börja reflektera och därmed bygga upp ett individuellt 
förhållningssätt till övriga du och det. När vi betraktar oss själva kan vi också ta andras 
perspektiv och utvecklar därmed vår förmåga till empati. I samtal pratar vi oss samman 
och fördelar uppgifter eller planerar gemensamma projekt för att gå vidare i den 
ständiga spiralen från nyfikenhet och osäkerhet, genom prövande av hypoteser till att 
finna nya ståndpunkter som i sin tur kan utmanas i en ständig utvecklingsspiral. Genom 
att förtydliga jag, du och det växer insikt om gränser och begränsningar då vi möter 
både existentiella möjligheter och begränsningar såväl som praktiska och materiella. Då 
vi inser både gränser och möjligheter ökar vårt medvetande och intellektuella mognad 
så att vi kan fatta rationella och praktiska beslut utan att rutinmässigt följa invandra 
mönster. Interaktionismen för oss från programmerade behaviorister till handlande 
subjekt. För skolan och lärare får det konsekvenser för både lärarens syn på sig själv, 
eleven, kunskap och verksamheten. Liksom självet utvecklas i process av social 
interaktion så utvecklas också kunskap i en interaktiv och relationell process i det som 
pågår mellan lärare-elev när subjekt möts i ömsesidig respekt och delar erfarenheter. 
Läraren skall se eleven som ett subjekt i vardande som med stöd och utmaning i rimliga 
proportioner understöder elevens utveckling som individ och hennes 
kunskapsutveckling. Det är utveckling av subjekt som ska vara i fokus, inte något 
förutbestämt mål. Läraren skall vara klar över sin funktion och roll – och sitt stora 
ansvar inte bara för sina elever utan för samhällets uppbyggnad. 
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3. Bildning- och utbildningsuppdraget 
Detta kapitel är ägnat åt att skapa en bakgrund skolans, och därmed lärarnas, uppdrag 
och arbetet med lärares kompetensutveckling. Vi tittar översiktligt över fältet och ser 
efter vad som har varit skolans uppdrag fram till sentida formuleringar med ambitionen 
om en skola för alla. Så följer något om vilka konsekvenser det har fått för lärarnas roll 
och de aktuella formuleringarna om livslångt lärande, också för lärare. En 
kompetensutvecklingsform är handledning i grupp och detta kapitel kommer att 
redovisa hur den beskrivs med tanke på uppsatsens fokus.  

3.1 Skolans dubbla uppdrag 
I gällande skollags andra paragraf heter det att ”Utbildningen skall ge eleverna 
kunskaper och färdigheter samt, tillsammans med hemmen, främja deras harmoniska 
utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” (SFS 1985:1100).  
I samma andetag talar lagen alltså om det dubbla uppdraget, eleverna skall ges 
kunskaper samt utvecklas som människor. Genom historien, på både lång och kort sikt, 
har det pendlat mellan vilken del av uppdraget som har betonats men jag uppfattar att 
båda ”alltid” har funnits med i någon mån. I offentliga samtal kring vad skolan skall 
göra med eleverna påpekas det ofta att det är självklart att skolan skall ge barn och unga 
goda kunskaper i alla ämnen. Det är viktigt att alla elever lämnar skolan med godkända 
betyg. Men det räcker ändå inte. Även om elever blir allt kunnigare, effektivare och 
lyckas prestera mer, har skolan trots allt misslyckts om de på sin väg genom skolan har 
tappat respekten för varandra eller sig själva. Skolans svåra uppgift är att sätta in 
kunskap i ett sammanhang som berör och som relaterar till vår egen tid, oss själva och 
våra frågor om moral och etik (Zackari & Modigh 2000). Det skall vara en inkluderande 
skola som ska passa för mångfalden av elevers olikheter (Nilholm 2003). Det slås fast i 
den av Sverige antagna deklarationen i staden Salamanca (Salamancadeklarationen 
1997 och 2006). Vi får vara olika, miljön ska vara anpassad för allas behov, metoderna 
ska vara individuella och alla ska få delta utifrån sina förutsättningar (Brodin & 
Lidstrand 2004). De pedagogiska grundidéerna ska främja utveckling av både 
vardagskunskap och skolkunskap. I vardagskompetensen ska de bygga relationer på 
personlig nivå. Där ska de mogna till fungerande samhällsmedborgare och forma en 
helhetsbild av sig i relation till världen. Det ger kompetens att manövrera och fungera i 
gemenskaper och är en förutsättning för goda framtida samspelsmönster, att bli 
samhällsmedlemmar. Skolkunskap ska bidra till att kunna leva ansvarsfullt genom att ge 
underlag för beslut men på mer konkret nivå (Bjar 2003). Om vardagskunskapen som 
binder samman till sammanhängande förståelse saknas blir världen fragmentarisk och 
mer otrygg. Vygotsky utvecklade detta tänkande i sina uttryck vardagsbegrepp/spontana 
begrepp och vetenskapliga/akademiska begrepp. Han menade att de står i absolut 
relation till varandra och är beroende av varandra för att ge en stabil grund för 
mognadsutveckling genom att de utvecklas parallellt och i beroende av varandra (Bråten 
1998). Många fler böcker är skrivna om hur dessa båda delar är länkade samman och att 
skolan skall vara platsen där detta sammanhang vävs. Jag uppfattar att alla som sysslar 
med ämnet menar att det är när eleven får vara både unik individ och samtidigt känna 
sig accepterad och integrerad i en fungerande gemenskap som båda dessa delar kan 
utvecklas.  
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Endast en grupp där eleven kan etablera sociala relationer, får språklig stimulans, har 
rika möjligheter till kommunikation, kan känna trygghet och bli accepterad, höra till, 
kan sägas vara integrerad.” (Brodin & Lindstrand 2004:117). 

3.2 Lärarna i huvudrollen 
På 80-talet gav dåvarande Skolöverstyrelsen ut en rapport som hade titeln Det är inte 
lärarnas fel där slutsatsen är att lärarnas personliga insats inte påverkar i någon större 
omfattning. Samhället och familjeförhållanden har större inverkan och man menar i 
rapporten att den gamla skolkommissionens formulering om att skolans utveckling 
åvilar lärarna bör skrotas. Sjutton år senare gav Skolverket ut en bok med samlade 
texter som belyste hur skolan styrdes (Skolverket 1997). Då hade inte bara namnet på 
myndigheten ändrats utan också inriktningen. Skolan styrs av mål och ansvaret ligger 
hos kommunerna. I en av artiklarna sägs att lärararbetet, genom de förändrade 
styrformerna, har förändrats. 

… i så måtto finns naturligtvis en klarare orientering mot självständigt lärararbete… 
(Skolverket 1997, sid. 39) 

Nu skulle vi kunna ge oss hän i litteratur kring lärarrollen. Jag hänvisar till min c-
uppsats där jag gjorde en genomgång av att vara lärare. Där talades om att återupprätta 
uppgivna lärare utifrån böcker av till exempel Madsén (2002), Carlgren och Marton 
(2000), Postman (1998) och Ziehe (2000). Lärarna bör enligt författarna utveckla sin 
roll för att åter bli det ordet pedagog ursprungligen avsåg, nämligen leda barn 
(Ottersten, 2004). Det fanns uttryck som att reprofessionalisera lärare (Carlgren 2002) 
så att de vågar uttolka och använda sin egen kompetens när förutsättningarna ändras 
från mindre centralstyrning och utveckla en horisontell relation istället för den gamla 
vertikala. Även ramfaktorer och handlingsutrymme avhandlades utifrån Lundgren 
(1972) och Berg (1987 och 1982) och hur lärare skall förhålla sig till vad, hur och varför 
(Imsen 1997). Englund (1993) påpekar att det finns stort utrymme inom ramarna. Det är 
där skillnader kan upptäckas och valen som påverkar praktiken faktiskt görs, eller borde 
göras. Ramar begränsar men ger också handlingsutrymme (Ottersten, 2004). Vi bör, 
säger Englund, inte hemfalla åt statisk determinism eller obegränsad voluntarism. 
Aktörerna bör känna till handlingsutrymmet, medvetandegöras om valmöjligheterna och 
framförallt, påpekar han, inse vilka konsekvenser våra handlingsalternativ får (Englund 
1993). 

3.2.1 Ett relationellt perspektiv 
Ett nytt ord har börjat dyka upp, relationspedagogik. Man kan gå kurser och utbilda sig 
för att bli relationspedagog. Både enskilda utbildare och institut erbjuder kurser. En ger 
följande erbjudande: 

Relationspedagogisk workshop för lärare och pedagoger där vi genom föreläsningar 
och teater-övningar fokuserar på de relationspedagogiska verktygen erkännande 
kommunikation, konfliktnedtrappning, AI (= artificiell intelligens, förf.anm.) och att 
stärka fungerande interaktionsmönster. Att se det positiva i sina kolleger och arbeta 
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med erkännande kommunikation lönar sig och ger energi i vardagen! 
(kulturiskolan.fi) 

Ändå är det ingalunda nytt för pedagogiken att de handlar om relation mellan lärare och 
elev. Tina Kindeberg påpekar i sin avhandling (Kindeberg 1997) att redan Platon 
menade att lärarens möte med eleven kunde innehålla lust, glädje och inspiration för 
båda parter under förutsättning att det kom till en relation.  

Pedagogi förverkligas alltså genom och tillsammans med den andre. (Doumas i 
Kindeberg 1997:90)  

I sin avhandling Vad eller vem? rekonstruerar författaren Meads teori för 
intersubjektivitet och lägger ett pedagogiskt perspektiv på den (Wright 2000). Hon 
menar att ett gott pedagogisk möte är en förutsättning för kunskapsutveckling eftersom 
det utvecklar ett subjekt som inte är färdigt. Eleven är ett subjekt i vardande och lärande 
kan inte ses som ett instinktivt imiterande utan sker genom att ta en annans perspektiv 
och rekonstruera den andres handlingar och göra det till ett eget handlande. Författaren 
påpekar att undervisning är social interaktion, inte bara bör vara det, och kan ses som en 
väv av interaktioner mellan konkreta människor. I denna väv kan erfarenheter överföras 
och även om det råder obalans mellan erfarenheterna så är alla beroende av samspelet. I 
sin bok påminner Wright också om hur Vygotsky, likt också Mead gjorde, utvidgade 
reaktionsmodellen från behaviorismens linjära reaktion mellan stimulus och respons till 
en triangulär process. Det är relation som blir den verksamma ingrediensen i denna 
process och i boken utvecklar författaren hur en intersubjektiv relation formar och 
formas i kontakten mellan lärare och elev i skolan (a.a.).  

Även familjeterapeuten och den danske författaren Jesper Juul talar tillsammans med en 
kollega om relation och hur synen på barn som outvecklade vuxna som kräver fostran 
och anpassning har förändrats (Juul 2003). De menar att boken om relationspedagogik 
kunnat ha underrubriken ”från lydnad till integritet”. Författarna är ofta anlitade som 
utbildare och handledare för skolor och förskolor. Deras huvudbudskap är att både 
vuxna och barn i skolan skall utveckla ömsesidig respekt för varandras integritet och att 
detta utvecklas genom ordnad social samvaro och medvetenhet i relationerna mellan 
individer i samspel (a.a.)  

Jonas Aspelin kommenterar denna bok och menar att det ligger sanning i att lärare 
behöver utveckla sin relationskompetens men påpekar att lärare behöver mer än 
kunskap om och hur de ska agera för att främja relationerna mellan elev och lärare. 
Risken är att kompetensutveckling i relationspedagogik mest blir en övning i att som 
lärarsubjekt agera korrekt gentemot ett elevobjekt. Aspelin menar att det krävs ett 
djupare förhållningssätt hos läraren för att åstadkomma den relation han använder 
Bubers uttryck och kallar en Jag-Du- relation. Alltså en relation mellan två subjekt 
(Aspelin 2005).  

3.2.2 Förmedlare, följeslagare och allkonstnärer 
Sokrates, en man omtalad som både filosof och lärare. Själv kallade han sig inte lärare 
med hänvisning till att ”han lärde ju inte ut fakta och kunskaper” (Lindström 2005 sid. 
48). Tydligen fanns redan då uppfattningen att det var en lärares uppdrag, att lära ut. 
Genom historien har denna syn i varierande grad varit rådande. Både Platon och senare 
Comenius talade om att så frön, eller låta de inneboende fröna växa och såg skolan som 
plantskola och lärarna som trädgårdsmästare (a.a., Comenius 1632/1999). Richardsson 
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(1999) påpekar att de första skolförordningarna var mycket tydliga med att staten skulle 
blomstra om barnen fick bildning i kristlig fostran. Lärarnas uppdrag blev att forma och 
vägleda. Aristoteles menade också att lärarens roll var som förebild och förmedlare av 
begrepp och fakta (Stensmo 1994). I andra inriktningar får läraren uppdraget att vara 
mer av följeslagare (a.a.). Läraren skall stimulera och uppmuntra samt visa på behoven 
genom att skapa samhörighet och gemensamt ansvar (SOU 1992:94). 
 

På 80-talet samlades en grupp amerikanska filosofer och utformade ett program för 
skolans uppdrag och lärarens funktion. Den kallas för Paideiaprogrammet (Lindström 
2005). Där sätter de samman tre kunskapsformer och konsekvenserna för hur lärare 
skall agera. Jag uppfattar det som en slags syntes av flera pedagogiska filosofier och 
skaparna av programmet menar att man bör röra sig över alla fälten. Lärarna skall dels 
använda läroböcker och ge systematisk undervisning i till exempel matematik, historia, 
språk och naturkunskap. För att utveckla färdigheter som skrivning, läsning och konsten 
att lyssna skall läraren ge övningstillfällen och sporra eleverna att utveckla dessa 
basfärdigheter. Slutligen skall lärarna också utöva Sokratiska seminarier där läraren 
fungerar som ledare i majevtiken genom att diskutera skönlitteratur och konst. Även 
eget utövande av konst blir ett viktigt inslag. De olika delarna är inte strikt ålders eller 
kursrelaterade utan allt bör pågå i en mix genom hela skoltiden enligt Paideiutformarna 
(a.a.).   
I utredningen kallad En hållbar lärarutbildning pekas de områden ut som alla lärare 
behöver ha för att möta eleverna i en skola i tiden. I denna lista framgår att det är 
betydligt mer än specifik ämneskunskap som behövs. Där finns både sociologiska, 
psykologiska och andra beteendevetenskapliga insikter lärare bör ha (SOU 2008). Den 
påpekar att skolan är en ny form av organisation. Den skall vara annorlunda än hur de 
flesta av oss föreställer oss ”skola” med lärare, skolbänkar och böcker uppslagna på 
bänken. På många sätt återknyter formuleringar kring lärarkompetens snarare till dem 
som fanns för den gamla tidens ”småskolelärare”. Där talades också om ansvaret att se 
och möta fler behov hos barnen förutom att bibringa dem ren skolkunskap (Ekstrand 
2000). Trots listan på vad lärare kan behöva ha med sig ut i tjänst framgår också att det i 
dagens lärarutbildning saknas en hel del för att ge den grund lärare behöver för att möta 
dagens skolelever. Både i Sverige och utlandet är det otydliga preciseringar och det är 
utlagt på lokal nivå vad och hur de olika aktörerna väljer att både grundutbilda och 
fortbilda (SOU 2008).  

3.2.3 Relationsexperter och trendanalytiker 
Med tanke på det dubbla uppdrag skolan har innebär det att lärare skall ha kompetens 
att lösa båda av rubrikens uppgifter. En författare som har stor erfarenhet av 
handledning för yrkesverksamma lärare påpekar att läraryrket idag är fyllt av samarbete 
med både elever, föräldrar och kollegor. Dessa möten ställer stora krav på insikter och 
egen mognad för att bli goda möten (Normell 2004). Hon talar om det intersubjektiva 
självet vars mognad har utvecklat förmågan att dela uppmärksamhet med någon annan, 
genom kommunikation dela avsikt med någon och genom att dela känslor utveckla 
initiativ och självförtroende. Från att det varit föräldrarnas uppgift för det nyfödda 
barnet att påbörja denna process är det pedagogernas uppdrag att fortsätta detta bygge 
av ett självständigt subjekt. I boken påpekar författaren att det är nödvändigt att läraren 
själv har utvecklat och fortsätter utveckla sig på dessa områden för att kunna medverka 
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till att eleverna utvecklar sitt subjekt och dessutom behöver läraren vara mogen för att 
på ett professionellt sätt klara alla relationer som innebär samarbete med både föräldrar 
och sina kollegor (a.a.). För familjeterapeuten Juul som ständigt jobbar med relationer 
blir sambandet tydligt mellan lärarens förmåga att samverka och utfallet för barnets 
utveckling. Han påpekar att pedagogik är en dialogisk process och att kvalitén i den 
processen beror på de professionellas relationskompetens (Juul 2003).  
Efter att Hentig (1996) har beskrivit vad skolan bör erbjuda för att bilda eleverna säger 
författaren helt frankt att denna bildningsavsikt inte har uppfyllts därför att ”majoriteten 
av lärarna var och är inte ’tillräckligt bildade’ (Hentig 1996 sid. 150).  I von Wrights 
avhandling citerar hon en lärarstudent som säger ”det goda mötet förväntas liksom 
uppstå som en kombination av kunskap och god vilja” (Wright 2000 sid. 25) och 
författaren påpekar att resultatet av denna ambition styrs av lärarens insikt och 
medvetna förhållning till eleverna som unika människor. Alla lärare skall enligt henne 
förhålla sig till mål och läroplaner men att det får olika uttryck beroende på lärarens 
grundsyn och ideologiska människosyn. En öppen lärare, säger hon, riktar sin 
uppmärksamhet mot det unika handlande subjektet i vardande, inte mot ett förutbestämt 
mål utan söker det individuella växandet (a.a.) Med hänsyftning till uppdraget att ge 
eleverna god grund för att forma det framtida samhället och möta framtida utmaningar 
påpekar Bergem (2000) att lärarna måste hålla blicken både på de enskilda eleverna och 
samtidigt ut i samhället för att både uppfylla de yrkesetiska kraven om undervisning på 
individuell nivå men också vara handlingsförberedd för samhällstrender och nya behov 
(a.a.). Detsamma påpekar Staffan Selander när han talar om att dagens lärare verkar i ett 
alltmer komplext samhälle som kräver att de både har bredare kunskap och samtidigt är 
mer omvärldsorienterade (Selander 2005). En professionell lärare både anpassar sig till 
och medverkar till förändringar menar en statlig utredning. Läraren har en utvecklad 
förmåga att delta i en social praktik och tillsammans med andra skapa och förändra 
denna praktik. Att vara kompetent betyder i detta sammanhang att veta både hur och på 
vilka grunder man handlar när man utövar läraryrket samt hur och på vilka grunder man 
kan förändra rådande praxis (SOU 1999:63). 

3.3 Det livslånga lärandet 
Lärarutbildningskommittén menar att lärare måsta ha kompetens som ger en grund för 
livslångt lärande. Kompetens uppfattas som liktydigt med olika förmågor som ingår i 
den professionella processen. Det kan t.ex. gälla problemlösningsförmåga, förmåga att 
hantera sambandet mellan praktik och teori, förmåga att utveckla sin verksamhet, 
förmåga att fatta rationella, välunderbyggda beslut samt förmåga att ständigt lära nytt. 
Kommittén menar att det finns en komplex grundkompetens som alla lärare behöver. 
Lärarutbildningskommittén väljer att betona olika aspekter av en sådan grundkompetens 
som blivande lärare förväntas utveckla med stöd av lärarutbildningen. Den skall utgöra 
den bas som personliga och för sammanhang och situation specifika kompetenser kan 
bygga vidare på och relateras till. En sådan grundkompetens i sju delar bör, enligt 
kommitténs uppfattning, omfatta kognitiv kompetens, kulturell kompetens, 
kommunikativ kompetens, kreativ kompetens, kritisk kompetens, social kompetens och 
didaktisk kompetens. Indelningen är egentligen teoretisk eftersom de olika 
kompetenserna är svåra att skilja åt, samverkar och interagerar. Men dessa 
grundkompetenser skall lägga grunden till en yrkeskompetens. Från en teoretiskt 
beskriven kompetens menar man att lärarna skall få hjälp att utveckla dessa 
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kompetenser till att bli praktik. Den kritiska kompetensen innebär att man intar ett 
vetenskapligt förhållningssätt till yrkeskunskap och till läraryrket. Det innebär insikt om 
att vetenskaplig kunskap kan beskrivas med utgångspunkt i hur olika teorier, perspektiv 
och metoder kan tillämpas i den pedagogiska yrkesverksamheten. Men också att lärares 
yrkespraktik kan vara utgångspunkt för teoretisering och kunskapsbildning (SOU 
1999:63). Lärarutbildningskommittén sammanfattar sin uppfattning om vad den 
blivande läraren bör börja utveckla under sin grundutbildning för att senare utveckla 
genom det livslånga lärandet.  

 
• få insikt om betydelsen av att själv kunna lära om det egna arbetet i det egna 

arbetet, dvs. lägga grunden till ett livslångt lärande inom yrket  
• kunna genomföra kritiska analyser av yrkets villkor, ansvar och innehåll 
• komma till insikt om de egna tolkningsramarna, dvs. bli medveten om varför 

man tänker som man tänker och varför man handlar som man gör 
• kunna utveckla förmågan att vara ”uppmärksam i handlingen”, dvs. kunna hålla 

flera alternativ öppna samtidigt som han/hon både har överblick över 
undervisningen och prövar sig fram. 

• kunna granska och värdera sitt eget arbete och bli medveten om sina egna 
värderingar  

• aktivt kunna arbeta för den värdegrund det svenska samhället vilar på 
• kunna identifiera och kritiskt pröva värden och normer i verksamhetens 

styrdokument och i sina egna konkreta handlingar 
• kunna utvecklas och växa som människa för att kunna möta barn/elever med 

respekt och förtroende 
(SOU 1999:63 Sid 67 och 94) 

Lärarutbildningen skall ha som mål att studenten utvecklas till en professionell lärare 
som under sin utbildning påbörjar ett livslångt lärande inom yrket. Utbildningen skall ge 
studenten ett vetenskapligt förhållningssätt och lägga grunden till ett reflekterat 
handlande. För den reflekterande praktikern blir ”varför” det ord som får henne att 
stanna upp och tänka till. ”Varför-frågan” är grunden för ett kritiskt och vetenskapligt 
tänkande och hänger samman med lärandets etiska dimension. Grundprincipen för 
vetenskapligt tänkande är att man utgår ifrån att man kan ha fel. Denna kritiska hållning 
kan stödjas genom en kontinuerlig reflektion över det egna arbetet. (a.a.) 

Kunskap och kompetensutveckling är nya nyckelord i näringslivet, både i Sverige och 
utomlands, och kunskap kan betraktas som en tillgång även i rent ekonomiska termer. 
Med kunskap menas då inte bara vad en person vet inom ett särskilt område, som 
matematik eller geografi. Det handlar också om att kunna fungera tillsammans med 
andra människor, i arbetet och på fritiden, som barn och som vuxen (Skolverket 1999). 
Det är i skolan man lägger grunden för den fortsatta kunskapsutvecklingen. Man får lära 
sig läsa, skriva och ta reda på saker. Långsamt växer en världsbild fram som gör at 
barnet kan röra sig i ”sitt universum” (Biesta 2004). I samspelet med övriga elever och 
tillsammans med lärarna utvidgas den egna erfarenheten och ”världen växer” och får 
fler färgnyanser. Förhoppningsvis i en livslång process. Skolans aktivitet bör också 
förmedla attityden av att ständigt vilja mer, att inget är beständigt och så vidare. Genom 
att både lyssna och tala utvecklas kunskap, färdigheterna kan förfinas ytterligare genom 
att få nya idéer att pröva och genom fler alternativa synsätt stimuleras vi att ompröva 
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och utveckla våra värderingar (Kindeberg 2008). Denna ständigt levande process skapar 
en attityd till världen som spännande, dynamisk och levande. Attityder som är viktiga 
för den fortsatta kunskapsutvecklingen. Arbetslivet kommer ”kräva” ett alltmer eget 
ansvar att följa med i utvecklingen. Det är visserligen i vissa delar statens och i andra de 
enskilda arbetsgivarnas ansvar att befolkning och arbetstagare får den kompetens de 
behöver men förutsättningar för ökad kompetens ligger hos individen. (Skolverket 
2000)  

Den välkände organisationsteoretikern Weick (1995) identifierar flera drag i processen 
att skapa den mening (sencemaking) som gör att världen och uppgiften blir begriplig 
och hanterbar och därmed öka möjligheten att identifiera sig med sin uppgift. Genom 
sin forskning har han formulerat tankar kring hur ett meningsskapande inte formuleras 
individuellt utan sker i ett socialt sammanhang där prövandet av en identitet utvecklar 
självkänsla och personlig kompetens. Det är retrospektivt och sker i ljuset av vad som 
har hänt. I meningsskapandet formas regler om vad som är rätt och fel och ger därmed 
hjälp i valsituationer. Skapandet sker i interaktion med vad andra har sagt, gjort och 
konversation är ett mycket viktigt redskap i processen. Det sker i ett ständig pågående 
flöde som aldrig börjar eller slutar i sina försök att formulera, etikettera och sortera 
världen för att göra den begriplig. Strävan ligger i att uppnå en rimlighet och 
trovärdighet, inte nödvändigtvis exakthet eftersom det i meningsskapande ventileras de 
subjektiva upplevelserna. För att nå ett gemensamt meningsskapande i en grupp krävs 
alltså att man lyfter fram upplevelser och analyser så att de blir nåbara för alla. Det 
kännetecknande för lärande organisationer, är att medarbetarna lyckas delge varandra 
sina erfarenheter och sedan kopplar samman sina egna med andras erfarenheter och 
därmed skapar gemensam förståelse som också blir till eget nytt förhållningssätt. Så kan 
konflikter och förståelse för varandra öka samtidigt som det ger en gemensam plattform 
att agera tryggare ifrån (Weik 1995). Lärande organisation är ett vanligt förekommande 
begrepp när man talar om kunskapssamhälle och kompetensutveckling. En definition av 
en lärande organisation är: 

Den organisation som skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande och som 
tillvaratar detta lärande och nyttiggör detta lärande i organisationens strävan att 
påverka och anpassa sig till omvärlden. (Granberg & Olsson 2000, sid 33). 

  

Författarna talar om en miljö som främjar lärande och som låter medarbetarnas lärande 
bearbetas i organisationen och påverka handlandet. Precis som det låter hänvisar de till 
Piagets assimilation och ackommodation som teori för processen.  
En ”tungviktare” i internationella sammanhang vad gäller området kompetensutveckling 
är amerikanen Chris Argyris, professor emeritus vid Harward Business School. Han 
förklarar sin syn på utveckling i en organisation med att det är när kärnaktiviteten i 
verksamheten klaras med mindre eller samma input men ändå kan ge mer. Eller 
åtminstone samma effekt för mindre insats. Slitigt blir det förstås när det blir tvärtom. 
Utveckling kan, enligt Argyris, uppnås genom att individerna, i sin organisation, ges 
möjlighet att själva utveckla sin kompetens och förändra sina handlingar så att den 
gynnsamma spiralen av effektivitet uppnås (Argyris 1990). Hos människor startar en 
process av försök och misstag. När man undersöker ”misslyckandet” analyserar man 
och kopplar till omgivningen. Detta leder till nya handlingsmönster baserade på 
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erfarenhet och reflektion. Det har kallats organisk utbildning och har sitt ursprung hos 
Dewey (Granberg& Olsson 2000).  

3.4 Handledning som kompetensutveckling 
Som nämndes i inledningen har handledning för yrkesverksamma lärare funnits länge 
på en del håll. För andra verkar det fortfarande vara en ovanlig företeelse, i alla fall som 
kompetensutveckling. Redan ordet kompetensutveckling är tämligen nytt inom vissa 
lärarkretsar och kan upplevas som ett främmande ord för skolans egen värld (SOU 
1999:63). Vad menas med kompetensutveckling?  

3.4.1 Kompetens 
Kompetensbegreppet används med skiftande betydelse i olika sammanhang och de 
flesta kan nog hålla med om att ”kompetens” är viktig. Men det är inte lika lätt att enas 
om definitionen av det. Hur vi ser på det avgör i stor utsträckning vad det får för 
konsekvenser. Jag tycker mig skönja två huvudspår när det gäller synen på kompetens. 
Antingen ser man kompetens som någon precis och välavgränsad kunskap eller 
färdighet och följer därmed upp med en kravspecifikation och utbildning enligt den (se 
tidigare hänvisning till SOU 1999:63). I den andra huvudriktningen uppfattar man 
kompetens som något relationellt, och får forma kompetensutvecklingen efter det. Här 
följer några möjliga definitioner. Ellström har i ett par decennier varit en stark röst i 
kompetensutvecklingssammanhang i Sverige. Han menar helt kort att kompetens kan 
förstås som relation mellan individ och uppgift (Ellström 1992). Sandberg menar att 
kompetens kan förstås som utbildning och utveckling som krävs för att förbättra 
arbetsprestationen. (Sandberg 1994) I Schybergs (2007) avhandling menar hon att 
kompetens är hur en given kunskap tillämpas i vardagssituationerna, alltså snarast 
praktisk kunskap.  

Lärarutbildningskommittén har arbetat med både grundkompetens och 
kompetensutveckling inom lärarutbildningen. De säger att  

Kompetens är inte en egenskap hos personen utan denna vilar på en relation mellan 
individ, arbetsuppgift och ett socialt regelsystem.” (SOU 1999:63 sid.73).  

De utvecklar tanken genom att beskriva att lärarkompetens formas i den faktiska 
situationen i skolan, och kan beskrivas som förmågan att hantera de speciella uppgifter 
som uppstår i skolmiljön. De menar också att lärarkompetens inte är statisk utan den 
måste ständigt utvecklas och prövas ut på nytt vartefter förutsättningarna ändras. I sitt 
arbete påpekar lärarutbildningskommittén att grundutbildningen skall förmedla insikten 
om, och lägga grunden till, detta livslånga lärande som utvecklingsperspektiv för de 
blivande lärarna. (a.a.) Så föreslår de också att man i sammanhang kring lärares 
utbildning lämnar begreppen fortbildning, som avser att utveckla sin yrkeskunskap, och 
termen vidareutbildning som syftar på att gå vidare till annan, oftast högre, kompetens 
och istället samlar sig i det heltäckande begreppet kompetensutveckling. De menar att 
det rymmer all typ av utveckling av kompetens enlig sin egen tidigare definition. De 
ansluter sig till en definition av kompetensutveckling som menar att det innebär 
”insatser som syftar till att utveckla lärares förmåga att skapa goda förutsättningar för 
elevernas lärande”.( SOU 1999:63 sid.236 ) 
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I den här uppsatsen ligger förståelsen av kompetens närmast Ellström och 
Lärarutbildningskommittén och kanske allra bäst beskrivet av Schyberg. Kompetens 
beskriver en individs förmåga att utföra en uppgift. Det givna ligger i uppgiften och 
kompetens är ett dynamiskt begrepp, dynamiskt i tid och rum. Kompetensutveckling 
blir då i analogi med denna definition att utveckla sin förmåga att utföra sitt uppdrag 
bättre. För lärare innebär det att utveckla sin lärarförmåga med allt det som ingår i 
uppdraget att vara lärare. 

3.4.2 Handledning och konsultation 
Handledning är ett något förvirrande begrepp. Sedan länge användes det på 
verksamheten där ”lärarkandidater” gjorde sin praktik ute i en skola och blev 
”handledda” av en erfaren lärare. Även dagens lärarstudenter gör sin APU 
(arbetsplatsförlagd utbildning) och får då en handledare att arbeta under. Men 
handledning används också för redan färdigutbildade yrkesverksamma inom en rad 
verksamheter. Det finns en rad handledningsformer, som kan ledas av en mer erfaren 
inom området, någon från en annan yrkeskompetens eller genom det som brukar kallas 
kamrat- eller kollegahandledning. I litteratur om handledning finns några försök att 
ringa in begreppet och definiera verksamheten. En bok definierar det som att en grupp 
personer som arbetar i människovårdande yrke samlas regelbundet på en avtalad tid 
med en utifrån kommande grupphandledare. Gemensamt arbetar de med att tillvarata 
och utveckla gruppens samlade kompetens. Avsikten med kompetensutvecklingen är att 
underlätta och öka förmågan att ge kunder/klienter/elever god service och respektfullt 
bemötande. (Pertoft & Larsen 2003) Man förtydligar genom att ange syftet med 
handledningen: ”Syftet är att ta tillvara och utveckla gruppens samlade kompetens för 
att bibehålla och öka deltagarnas kompetens” (a.a. sid. 23). Om vi bortser från de mer 
organisatoriska definitionerna känns beskrivning av syftet som ett förtydligande. 
Begreppet konsultation används ibland för likartad verksamhet. En författares definition 
av konsultation är att det är en metod att bearbeta ett problem och han påpekar att 
handledaren i en konsultation (konsulten) inte tar över ansvaret utan istället ger stöd så 
att varje individ tar större ansvar och aktiv del i sitt eget liv/arbete (Wächter, 2001). Ett 
annat sätt att tala om handledning och konsultation är en amerikansk bok där författarna 
menar att i handledning arbetar man med fokus på den handledde och vad han/hon gör, 
tänker och känner och att konsultation kan fokusera på tredje part, en klient eller i vårt 
fall en enskild elev (Dinkmeyer, 2006). I de handledningsgrupper jag lett är det i 
praktiken en blandning av detta. Det har varit handledning för redan yrkesverksamma 
och det har ibland varit läraren i fokus och ibland har samtalet handlat om en enskild 
elev och vad arbetslaget kan göra för att möta eleven.  
Tanken var att förtydliga begreppen men vad gäller handledning/konsultation för redan 
yrkesverksamma lärare kvarstår viss förvirring, både här och i andra texter. Ännu har 
jag inte funnit något tydligt, nytt klargörande begrepp som pekar ut att det handlar om 
regelbundna gruppträffar för reflektion, analys och handlingsplaner med redan 
yrkesverksamma lärare för att öka deras lärarkompetens. Men syftet är tämligen klarlagt 
– att öka lärares kompetens. Handledarens uppgift är att få alla i gruppen att bidra till 
allas utveckling och leda samtalen så att det uppstår en undersökande dialog (Kindeberg 
2008). Det finns sällan något enkelt rätt eller fel i hur man ska vara lärare och därför 
passar det bra att sträva efter en ”sonderande karaktär” i gruppen där alla vill och vågar 
delta med tankar och erfarenheter. Forskning bland högskolestudenter visar att det är en 
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sådan karaktär av samtal som har bäst förutsättning att få så många som möjligt aktiva 
och engagerade (a.a.). Man kan anta att det också gäller andra grupper såsom till 
exempel lärare. Eftersom varje handledare och varje grupp tillsammans lägger upp 
ramarna och styr innehållet finns inte en gemensam beskrivning av hur alla 
handledningsgrupper fungerar i detalj. Det gemensamma är att det är ämnat att utveckla 
och att alla skall ha talutrymme. På grund av olikheterna är det inte enkelt att definiera 
och än värre att namnge företeelsen. Fortsättningsvis kallar jag det för det inarbetade 
namnet handledning och samlingen för handledningsgrupp.   

3.4.3 Reflektion 
I sin bok Reflektion och praktik i läraryrket har författarna Brusling och Strömqvist 
(1996) samlat texter om reflektion för lärare. De beskriver reflektion som en process 
som innehåller både en observerande fas, en prövande och en kreativ fas. Genom att 
samla in fakta eller data skapar den som reflekterar sig en överblick och när sedan olika 
hypoteser prövas sker bearbetningen för att finna en lösning eller plan för fortsatt 
handlande. Ordet kommer från latin och kan översättas som att vända åter eller 
återspegla, som en ljusstråle på en vattenyta. Det är, säger författarna, i metaforisk 
betydelse eftersom reflektion ofta avser att få syn på, eller få bättre skärpa i, bilden av 
sig själv, men utan att mena det i fysisk mening.   

3.4.4 Självvärdering 
Lärarnas Riksförbund använder termen ”självvärdering” och menar då att lärare enskilt 
eller i grupp skall värdera sitt arbete. De påpekar att detta skall ske kontinuerligt och 
systematisk och är att betrakta som kompetensutveckling. Syftet är att granska praktiken 
och analysera vad i undervisningen som fungerar. Syftet är att förbättra sitt arbete 
(lr.se). Deras beskrivning av självvärdering liknar mycket det andra kallar för reflektion 
och syftet sammanfaller med vad man i andra sammanhang kallar kompetensutveckling 
eftersom det ska göra att man utför sitt arbete bättre. Det innebär att jag uppfattar 
Fackförbundets tal om självvärdering som synonymt med det denna uppsats kallar 
reflektion. 
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4. Tidigare arbeten om kompetensutveckling för lärare 
Det finns en mängd litteratur och forskning om kompetensutveckling i allmänhet, för 
lärare och även handledning som kompetensutveckling. Här redovisas ett axplock av 
publicerat material från Sverige, England och USA. Urvalet är gjort utifrån att 
uppsatsen skall studera om lärare talar om utvecklad interaktionskompetens efter att ha 
deltagit i grupphandledning, en form av kompetensutveckling inom skolan.  
 

I en rapport om kompetensutveckling för lärare i Wisconsin har man studerat vilka 
komponenter en kompetensutveckling behövde innehålla för att det skulle innebära 
förändring i lärarnas handlingar. De hänvisar till att det förutom att det skulle finnas en 
bakomliggande teori och att de fick både se och pröva idéerna var en av de viktigaste 
delarna att lärarna fick feedback på sina försök att använda den nya kunskapen i 
verkligheten med sina elever (Cramer 1994). Detta sker genom att någon, utifrån eller 
en kollega, observerar i klassrummet och sedan samtalar de om vad som skett. De talar 
om metoden som The clinical supervision cycle och processen kan beskrivas som 
handledning/utbildning – observation – feedback, i en slags utvecklad handledning. Vid 
en enkätundersökning sa 84 % av 136 skolor att de hade kompetensutvecklingsprogram 
och 39 % angav att de också hade någon form av utvidgad handledning även om de 
hade en mängd olika namn på verksamheten. Dessa utvecklade handledningsfunktioner 
fungerade olika och rapporten säger att på flera skolor användes observationen som en 
bedömningsgrund vilket författaren till rapporten menar är helt mot syftet med metoden 
och riskerar att motverka utveckling av kompetens hos läraren. Det framgår också att 
uppföljningen med observation och feedbacksamtal kan göras av någon handledare 
utifrån eller en kollega. (a.a.)  
 
Kollegahandledning är ämne för ett annat forskningsprojekt i Seattle. Två forskare har 
studerat kollegasamtal i en modell de kallar peer coaching (Huston 2007). Kollegor 
bildar par och coachas/coachar varandra. Alla som deltagit i projektet är positiva och 
man visar att samtalen blir väldigt konkreta och problemlösningseffektiva. Förklaringen 
är att kollegieparen står nära varandras vardag och lätt kan sätta sig in i varandras 
problem. De hänvisar också till Deweys learning-by-doing-pedagogik och menar att 
lärarna genom att lyfta ett problem de stött på, reflektera kring det och finna en lösning 
utvecklar genuin kunskap helt i linje med Deweys beskrivning (a.a.) 
I en artikel från University of Cambridge beskriver Marion Dadds problemen som 
lärarfortbildning har dragits med tidigare. När forskare, politiker eller experter utifrån 
försökt få lärare att göra ”rätt” har lärare successivt förlorat självförtroendet och ansett 
sig inte själva vara kapabla att möta de situationer de ställts inför i vardagen (Dadds 
1997). Hon påpekar att det program för kompetensutveckling man jobbar på inom 
Teachers Training Agency bör grundas på synsättet att lärare skall utveckla sin egen 
inre ledare och få förtroende för sin egen inre visdom. Med exempel från verkligheten 
visar artikelförfattaren att generella program och allmänna metoder inte kan användas i 
speciella situationer och att lärare då måste ha mod och rättighet att använda sitt eget 
goda förnuft. Efter hennes erfarenhet föreslår hon något hon kallar learning 
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conversations som kan leda till att lärare bättre förstår och använder vardagssituationer i 
mötet med sina elever. På tal om dessa lärande samtal säger hon 

The values, attitudes, interactive pracitces within the learning context can have a great 
influence on the learning teacher as his or her own inner qualities and professional 
drives. (Dadds 1997) 

Per Lindqvists forskning har visat hur lärarna förbereder och avslutar sitt arbete – alltså 
kringarbetet bortom lektionstid. Tydligt är, säger han, att alla lärare arbetar mentalt 
kring sitt arbete. När det kommer till stöd och samtal med kollegor visar han att de 
spontana kollegasamtalen upplevs positiva och givande. De ger utrymme för didaktiska 
frågor, specifika elevfrågor och annat runt den egna arbetssituationen. Lärarna beskriver 
även andra typer av samtalssituationer med både kollegor, vänner och bekanta i både 
planerade och oplanerade samtal. Gemensamt tycks lärarna i Lindqvist undersökning 
uttrycka ett stort behov av att få prata med andra, och erbjuder sig också att lyssna på 
sina kollegor. Hans slutsatser är att lärare befinner sig i ständig reflektion kring sitt 
arbete (Lindqvist 1999) 

Bartunek redovisar forskning från kompetensutveckling för lärare som gick ut på att 
skicka några på kurs för att sedan ”lära upp de andra”. Avsikten med gruppen var att 
fungera som förändringsagent och både fånga upp behov, bearbeta idéer och så 
återvända med förslag på förändringar. Bartunek visar att gruppen efter en tid 
uppfattades som ett hot och deras förslag motarbetades. Gruppen själv blev då osäker på 
sitt uppdrag och övergick till att finna enkla praktiska lösningar till konkreta frågor. 
Tiden av reflektion och analys minskades och upphörde till sist. (Bartunek 2003) Denna 
problematik påpekar också Chicagos skolutvecklingsenhet i deras arbete med 
modellskolor som andra skolor kan lära av. De säger att tanken inte är att modellskolan 
skall vara mall utan stå som inspiration och ge uppslag. Men det uppfattas lätt normativt 
när man pekar på hur någon annan gjort och då finns alltid risk, säger de, att andra 
värjer sig (www. Chicago.us). 9  

Även Argyris och Schön (1996) tar upp problemet med att kollegor skall lära av 
varandra. När någon enskild hittar en lösning uppstår svårigheten att dela detta eller att 
få gensvar hos andra. Risken är alltid stor att försvarsmekanismer sätter in när någon 
försöker ”lära ut”. Argyris (1993) har forskat mycket om kompetensutveckling och 
beskriver bland annat det han kallar för defensive routines. Dessa defensiva handlingar 
hindrar utveckling och stoppar upp kompetensutveckling i det som skulle vara lärande 
organisationer. Här redovisas inte hans teorier om olika handlingsmönster i detalj utan 
konstateras bara att han har spännande idéer kring hur vi har vissa tankar kring vad vi 
”vill göra” (espoused theory) och så vad vi faktiskt gör (theory in use). När jag läser 
detta tänker jag på boken Hur vi lär och deras slutsats att lärare inte gör det som de tror 
att de gör och inte heller det de menar att de vill göra (Marton 2000).  Argyris har 
teorier om det han kallar ”Model 1 theory in use” (Argyris 1993). Det är de strategier vi 
har prövat ut och som vi tycker fungerar för att vi inte ska behöva hamna i svåra eller 
omöjliga lägen. Det finns en rad vardagliga ord för detta och de kallas vanor, rutiner, 
program eller script och i viss mån också försvarsstrategier. Om vi är medvetna kan vi 
undvika rutinmässiga ageranden men det är enligt Argyris troligt att vi kommer att 

                                                
9 Liknande tendenser uppfattade jag i lärargrupper i samband med TV-serien 9A.  
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agera defensivt och enligt vår Model 1, i pressade situationer. Han kallar det för fancy 
footwork när en organisation präglas av att medarbetarna agerar enligt sina 
försvarsprogram utan att reflektera över effektivitet eller konsekvens i verksamheten. 
En vanlig metod för att slippa handla är att skylla ifrån sig på andra eller organisationen 
eller, som ofta sker, på för lite resurser. För att nå fram till vad han kallar Model 2 
theory in use krävs ett medvetet arbete som består av sex steg 
 

1. diagnosticera problemet 
2. foga diagnos till det faktiska beteendet 
3. skapa medvetenhet om hur beteendet bidrar till det defensiva försvaret (och 

därmed ökar problemet) 
4. hjälp att ändra beteende 
5. bryta försvarsrutiner (model 1-mönster) 
6. utveckla nya normer och kulturer som förstärker det nya beteendet 

(Argyris 1993, sid. 155) 

 
Denna kompetensutvecklingsmodell leder till att problem upptäcks, bearbetas och att 
man finner nya vägar att agera på i en långsiktig förändring. En sådan process kan alltså 
skapa Modell 2-program som inte är försvarsinriktade. 10 

Eva Rhöse Martinssson vid Karlstads universitet forskar om lärarprofession. Hon säger 
att lärares berättelser handlar ofta om enskilda elever, som på något sätt upplevs 
problematiska. Dessa elever stannar kvar i minnet hos lärarna, eftersom de på olika sätt 
ger upphov till känslor av frustration hos lärarna, men dessa elever utmanar också 
lärarnas tänkande och skapar behov av ny kunskap. Hon säger att en förutsättning för att 
fortbildningen ska ge effekt är att läraren känner att den fyller ett behov. Hon kallar det 
erfarenhetslärande eller aktionslärande när man diskuterar och reflekterar kring 
erfarenheter och kunskaper i syfte att utveckla sitt kunnande och menar att det krävs 
både trygghet och mod för att utmana sin tidigare erfarenhet. I Rhöses forskning 
användes olika metoder för att ge underlag för reflektionen. De fick skriva 
reflektionsdagbok, läsa, diskutera och även klassrumsobservationer. Det deltagarna 
ansåg som mest givande var att dela varandras erfarenheter och få tillfälle att ta upp 
egna frågor. De menade att det gav bäst resultat för det egna lärandet (Rhöse 2006). 
Inom projektet Nyutbildade lärares yrkessocialisation vid Lindköpings Universitet 
pågår en analys av ”Nyutbildade lärares reflektioner över sitt lärande” (Andersson 
2006). I djupintervjuer med lärare för alla åldrar som varit i tjänst i drygt ett år visar 
resultaten att sambandet mellan teori och praktik blir tydligt först när de själva stått i 
konkreta situationer som de måste lösa. Författaren till rapporten menar att lärare 
behöver redskap för att kunna handla och förändra och genom att lyckas med 
förändringar också öka sitt självförtroende. För detta krävs att lärare får avsätta tid för 
reflektion (a.a.)  
Ytterligare en rapport kommer från Lindköping och belyser de dynamiska processerna 
som pågår i klassrummen. Professor Kjell Granström (2006) menar att elever projicerar 
sina känslor av besvikelse och förhoppningar på läraren som förväntas ha kapacitet att 
                                                
10 Min reflektion när jag ser hans modell är att han är ”god lärjunge” till Dewey. 
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hantera den ibland väldigt starka dynamiska processen. Han påpekar att andra 
yrkesgrupper som utsätts för det får professionellt stöd och avlastning. I sin rapport 
påpekar han att beskrivningen av dessa processer bland svenska lärare stämmer väl med 
internationell forskning. Han efterlyser en tydligare medvetenhet om vad den 
professionella lärarrollen egentligen innebär och innehåller (a.a.)  

I Ingrid Nilsson avhandling Grundskollärares tankar om kompetensutveckling från 2006 
påpekar författaren att tidigare forskning om kompetensutveckling oftast handlade om 
organisationsnivå och att man talar om medarbetares kompetens som humankapital. Nu 
har, enligt Nilsson, forskningen ändrat fokus och speglar den kollektiva samhällssynen 
och hon säger att lärare nu själva behöver reflektera över sin kompetensutveckling 
eftersom den ska visa på förhållningssättet om det livslånga lärandet. I sin avhandling 
beskriver hon sina egna resultat som handlar om hur lärare tänker om 
kompetensutveckling och vad den bör innehålla.  

Det finns många svenska forskare och författare som arbetar med lärarprofession. Ett 
par som ofta återkommer är Ingrid Carlgren och Ference Marton. I sin bok Lärare av i 
morgon (Carlgren et al 2000) presenterar de sin och andras forskning kring läraryrket. 
Här sker bara något nedslag. De diskuterar bland annat 80-talets forskningsintresse för 
yrkeskompetens och praktik och den inriktning som kom att kallas ”teacher-think-
forskning”. Den sysslade med lärares yrkeskompetens och deras praktik. Marton och 
Carlgren menar att det ytterligare förstärkte motsättningen mellan forskare och lärare 
genom att låta lärare bli studieobjekt. Båda sidor misstänkliggjorde varandra och 
fortsatte att gräva ner sig i sina respektive skyttegravar. Författarna reder också i 
forskning kring lärarkompetens och vem som har betonat vad. De har ju själva varit en 
del av skolforskning i många år. De påpekar att eftersom det funnits – även i 
skolforskning skulle jag vilja säga – en önskan att hitta ”det rätta sättet” att vara lärare 
och att undervisa och därmed åstadkomma ”bättre resultat” har man under åren både i 
utbildning och propåer påpekat den just för tillfället rådande ”rätta läran” men utan att 
det fått utlovad effekt. Där uppstod ytterligare motsättning eftersom lärarna kunde säga 
– där ser ni, ni vet inte hur det är i verkligheten, och så jobba på som förut medan 
forskarna kunde säga att lärare inte gjorde som forskningen visade och därför uteblev 
resultaten. Carlgren och Marton menar i sin bok att vi nu har kommit till ett nytt 
stadium (detta var år 2000 och alltså innan regeringen beslöt att ta fram kriterier för att 
få ut en lärarlegitimation) där skolans verklighet kräver att ”explicitgöra lärares 
lösningar” och systematisera den tysta kunskapen för att ta nästa steg mot ett 
tydliggörande av lärarprofessionen (a.a. sid. 104). Lärarnas riksförbund beskriver detta 
som aktionsforskning eller aktionslärande och hur detta gett tillfälle att stimulera 
kunskapsutvecklingen på båda håll (lr.se) 

Ulf Blossing är fil dr i pedagogik vid Karlstads universitet. Blossings främsta intresse 
och forskningsområde är skolförbättring. Hans rapport kan sammanfattas med att lärares 
kompetensutveckling sker bäst om det på skolan finns en öppen kommunikation 
(Blossing 2006). Lärare som börjat fungera som uppfinnare och genomförare är de som 
bäst gynnar förändringar. Lärandet gynnas också, precis som det påpekades i artikeln 
från Wisconsin, då man reflekterar kring förändringarna medan man prövar att 
genomföra dem. Han påpekar att en skola som inte fungerar med en intern infrastruktur 
däremot fungerar sämre vad gäller förändringar och utveckling av lärarkompetens. Om 
varje lärare får sköta sig själv finns ingen gemensam erfarenhet att reflektera kring.  
Han säger att  
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Här organiseras inte förbättringsarbetet i en kunskapande process utan snarare 
administreras det genom att information ”lämnas över” från den som har den till den 
som inte har den – en kunskapsadministrativ strategi. (Blossing 2006 sid. 107)  

I en skrift från Skolverket kallad Handledning av pedagogiskt yrkesverksamma 
(Lendahl 2002) beskrivs vad handledning av yrkesverksamma pedagoger är, syftar till 
och kan bli. Författarna påpekar att syftet med handledning av lärare är att utveckla 
verksamheten. De formulerar det som att handledaren och läraren (deltagaren i 
handledningsgruppen) är två subjekt som sysslar med verksamheten som objekt och att 
det är mot den de riktar sin gemensamma uppmärksamhet. Men de citerar också en 
handledare de intervjuat som säger att skolledarna förväntar sig förändringar i 
klassrummet men att handledaren inte tror att det sker utan att förändringen snarare sker 
hos läraren själv (a.a.) Författarna till skriften pekar också ut fyra forskningsområden 
för handledning som kompetensutveckling för yrkesverksamma pedagoger. 11 
Slutligen redovisas något jag fann vid en sökning på nätet om fortbildning för lärare och 
testade den engelska termen CPD (Continuing Professional Development) och 
kombinerade det med lärare.  Wikipedia anger tre akademiska källor för påståendet att 
följande åtta punkter anses viktiga för att kompetensutveckling för lärare skall bli 
framgångsrik.  

• be collaborative  

• be spread over time  

• use active learning   

• be delivered to groups of teachers  

• include periods of practice, coaching, and follow-up   

• promote reflective practice  

• encourage experimentation, and  

• respond to teachers' needs. 

Detta tas upp som en illustration till hur komplex kompetensutveckling för lärare är. 
Man kan undra vad som menas med att den är ”framgångsrik”. Men också den frågan 
släpps just nu och blicken vänds tillbaka mot relationer.  Under våren 2010 
presenterades en avhandling om relationer och lärarprofessionen. I presentationen av 
den sägs att den visar hur lärare ständigt arbetar på att upprätta och uppehålla goda 
relationer till eleverna. Anneli Frelin som författat avhandlingen efterlyser mer 
forskning kring lärare och deras relationer och hon menar att det råder brist på kunskap 
inom det området (skolporten.se/intervju med Anneli Frelin). Min undersökning gör nu 
ett försök att ytterligare kasta ljus över relationen mellan lärare och elev och det som 
sker i det bl a Aspelin (1995, 2005) talar om som ”mellanrummet”. Denna uppsats kan 
med sina frågor bidra till mer kunskap på två av de områden Skolverket (Lendahl 2002) 

                                                
11 De områden de pekar ut är i korthet vilken kompetens en handledare bör ha, hur 
handledning kan bidra till utveckling, vad en handledare har för uppgift och hur 
handledning kan utvecklas för att än bättre bidra till lärande (Lendahl 2002:78).  



 38 

pekar ut, nämligen hur handledning kan bidra till utveckling och genom den 
underliggande frågan till hur handledning kan bli ännu bättre. 
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5. Metod 
 
Som det framgått av teoridelen agerar människor enligt interaktionsteorin i samspel – 
blir till genom detta flöde med vår omgivning. I bakgrundsdelen av arbetet har det också 
konstaterats att skolans dubbla uppdrag är att utveckla kunskap och färdigheter samt att 
stödja varje barns utveckling till mogna ansvarsfulla medborgare. Skolan har alltså som 
uttalat mål att eleverna utvecklar en social mognad. Lärarna uppfattas som huvudaktörer 
och ansvariga för det konkreta genomförandet av skolans ansvar sitt i möte med 
eleverna. De behöver en bred och djup kunskap om hur detta sker, både i teori och 
praktik, det som definierats som kompetens. I bakgrunden för uppsatsen ligger Dewey 
pedagogiska modell learning-by-doing där uppsatsens underliggande fråga är om det 
också kan gälla lärares kompetensutveckling. Om det är interaktion de är med om i 
handledningen får det också konsekvenser i deras agerande i mötet med sina elever? 

5.1 Forskningsfält 
Mitt arbete syftar till att öka förståelsen av hur kompetensutveckling genom 
handledning i grupp kan ske för det övergripande målet att bidra till att lärare får än 
bättre möjlighet att utveckla sin kunskap om hur interaktion kan utnyttjas för elevers 
bildning och utbildning. Undersökningsobjektet är valt utifrån frågeställningar om vad 
lärare säger att de varit med om i sin handledningsgrupp. Frågorna formuleras kring om 
det de talar om att de upplevt kan sägas vara interaktion, beskriver de intellektuell 
utveckling och säger de att de har gjort upptäckter som ligger i linje med vad teorin 
säger om effekter av interaktion? Detta skulle kunna beskrivas som en teoretisk 
förankring för studien (Persson 2008). Genom frågorna söks en indikation på om de 
genom att själva erfara egna insikter genom interaktionen i handledningsgruppen själva 
använder interaktion för att åstadkomma mer utveckling hos sina elever. Det förloppet 
skulle i så fall bekräfta en ”doing” efter ett ”learning” enligt Deweys modell (Dewey 
1991). Dessa frågor söker sina svar i lärares skrivna utvärderingar av handledning i 
grupp. Utvärderingarna har gjorts bland de handledningsgrupper jag själv lett och från 
ett par av mina kollegor från handledarutbildningen vid Lunds Universitet. Några 
utvärderingar kommer från ett examensarbete vid Malmö Högskola som utvärderar 
handledning i grupp. Samtliga utvärderingar kommer alltså från yrkesverksamma lärare 
som deltagit i handledningsgrupper och både deltagare och handledare är väl insatta i 
fenomenet grupphandledning för yrkesverksamma lärare. Det innebär att man också kan 
tala om praktisk förankring av forskningsmaterialet (Persson 2008). 

5.2 Forskningsansats 
I en fenomenologisk (bl a Svensson 1984) och hermeneutisk (bl a Ödman 1979) anda, 
eller filosofisk hermeneutik som Birgerstam (1999) kallar det, är det lärarnas egna 
beskrivningar av sin upplevelse vi studerar, inte något objektivt yttre.  Vad som faktiskt 
skett diskuteras inte alls utan det är deras ord som är vårt studieobjekt (Hellström 2002). 
Eftersom det är utvärdering av något de deltagit i är det en del av svaret (Aili 2002). I en 
utvärderingssituation uppmanas de att uttala sig om vad de varit med om som om de á 
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priori har varit med om något som de kan redovisa. Att be dem utvärdera en aktivitet 
innebär i sig att vi förutsätter att de upplevt något. Att utvärdera verksamhet man varit 
delaktig i har vissa problematiska inslag. Det finns en tendens att vilja framhålla de 
lyckade delarna, både för att ge mening åt sitt eget deltagande och att ge ”godkännande” 
till sin handledare som de ju träffat regelbundet och lärt känna (Alvesson 1994) och det 
krävs att det enskilda prövas mot helheten (Svensson 1983). Man kan också resonera 
kring att när de svarar blir det sant för respondenten genom att de när de ger ord till 
någon eventuellt diffus tanke eller känsla tydliggörs den (Alvesson 2000). Nu finns i 
denna undersökning ett visst mått av deltagande observation eftersom en del av 
utvärderingarna kommer från grupper där jag själv deltagit som handledare. Att vara 
involverad så kan ha både för och nackdelar (Brynolf 2000). Jag har en god förståelse 
för vad de säger eftersom jag kan känna igen vad de beskriver då jag själv varit 
deltagare. Jag är på så sätt bekant med det habitus som de befinner sig i under 
grupphandledningen. Men det innebär också att jag har min egen upplevelse av våra 
möten som förförståelse när jag läser vad de kommenterat. Detta gör att jag inte kan 
”förfrämliga” mig och få distans till forskningsobjektet (Aili 2002). Detta faktum har 
jag öppet deklarerat och därmed finns mina perspektiv tillgängliga som 
”tolkningslinjal” för läsaren (Svenning 1996). Ricoer talar om det dialektiska forskandet 
när man förklarar skeenden, söker förstå dem och hur detta leder till det han kallar lärd 
förståelse (Nygren 1999). Jag analyserar lärarkommentarer och tolkar dem 
hermeneutiskt i spegling mot några aspekter av interaktionsteorin. Med min egen 
hermeneutiska grundsyn hävdar jag den ideografiska vetenskapen om mänskligt 
handlande även om jag pekar på att förutsättningarna i en handledningsgrupp skapar 
möjligheter till vissa givna handlingar. Men detta innebär enligt mitt synsätt inte att alla 
handlar, uppfattar eller beskriver det på det förutsatta sättet. En positivistisk lagd 
samhällsvetare skulle kanske kunna använda en nomografisk förklaring till lärarnas svar 
(Thurén 1991). Men även om jag tror att människor är lika på många sätt och forskning 
kring grupprocesser (Svedberg 2003, Granér 1994, McKenna 2000) talar om 
gemensamma beteenden och gruppen som formar, styr och begränsar vill jag med stöd 
av interaktionsteorin ändå hävda att individer beter sig unikt och individuellt, även när 
de befinner sig i grupper, inom givna ramar. I alla fall tror jag att de tänker, tycker och 
upplever situationer olika. Undersökningen frågar, som redan påpekats, efter deras egen 
beskrivning och deras egna eventuella beskrivna konsekvenser och utgår från att det 
speglar deras subjektiva erfarenhet.   

5.3 Forskningskvalité 
Det är just lärares egen erfarenhet som utforskas. Genom att ta del av deras egna ord om 
sina upplevelser får jag del av det jag valt att undersöka, deras beskrivning. Det innebär 
enligt flera vetenskapsteoretiker att man kan bocka av en hög inre validitet i 
undersökningen (Olsson 2001, Svenning 2000). Kriterievaliditeten (criterion validity) 
kan anses hög genom att utvärderingarna kommer från flera olika handledningsgrupper 
men ändå är tämligen samstämmiga i sina kommentarer. Genom läsningen av böcker 
om handledning bekräftas att uppsatsens respondenter beskriver sina upplevelser på 
likartat sätt när de förklarar grupphandledning och därmed finns också 
överensstämmelsevaliditet (consensual validity). Även begreppsvaliditet (construct 
validity) kan nämnas med tanke på hur lärarnas beskrivning stämmer väl med hur 
interaktion i grupp beskrivs i teoretiska sammanhang (Olsson 2001).  
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Vad gäller reliabiliteten finns flera sätt att se på den (Svenning 2000). Det är inte helt 
enkelt när det gäller att fråga om individers upplevelse eftersom människor kan ändra 
uppfattning mellan mättillfällena (Olsson 2001). I denna uppsats påverkas naturligtvis 
upplevelsen av handledningen av flera faktorer. Vem är handledare, hur är gruppen 
sammansatt och när träffas den är till exempel faktorer som påverkar hur deltagarna 
upplever handledningen. Det innebär att man knappast kan tala om reliabilitet i 
generella positivistiska termer. Undersökningen kan inte resultera i ett generellt 
påstående att så här upplever alla lärare en handledningssituation men kommentarerna 
är plockade från utvärderingar gjorda av nästan 70 lärare. Eftersom kommentarerna är 
hämtade från 15 olika grupper på olika skånska skolor med sammanlagt 5 olika 
handledare menar jag att det ändå i någon mån kan sägas att uppsatsen kunnat undvika 
att det är någon av de nämnda påverkansfaktorerna som slagit igenom i samtliga svar. 
Handledare, aktuellt syfte, sammansättning, lokal och tidpunkt har varierat.  
Redovisningen grundas också på ett tämligen godtagbart stort underlag i de 70 unika 
individernas sammanlagt över 200 kommentarer och det känns därför rimligt att ändå 
tala om en viss reliabilitet i undersökningen om hur lärare generellt beskriver att delta i 
grupphandledning (Kvale 1997).   

5.4 Tre aspekter av interaktionskompetens 
Av det som beskrivits i teoridelen och utifrån vad litteraturen säger om handledning i 
grupp kan man tänka att själva handledningsupplägget teoretiskt gynnar interaktioner 
mellan deltagarna. Gruppen samlas i uppgjord avgränsning i tid och rum. Det i sig är en 
grund för att kunna uppleva social samvaro, där man sitter i ring så alla kan se varandra. 
En handledare leder samtalet och fördelar ordet i en angiven fråga där ledarens ansvar är 
att alla ska få delta i kommunikationen. Samverkan mellan deltagarna kan uppstå då 
handledaren ansvarar för att allas tankar och förslag får komma fram och alla kan utbyta 
erfarenheter. De egna tankarna får möjlighet att befruktas av övriga deltagare som ger 
material till nya eller djupare förhållningssätt. I dessa samtal och utbyten kan nya idéer 
uppstå, andra perspektiv och drivkrafter kan komma in i det egna begränsade synfältet 
och ge inblick i hur olika människor och situationer kan uppfattas. Genom nya 
handlingsalternativ uppmanas deltagare att pröva nya vägar. Själva formen, metodiken 
och upplägget ger alltså teoretiskt förutsättningar till det interaktionsteorin lyfter fram 
som funktioner och effekter för mänskligt handlande i spåret av social interaktion. 
Handledning i grupp har alltså de yttre förutsättningarna för att skapa interaktion. Min 
drivkraft är att öka förståelsen av lärares kompetensutveckling inom interaktion. 
Interaktionskompetens kan beskrivas ur flera aspekter och i denna uppsats fokuseras tre 
vinklar av den bland lärare. Är det interaktion de beskriver från handledningsgruppen, 
beskriver de interaktion i sitt möte med elever och uttalar de tankar och känslor om 
interaktion?  
Syftet med uppsatsen är alltså att vetenskapligt pröva om lärare som deltagit i 
handledningsgrupper själva beskriver att de har upplevt det interaktionsteorin talar om. 
På så vis skapas en vetenskaplig bas för beskrivning av interaktion i 
handledningsgrupper. Genom syftet att också analysera om kommentarerna uttrycker att 
de tar med sig sina upplevelser i praktisk handling i mötet med eleverna prövar vi också 
samtidigt Deweys idé om learning-by-doing, det vill säga lärares yrkeskompetens för 
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interaktion i praktiken. På ett övergripande plan är det intressant att också bearbeta 
frågan om upplevelserna tycks ge djupare insikt och ökad medvetenhet om interaktion 
som metod för att utveckla elevernas mognad. Den analysen ska svara på frågan om de 
ger uttryck för insikter om interaktion. Undersökningen har alltså som mål att utveckla 
dessa tre aspekter kring lärare och deras interaktionskompetens och ger samtidigt en 
ökad förståelse för grupphandledning som utveckling av lärares interaktionskompetens.  

5.5 Tillvägagångssätt 
Med utgångspunkt i skolans uppdrag, lärarnas ansvar för vad som sker i klassrummet 
och den teoretiska grunden för interaktion har bearbetningen av materialet skett på 
följande sätt: 

Utvärderingarna är utformade var för sig av de fem handledarna och utlämnade i 
samband med avslutning av respektive grupp. Deltagarna har fyllt i frågeformulären och 
samlat ihop dem, direkt i rummet eller i några fall inskickade efteråt. De är anonyma 
men i de fall de lämnats direkt har handledaren fått dem i handen och eventuellt kunna 
identifiera vem som fyllt i vilken. Jag har lagt mina egna tre i gemensam hög och sedan 
fyllt på med dem jag fått tillgång till från kollegor. Det går alltså att gå tillbaka i 
materialet och identifiera ur vilken grupp respektive utvärdering kommer men inte 
vilken person som skrivit den. Respondentens integritet är i mitt arbete hög medan den 
inte kan säkras då utvärderingen genomfördes. Detta är förutsättningarna för det 
material jag använt. I utvärderingarna finns förutom de kommentarer jag använt en del 
andra frågor om de tyckt det varit bra, om tiden, gruppen och handledaren. Eftersom jag 
är intresserad av deras beskrivning om vad de varit med om och vad de själva säger att 
deltagandet fått för effekt har jag helt utelämnat dessa ”värderande” praktiska frågor. 
Jag har bara intresserat mig för de kommentarer som funnits i utvärderingsmaterialet. 
Det finns alltså möjligheter att använda samma empiri för andra typer av 
undersökningar men för denna uppsats är det kommentarerna som står i fokus. Då 
bearbetningen skulle börja renskrevs först alla kommentarer från de nästan 70 
utvärderingarna. Det blev sammanlagt 225 kommentarer. Därefter plockade jag ur lokalt 
värderande, praktiska och upprepningar. Jag läste igenom dem och skapade i en första 
analysfas några preliminära rubriker utifrån min första uppfattning av materialet. Så 
sorterade jag in kommentarerna under de rubriker jag skapat. När jag hade sorterat alla 
läste jag noga igenom under varje rubrik, flyttade några, sparade några men sorterade 
bort de flesta av de över tvåhundra kommentarerna för att få ett material som var 
hanterligt men ändå belyste alla vinklar av lärarnas beskrivningar. I en andra 
bearbetning läste jag igenom dem gång på gång för att uppfatta vad som sammanföll 
och om det fanns motsatser. Så var det dags för en tredje bearbetning då jag sorterade 
bort ytterligare kommentarer som belyste samma fenomen och kom slutligen fram till 
några kommentarer under varje rubrik, totalt 73 kommentarer. Då gick jag tillbaka till 
ursprungslistan och arbetade mig igenom hela underlaget en gång till, nu med mina 
rubriker i minnet för att kontrollera att mitt urval verkade stämma med helheten och att 
jag inte missat något område. Det resulterade i att jag plockade med några ytterligare 
kommentarer och landade på totalt 80 kommentarer men uppfattade inte jag behövde 
fylla på med fler rubriker eftersom de jag hade täckte in alla typer av kommentarer. 
Tillvägagångssättet liknar det som beskrivs som den hermeneutiska cirkeln där delarna 
tolkas utifrån helheten och helheten förklarar delarna (Ödman 1979, Kvale 1997). Detta 
finns utförligt beskrivet i mitt förra arbete (Ottersten 2004) men summariskt innebär det 
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att man vid tolkning av en text låter varje del belysas av helhetens övergripande 
förståelse och att delarna, i vårt fall varje enskild kommentar, bidra till den 
gemensamma förståelsen som varje tråd i en väv. Delen är en enskild men samtidigt en 
del av det gemensamma. Varje kommentar ur hela materialet är en egen subjektiv 
beskrivning av upplevelsen men delarna utgör tillsammans en övergripande bild av vad 
lärare, i allmän mening, har varit med om.  
Det är detta material som nu ligger till grund för undersökningen av om lärare beskriver 
interaktion i utvärdering av handledning i grupp och om de säger att de för med sig 
detta handlingsmönster, att de alltså har använt sin interaktionskompetens pedagogiskt 
efter att själva erfarit kompetensutveckling i interaktionen i gruppen. Det finns också ett 
intresse av om de uttrycker tankar om interaktion.  

5.6 Frågeprecisering 
I uppsatsens utgångspunkter talades om kompetens som förhållandet mellan individ och 
handling och förmågan att utföra sin uppgift. Lärarutbildningskommittén talar om 
yrkeskunskap och det noterades också att kompetensen är dynamisk i tid och rum 
genom deras tal om livslångt lärande. Om man likt Ellström (1992) talar om kompetens 
som förhållandet mellan individ och handling och samtidigt om förmågan att utföra 
uppgiften uppfattar jag det som att man kan tala om flera typer av kunskap.  Det är 
kunskap om uppgiften, den egna rollen och fakta kring det som utspelar sig mellan elev 
och lärare. Denna kunskap kan utvecklas genom information, reflekterad upplevelse och 
bli insikter och åsikter. Denna vetenskapligt utforskade kunskap om hur något kan vara 
– kan utvecklas enligt pedagogiska modeller till exempel den som Dewey har 
presenterat och samlat i begreppet learning-by-doing. Schybergs (2007) definition av 
kompetens riktar blicken mot förmågan att utföra uppdraget. Den kunskapsaspekt man 
då kan tala om är att först veta hur man gör för att utföra sin uppgift för att sedan ha 
vilja och drivkraft att göra det. De aspekter av interaktionskompetens undersökningen 
ytterligare analyserar är som tidigare redovisats kunskapsaspekten om hur och varför, 
det vill säga den inre insikten, viljan och personliga motivet för att göra något.  

Både i de underliggande motiven och i de frågor som avhandlas i denna uppsats berörs 
samtliga tre kunskapsaspekterna. Målet är att få veta om de själva säger att de har 
utvecklat sin kompetens, både i praktiken och i medvetenhet. I den första delen söks 
svaret på frågan om de säger sig ha upplevt interaktion och genom att ”göra” interaktion 
i sin handledningsgrupp kunnat utveckla ”kunnandet” om interaktion, alltså utvecklat en 
kunskap om interaktion där de skulle kunna säga - så här är interaktion. Genom den 
andra frågan berörs utvecklandet av handlingsduglighet som bottnar i kunskap om hur 
man gör i praktiken, en handlingsduglighet. Också här är det learning-by-doing som är 
aktuellt. Säger de att de ”gör” interaktion i sina kommentarer från handledningsgruppen. 
En kompetens som innebär att de kan säga så här gör man interaktion. Som tredje fråga 
och som också tangerar det underliggande motivet om ökad medvetenhet finns frågan 
om de har en medveten insikt och åsikt som driver dem att tänka och handla 
interaktionistiskt, en drivkraft som bottnar i intellektuell nyfikenhet som enligt teorin 
uppstår då man får syn på sig själv och andra, ökar sin självkännedom och därmed kan 
reflektera och mogna som individ. Dewey menar ju att genom att få pröva sin nya 
kunskap utvecklas också den intellektuella mognaden.  Den filosofiska frågan är om de 
uttrycker motiv för sina handlingar och utvecklar sin tanke och vilja att använda 
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interaktion för att nå skolans dubbla mål. Kan man uppfatta uttryck för, eller kan de 
uppfattas säga - därför ska vi medvetet använda interaktion som pedagogiskt redskap 
för utveckling. 

Frågorna i inledningen av uppsatsen kan nu återigen preciseras om vad lärare säger att 
handledning i grupp innehållit och inneburit samt den något mer tolkande filosofiska 
frågan om deras personliga insikt och tanke om interaktion. Frågorna som ligger till 
grund för analysen av lärarkommentarerna är alltså: 

 
1. Är det interaktion de beskriver att de varit med om? 
2. Talar de om interaktionistiskt bemötande av eleverna?  
3. Kan man utläsa tankar och känslor om interaktioner i deras kommentarer? 
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6. Resultat 
I det följande redovisas hur jag tolkar att lärare som deltagit i handledningsgrupper 
kommenterar sin interaktionskompetens i de tre aspekterna: har de upplevt interaktion i 
sin handledningsgrupp, agerar de interaktionistiskt i mötet med eleverna och tänker de 
interaktion. Resultatet redovisas i denna ordning, först resultat av analysen av 
kommentarer om upplevelserna av egen handledning för att sedan redovisa resultat av 
analys för hur de agerar i mötet med sina elever för att slutligen redovisa deras 
kommentarer om tankar och känslor om interaktion. Av etiska skäl finns ingen 
markering av vem som lämnat respektive kommentar. Det går alltså inte att följa om det 
är samma person som yttrar sig. Detta av hänsyn till deltagarnas integritet och för att 
förhindra att kollegium kan identifieras. Kommentarerna står alltså helt för sig själva 
utan personkoppling.   

6.1 Lärarnas interaktion i möte med sina kollegor 
I den första frågeställningen söktes kommentarer som beskriver vad lärarna menar sig 
ha varit med om. Den aspekt av interaktionskompetens som träder fram handlar om vad 
de säger sig ha upplevt i handledningsgrupperna. Enligt interaktionsteorin utvecklas 
människor genom social samvaro. Genom att möta ett annat du får man också syn på sig 
själv och kan reflektera kring sig och sina handlingar. Det finns i materialet en lång rad 
kommentarer som kan uppfattas som att deltagarna får syn på saker. När jag läst 
kommentarerna gång på gång framträder bilden av tre riktningar för deras upptäckt när 
det gäller individer. Genom samspel med övriga deltagare får de syn på sina kollegor 
som enskilda individer. De är inte likadana utan olika. De får också syn på sig själva 
genom att kollegorna talar om dem, bekräftar dem och reflekterar kring vad och hur de 
agerar. Genom att också få kollegornas perspektiv på elever upptäcker de också andra 
sidor av barnen och får därmed en både djupare och mer nyansrik uppfattning om dem. 
Resultatredovisningen följer sammanfattningen av interaktionsteorin där interaktion 
beskrevs i fyra punkter med identifieringen av ett Jag och ett Du i socialt samspel som 
första punkt. Andra punkten berörde människans förmåga att kommunicera och hur 
detta ger möjlighet att dela erfarenheter och få ta del av andras erfarenheter och 
perspektiv. Sammanfattningen tog också upp interaktionsteorins existentiella 
förhållning om gränser för det möjliga och den frihet det innebär att bli medveten om 
möjligheter och begränsningar. Slutligen nämndes också hur en ökad insikt ger den 
trygghet som krävs för att våga pröva nya idéer och därmed öka sina valmöjligheter till 
medvetet handlande. Vid bearbetningen av materialet har jag funnit kommentarer som 
belyser min förståelse av deras kommentarer i ljuset av interaktionsteorin och här följer 
de, sorterade efter de fyra sammanfattande aspekterna från teoridelen. 

 
1. Genom samspel blir vi individer som kan reflektera 

Det finns en grupp beskrivningar av att de finns i ett sammanhang med andra 
individuella kollegor och tillsammans utgör ett kollegium.  

– Fått stöd och bekräftelse av gruppen 
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– Jag tycker stämningen är sämre nu men det är som sagt en process 

– Att vi var olika men kompletterar varandra 

– Kunna förstå och se vad andra gör bättre 

De talar också om hur de har upptäckt sig själva i detta kollegium. De har funnit sidor 
hos sig som de inte var medvetna om, som jag uppfattar det, utvecklat den egna 
självbilden och ökat den personliga intellektuella mognaden. De kommenterar sig själva 
som mer tydliga subjekt. De säger tillexempel att de blivit stärkta och både upptäckt 
själva och visat fram nya sidor av sig själva. 

– Stärkt mig både i yrkesrollen och privat 

– Ett utlopp för känslor man inte visste att man hade 

– Jag har lärt mig saker om mig själv 

– Jag har pratat mer än jag brukar, jag brukar inte ta så stor plats 

Ordet reflektion förekommer en del och också ord som kan uppfattas synonyma med det 
till exempel fundera och tänka. De beskriver både en bredare förståelse med fler 
perspektiv än de hade tidigare och också hur de fått fler handlingsalternativ efter att ha 
”ventilerat” något i handledningsgruppen. De har upptäckt hur de har utbyte av att 
konfronteras med varandra utan att de tycks uppleva sig hamna i konflikt eller 
värderingar och påtvingad konformitet.  

– Fått tillfälle att tillsammans kunna reflektera och hitta gemensamma ståndpunkter 

– Det är nyttigt att prata och öppna sig i en liten grupp, då lär man känna varandra 
bättre och kanske till och med sig själv 

– Fått sitta ner och reflektera med någon utomstående 

– Fått andra perspektiv 

– Nya perspektiv av egna funderingar på problem 

– Att få ventilera sin vardag med kollegor och att få andra infallsvinklar har varit 
givande 

– Lyssna ventilera, säga min sida av saken, ibland kan det räcka med att konstatera: så 
här är det och det är gott nog 

– Tänker i fler steg innan man fattar ett beslut 

– Fått helhetsperspektiv och vända ”oro” till konkreta situationer 
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Dessa kommentarer uppfattar jag belyser hur lärarna själva beskriver att gruppen som 
grupp men med sina enskilda deltagare är en tillgång som kan tillföra andra perspektiv 
och ge utrymme för individers utveckling. Mötet med gruppen ger också tillfälle till att 
observera och reflektera kring sig själv och sina handlingar samtidigt som kollegornas 
reflektioner erbjuder andra alternativ inför prövandet av nya vägar. Så uppfattar jag att 
flera kommentarer beskriver den första punkten av vad interaktion är. 
 

2. Genom kommunikation utbyts tankar som kompletterar de egna 
Den andra punkten i teorisammanfattningen tog upp människans förmåga att 
kommunicera och vad det innebär för den intellektuella mognaden och möjligheten att 
göra val. Det finns flera kommentarer om vad själva talandet och lyssnandet har betytt. 
Alltifrån att lätta på trycket genom att sätta ord på saker till att inse vilken makt det 
ligger i vad som sägs och hur det påverkar. Några formulerar att samtalet inneburit att 
dela erfarenheter medan andra betonar att det är en lättnad att samtala. 

– Fått tillbaka dem i bearbetad form - avdramatiserat jobbiga känslor 

– Fått prata och höra sig själv prata, vilket ibland gett nya insikter 

– Sitta med kollegor och få prata om min nya uppgift och ta del av de andras 
erfarenhet 

– Skönt att prata av sig! 

– Möjlighet att ventilera känslor i ett nytt arbetslag 

– Fick en chans att prata om sådant man inte kan prata om när barnen är med 

Men att sätta ord på saker är inte bara en lättnad. Orden ska också förstås och tas emot 
av andra. Det kan innebära att ord både förlöser och förstör. Det förekommer också 
formuleringar om att det är kommunikation att både tala och lyssna: 

– Jag bör tänka mer på hur jag kommunicerar med mina arbetskamrater, att vara 
tydlig, att våga, jag är ännu mer ärlig nu 

– Upptäckt att vi pratar för sällan med varandra, har bara pratat problem tidigare, det 
försöker vi undvika nu 

– Lärt mig att man behöver lyssna inte bara prata 

– Lättare att arbeta eftersom vi fått en bättre kommunikation, det bäddar för mindre 
irritation 

Kommentarerna om kommunikation visar hur lärarna tycks ha uppfattat att tala och 
lyssna är sätt att dela sina egna tankar med andra och att det har betydelse för 
gemenskapen hur detta sker. Genom att dela tankar och erfarenheter får de också syn på 
varandras förmågor och olikheter sa teorin vilket framgår av lärarnas kommentarer att 
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de upplevt. Det innebär att de kan fördela arbetsuppgifter och nå längre än om de var 
hänvisade bara till den egna kompetensen. En grupp lärarkommentarer innehåller 
beskrivningar av hur de nu samarbetar och upptäckt varandra som komplement.  

– Jag har blivit mera försiktig med vad jag säger och till vem 

– Vi har något tillsammans som är eller har blivit starkare, något bra som vill framåt 
över alla hinder  

– Det ger gemensam handlingskraft, positivt och det påverkar barnen 

– Vi samarbetar mycket bra nu 

– Bra att kunna ventilera saker och ting som man annars inte kan lösa själv 

– I diskussionen har gruppens kompetens lyfts fram 

– Vi har mer förståelse för varandra och har lärt känna varandra, vet vilka roller vi har 

– Vi behöver prata mer om den tysta kunskapen/kompetensen 

 
3. Insikt om villkor frigör 

Den tredje punkten berör den existentiella verkligheten och medvetenheten om den. Att 
inse gränser för det möjliga och möjligheterna inom gränserna ger frihet att handla 
enligt interaktionsteorin. Det ger perspektiv på fysiska och organisatoriska gränser men 
också personliga gränser för den egna förmågan och det egna ansvaret. Teorin säger att 
medvetenhet om detta ger frihet. Lärarna har kommenterat att de fått upp ögonen för att 
alla och allt inte är precis som de alltid trott eller tänkt utan att där finns överraskningar 
när man tar del av varandras berättelser. Villkoren för samvaro och gemenskap har 
funnits där men tydligen har det blivit mer explicit genom handledningsgruppen. 
Gruppen ger möjligheter och skapar nya vinklingar, bortom det man trodde var 
”sanning”.  I en gruppering bland kommentarerna framkommer att individerna i 
gruppen och gruppen som helhet har förvånat dem men att andras berättelser har gett 
nya vinklar och djup till det egna synfältet. 

– Sättet vi har kunnat lyssna på varandra, utan några värderingar, förväntningar eller 
rätta svar 

– Större samhörighet än jag trodde 

– Vi lärde oss mer om varandra som vi kanske inte hade lärt annars 

– Har fått en annan synvinkel på vissa ”problem” och hur man kan lösa dem 
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– Ibland när vi berättat om ett enskilt barn och då har jag fått en djupare insikt eller 
känsla av själva händelsen 

 

Det framkommer också en del kommentarer om vilka effekter handledningen i grupp 
har haft på olika områden. Det berör deras arbete men också i privatlivet menar de att 
det har fått konsekvenser. Gränserna mellan uppgift och individ har blivit tydligare så 
att det blir möjligt att sätta gränser även för det egna uppdraget 

– Jag har fått mer distans till mitt arbete men framförallt mina egna 
ställningstaganden så att jag kan lämna det bättre 

– Vardagliga händelser lyfts upp som man annars oftast bär med sig hem 

 
4. Trygg plattform för ökad nyfikenhet 

Den fjärde och sista punkten i sammanfattningen av interaktionsteori berörde hur 
interaktion och dess effekt av tydligare Jag, Du och Det ger en tryggare plattform som 
grund för ytterligare nyfiket utforskande. Även denna punkt fann jag i analysen av mitt 
material genom en grupp kommentarer som säger att de också har vidgat perspektiven 
och fått en bredare och därmed tryggare bas för sin förståelse. En del lärare ger också 
uttryck för inspiration och uppslag till att gå vidare på både konkret och allmän nivå.   

 

– Försökt att tänka efter och se vad situationen handlat om istället för att stressa upp 
mig 

– Jag tänker efter lite mer, funderar mer över frågor som kommer upp 

– Ser nu saker och ting med andra ögon och ökat min förmåga att lyssna på andra 

– En trygghet med varandra i gruppen och med att det kan räcka att prata om och 
reflektera kring saker istället för att prestera lösningar 

– Kommit varandra närmare, blivit öppnare, tagit tag i saker 

– Fått tips och idéer om hur man kan gå vidare eller förhålla sig i knepiga situationer - 
ny energi och lust 

– Hjälp hur vi ska hantera fortsättningen av år 1 
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Där finns också några uttryck för en önskan om att få ännu mer vägledning. Denna 
önskan får representeras av kommentaren som avslutas med en smiles. 12 

– Vill ha mer konkreta råd och ställningstaganden  

I analysen av materialet har jag alltså funnit grupper av exempel på hur lärarna 
beskriver sina upplevelser och upptäckter. Materialet har erbjudit exempel, inte enstaka 
utan grupper av kommentarer, från alla de fyra punkterna från sammanfattningen av 
interaktion som grund för utveckling av individer.  

6.2 Lärarnas interaktion i möte med eleverna 
I ett relationellt förhållningssätt talar litteraturen om att lärare skall möta eleverna som 
subjekt i vardande och att interaktion är vägen att stärka dessa subjekt som kan mötas 
och utveckla varandra. I Deweys (2003) pedagogiska ”trosbekännelse” finns 
beskrivningar av hur interaktion i relationen lärare-elev bör fungera. I 
utvärderingsmaterialet finns kommentarer om hur lärare menar sig ha upptäckt sina 
elever som individer. De ger uttryck för större förståelse och både individuellt och 
flexibelt bemötande. Ambitionen beskrivs som  

att möta eleverna som enskilda subjekt. Det bl a Mead talar om som en förutsättning för 
kunskapsutveckling eller intellektuell mognad, skolans uppdrag. 

– Jag jobbar mer individuellt nu efter handledningen 

– Elevernas olika sociala kompetens skapar oro – lärt oss acceptera olikheter 

– Jag kan se andras situation bättre 

– Fått alternativa sätt att hantera olika situationer 

– Försöker nu pröva andra lösningar på problem, att lyssna och ta in 

Flera av de redovisade teorietikerna har påpekat att det handlar om en attityd i mötet 
mellan lärare och elev. Och att läraren har ansvaret för att ta initiativ till denna attityd av 
respekt, tryggt vuxenstöd och inspirera till nyfiket sökande. Dewey påpekar också att 
det i stor utsträckning sker genom modellinlärning. Genom lärarnas eget 
förhållningssätt uppmuntras elever att ”ta efter” det. Det finns kommentarer som berör 
lärarnas förhållningssätt till eleverna. De säger att de själva känner sig säkrare och 
tryggare: 

– Vi stiger in i barngruppen och är lugna, med påbyggt tålamod och självsäkerhet i 
vår yrkesroll 

                                                
12 Kan man uppfatta att denne lärare ”vet” att handledning och det som sker där inte är 
avsett att presentera uttalade råd och riktlinjer utan syftar till gemensamt utforskande av 
idéer att pröva vidare? 
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– Tryggare säkrare proffsigare vuxna, vilket ger en mer harmonisk barngrupp 

– Känner mig tryggare när man vet och förstår varför vi gör som vi gör 

– Trygghet i vardagen eftersom jag vet att det finns tid att prata på handledningen 

Några lärare pekar också ut det faktum att klassen utgör en grupp som i sin tur kan 
fungera som interaktionsplan för elevernas utveckling. Dessa kommentarer visar att 
lärarna reflekterat kring att det inte bara är de själva som lärare som interagerar utan 
klasskamraterna finns också där omkring dem. Också vad gäller klassen som 
inspirationskälla nämns. 

– Göra allt för att barnen ska må bra, se deras behov, få dem att trivas se till att de 
kommer in i gruppen 

– Kunna moderera mellan elevers olikheter 

– Det ger gemensam handlingskraft, positivt och det påverkar barnen 

Även läraruppdragets innehåll och ansvar kommenteras av några lärare. Framför allt 
Dewey, men också dagens läroplan, lägger ett stort ansvar på läraren att ansvara för 
varje elevs utveckling men också för att de enskilda eleverna tillsammans utgör 
samhällets tillstånd. Några lärare kommenterar själva läraruppdragets innehåll och mål, 
att hjälpa eleverna att nå uppsatta mål och hur detta ansvar kan tynga dem. När de fått 
reflektera, ventilera och dela sina tankar med andra har de tydligen fått distans till det, 
helt i linje med interaktionsteorin. 

– Fått hjälp med egen frustration över elevers misslyckanden 

– Bearbetat slitningen mellan (nationella) krav och (enskilda elevers) förmåga  

Det finns en ganska stor grupp av liknande kommentarer som berör insikter om dem 
själva och deras och kollegornas specifika uppdrag som lärare. Utan att göra en 
kvantitativ statistik över kommentarerna, vilket i sig kanske hade varit intressant, tycker 
jag mig vid en översiktlig bedömning finna fler kommentarer som beskriver upplevelser 
som berör dem själva och samarbetet med kollegorna än medvetna 
interaktionshandlingar i förhållande till eleverna. Upplevelserna i handledningen 
kommenteras mest vad gäller egen utveckling som kollega och människa.  

6.3 Lärarnas tankar och känslor om sina upplevelser 
Så kommer uppsatsen tredje fråga om de beskriver att upplevelserna i handledning har 
påverkat deras tankar och förhållningssätt. Det är den fråga som kom till för att 
undersöka om utvärderingskommentarerna ger stöd för att egen erfarenhet utgör grund 
för nya tankar och drivkraft, den drivkraft som känslor utgör. Enligt de pedagogiska 
grundidéerna i interaktionismens spår bör ju egen erfarenhet – doing – leda till en 
intellektuell insikt med både intellektuell och praktisk kompetens - learning. En grupp 
av lärarna har kommenterat hur deltagandet i handledningsgruppen påverkat dem på 
lång sikt och på ett djupare plan.   
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– En känsla av att man själv och gruppen är viktiga, något att prioritera, något som 
varar över tid 

– En insikt om processer över tid- i motsats tills skolans lösningsforcerade tendenser 

– Man får lära sig tänka djupare, även i vardagen 

– I och med att jag tagit del av andras tankar så tror jag att förändringar skett, men på 
ett djupare plan 

Dewey ger också tydligt uttryck för att emotioner, känslor och handlingar är starkt 
förknippade med varandra. Hur man upplevt en erfarenhet styr i stor utsträckning viljan 
och benägenheten att användas sig av den i fortsatt handlande. Lärarkommentarer om 
känslor får därför belysa vad som rört sig i deras inre som i sin tur kan utgöra grund för 
yttre handlande i enlighet med Deweys trosbekännelse om hur känslorna styr valet av 
handling. I enlighet med modellinlärning, eller skapandet av attityd och klimat är det 
också intressant att ta del av vilka känslor och förhållningssätt lärarna ger uttryck för att 
de känner. 

– Glädje, sorg, ilska, skönt att kunna få bekräftat sina känslor av sina arbetskamrater 
och att de känner likadant, viktigt att få och uttrycka känslor 

– Jag vågade 

– Mer öppenhet och irritation 

– Glädje, sorg, lugn 

– Jag är gladare nu när jag fått berätta för mina kollegor vad jag har känt, mognat jag 
vet vem jag är här på mitt arbete och jag trivs i den rollen 

– Glädje, nyfikenhet, förvåning, sorg, besvikelse 

– Skönt glädje, sorg det är jättebra, när man uttrycker sina känslor 

– Tror jag vågar mer, blivit öppnare 

– Jag är inte ensam, även om jag vet att jag inte är det, kan det kännas så ibland, att 
mitt redan så stora förtroende för mina arbetskamrater har blivit ännu större 

Det är också flera lärare som själva gör kopplingar mellan vad de känner och tänker och 
hur detta samverkar till den hela upplevelsen av ett fenomen eller erfarenhet. Insikt, den 
intellektuella medvetenheten och den känslomässiga upplevelsen ger en djupare 
förståelse och insikt. 

– Förstått att man aldrig är ensam om känslor och upplevelser - lättnad 
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– Jag har fått nya tankar om mig själv och bättre förståelse för hur andra har det, jag 
har insett mina fel och brister 

Avslutningsvis får ett par ensamma kommentarer representera hur några lärare beskriver 
sina slutkommentarer om vad handledningen gett dem. Först en om hur 
förhållningssättet ändrats genom upplevelserna under handledning i grupp. 

– En ny syn på hur mycket man kan förändra genom det egna förhållningssättet 

Så allra sist en kommentar som uttrycker vad en lärare menar att handledningen gett av 
förberedelse för det oväntade, att öva för något man vet en del om vad det kan innebära 
men inte när, hur eller på vilket sätt situationen kan uppstå. Det Molander (2000) talade 
om som spänningsfältet mellan det väntade oväntade. Läraren kommenterar vad 
handledning i grupp betytt för henne genom att tala om det som en förberedelse inför 
det oväntade. 

– Ökat beredskapen, som en brandövning, blir smidigare och ger trygghet 

Denna resultatredovisning av min analys ger en bild av hur lärare själva kommenterar 
och utvärderar sitt deltagande i handledning i grupp. Eftersom det i denna undersökning 
finns ett stort antal kommentarer som ej redovisats och de som kommit upp här sorterats 
och speglats i de sammanfattningar som finns i teoridelen kan det redovisade resultatet 
endast ge en skymt av hur handledning i grupp beskrivs av dem som deltagit. Även om 
resultatet inte kan hårdras ger det dock en bild av hur man kan förstå vad lärare menar 
sig ha varit med om i grupphandledning och hur detta har utvecklat deras 
interaktionskompetens. 

6.4 Slutsatser 
Resultat av lärares utvärdering av sin kompetensutveckling genom handledning i grupp 
kan nu summeras och analysfrågorna har fått sina svar genom bearbetning av 
lärarkommentarerna.  
Det är alldeles tydligt att lärarna beskriver sina upplevelser i termer av interaktion. Flera 
av nyckelorden i interaktionsteorin finns i lärarkommentarerna såsom reflektion, sett 
individer, upptäckt olikheter, fått självinsikt, skapat distans och kommunikation. Genom 
reflektion och kommunikation har de som till exempel Deikman (1982) talat om 
beskrivit både distans till sig själva och sin ”sanning” och hur de objektifierat sig själva 
och sin förståelse. De har i enlighet med Deweys teknik om learning-by-doing beskrivit 
hur de fått upp ögonen för att en grupp individer kan utgöra en tillgång genom sina 
olikheter och skilda perspektiv. De talar om interaktion i sina handledningsgrupper. 
I en del av lärarkommentarerna beskriver de hur erfarenheterna av grupphandledningen 
fått dem att handla annorlunda i mötet med eleverna, både i tanke och handling. Belägg 
alltså för att det upplevda påverkar det framtida handlandet. De säger att de ser dem som 
olika, bemöter dem individuellt och att de tänker på att det finns andra sätt att bemöta 
och handskas med situationer än den de rutinmässigt först kommer på. Dewey och till 
exempel von Wright (2002) lyfter fram just den aspekten av interaktion, eller relationell 
pedagogik, som framgångsrik för elevers utveckling. Weik (1995) menade också att den 
gemensamma plattformen ger trygghet i det fortsatta agerandet. Resultatredovisningen 
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styrker detta. Svaret på andra frågan är att de talar om att det fått konsekvenser i deras 
pedagogik. Dock i färre kommentarer än där de talar om sig själva och sina kollegor. 
Det framgår också av deras formuleringar att de tänker nytt, fått fler alternativ och att 
detta gäller dem själva som individer och i sin yrkesroll. Heidegren (2008) påpekade att 
de klassiska interaktionisterna menade att det var skolans och lärarnas uppdrag att bli 
medvetna om hur interaktionism kunde få både förödande och fantastiska konsekvenser 
och att det därför måste användas medvetet i det godas tjänst. Det är därför intressant att 
notera att några lärare också noterat att samspel mellan de vuxna, och i viss mån mellan 
lärare-elev, är gynnsamt för både klimat och resultat också för alla. Det framgår också 
att de menar sig ha fått en annorlunda bild av kollegor och eleverna. Den tredje frågan 
besvaras alltså med att det finns de som säger sig tänka mer interaktion.  

Analysen i denna uppsats har inte gett möjlighet att värdera i vilken omfattning 
eventuell utvecklande interaktion och dess verkningar faktiskt har skett. Syftet var att 
undersöka om deltagarna själva beskrev ökad interaktionskompetens. I materialet skulle 
finnas utrymme för en förnyad bearbetning där man undersökte i vilken grad detta 
beskrivs. Är det några få individer som står för flera av kommentarerna som tolkats som 
utvecklande interaktion? Eller är det allmänt utbrett bland alla deltagare? Dessa frågor 
får här inget svar utan denna gång var uppgiften att analysera om det går att avläsa 
beskrivningar av interaktion i kommentarer från utvärderingarna och vilka 
konsekvenser det fått i tanke och handling. Resultatet av undersökningen är att det finns 
beskrivningar av ökad interaktionskompetens och det finns beskrivningar av hur det fått 
konsekvenser.   
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7. Diskussion och personliga reflektioner  
I det följande kommenteras hur utvärderingarna blivit svar på undersökningens frågor 
och hur jag tänker kring interaktion i allmänhet och i skolan i synnerhet.  

7.1 Interaktionen i grupphandledningen 
Den första frågan om vad de beskriver att de varit med om i grupphandledningen var för 
en ökad vetenskaplig förståelse av vad grupphandledning uppges ge i förhållande till 
beskrivningen av interaktionsteorin. Detta för att bredda förståelsen om interaktion i 
handledning för lärargrupper. Resultatet visar att det är interaktion de beskriver att de 
varit med om i grupphandledningen. 
Jag har tidigare sagt att handledning i grupp i sig sätter ramar för och ger förutsättningar 
för sociala aktiviteter och interaktionistiska erfarenheter. Formen för handledning 
bygger, som bland andra Pertoft & Larsson (2003) säger, på att använda gruppen som 
social interaktionsplats. Huvudmetoden i träffarna är muntlig kommunikation och både 
grupphandledning och skolans moderna organisation utformas utifrån att lärare skall 
samarbeta. Man kan också se att både handledningens struktur och förutsättningar i hela 
skolarbetet begränsas, eller som refererats till, ger utrymme, genom givna ramar. 
Ramarna utgör förutsättningar och skapar det existentiella rummet för att vara lärare. 
Uppsatsen har också belyst att genom att ta del av andras berättelse och kompetenser 
skapas möjligheter att se hur olika vi är och hur vi reagerar och fungerar olika, och att 
detta belyser det oförutsägbara i mänskligt handlande.  

Alla dessa konstateranden på teorietiskt plan framkommer också i kommentarerna där 
lärarna till exempel säger att ”vi fått tillfälle att tillsammans reflektera”, ”sitta med 
kollegor och få prata…” eller ”lyssna ventilera”. Det är uttryck för vad de säger att de 
gör i handledningsgruppen, pratar, lyssnar, reflekterar. Kindeberg (2008) kallar det 
undersökande dialog. Det är det som till exempel Brusling & Strömqvist (1996) har 
visat att lärare bör syssla med för sin kompetensutveckling och som definitioner av 
handledning i grupp säger att verksamheten skall göra och syftar till. Själva formen är 
tillfällen att möta varandra, samtala och ge varandra utrymme, att konfronteras med 
varandra som individuella subjekt. Själva idén med social interaktion enligt Aspelin 
(2005).  

Lärarna talar också om hur de har fått nya perspektiv och handlingsalternativ genom att 
lyssna på andras erfarenhet och andras förslag på synsätt. De uttrycks i kommentarer 
som ”… fått andra infallsvinklar…”, ”fått helhetsperspektiv…” och ”ser nu saker och 
ting med andra ögon…”försöker nu pröva andra lösningar…” eller som en lärare säger 
”fått tips och idéer om hur man kan gå vidare eller förhålla sig i knepiga situationer – ny 
energi och lust”. Månsson (2000) talade om hur kommunikation och interaktion hjälper 
till att avtäcka intentionen i handlingarna för att göra dem mer begripliga. Detta 
avtäckande gör att man kan välja att pröva nya vägar, just det lärarna ger uttryck för att 
de gör.  
De finns också mycket känslor i beskrivningarna av vad de varit med om i 
handledningsgrupperna. Där finns mycket ”glädje” och ”förvåning” men också ”ilska”, 
”sorg” och ”besvikelse”. Någon uttrycker ”irritation” och någon säger sig vara 
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”försiktigare” med vad och hur de talar. Flera kommentarer handlar också om hur de 
beskriver samhörighet och gemenskap när de funnit varandra och sett att de kan lösa 
uppgifterna bättre tillsammans. Enligt både Assagioli (1965) och Dewey (2003) är 
emotioner återspeglingar av handlingar. Sett så skulle det betyda att det lärarna 
uttrycker är att de handlar uppfyllda av mänskliga känslor där ordet glädje är det mest 
återkommande i deras beskrivning av vad de känner.  
Interaktion är enligt den presenterade teorin att människor konfronteras med varandra 
och att det sker något mellan individerna. Det lärarna beskriver är att där uppstått något 
mellan dem. Det finns beskrivningar av olika känslor. De talar om mer närhet men 
också större försiktighet. De beskriver hur de ser varandra och varandras olikheter och 
ger uttryck för att de kan vara varandras komplement eftersom de är olika och har skilda 
kompetenser som de menar har kommit fram i grupperna. De beskriver hur de själva 
och kollegorna framstår som sociala individer med de funktioner teoridelen beskrivit.  

Det finns också en intressant detalj i deras grammatiska ordval. Litteraturen har tagit 
upp handledning i grupp som en form av kompetensutveckling och flera av dem säger 
att målet med kompetensutveckling är att utveckla den grundkompetens en yrkeskår 
behöver för att utföra sitt uppdrag. Utan att i denna uppsats fördjupat oss i grundkraven 
för lärare har det i hänvisning till en lång rad tidigare arbeten framkommit att uppdraget 
att vara lärare kräver en förmåga att relatera till eleverna, se dem som individer och 
möta varje barn. Både Juul (2003), Aspelin (2005) och inte minst von Wright (2002) har 
talat om att vara experter på relation och att kunna reflektera kring sitt eget arbete, det 
lärarförbundet kallar självvärdering. I det livslånga lärandet ingår idén att den 
kompetens man en gång utvecklat ständigt måste växa vidare och genomgå ständig 
kompetensutveckling. I lärarkommentarerna använder de ofta den komparativa formen 
av ett adjektiv i sina formuleringar. De använder ord som mer, bättre, närmare, 
tryggare och djupare. Kompetensutveckling och fortgående självutveckling är att 
befinna sig i den ständiga utvecklingsspiralen som gett namn åt den pedagogiska modell 
Dewey presenterade, progressivism. Om jag kopplar samman lärarnas ordval och 
Deweys idé om progression finns fog för att säga att det är kompetensutveckling lärarna 
ger uttryck för i utvärderingarna av sin handledning i grupp. Det har ju funnits med som 
en underliggande fråga i arbetet med uppsatsen. 

7.2 Interaktion i klassrummet 
Den andra frågan i uppsatsen handlar om vad lärarna säger att de har tagit med sig ut i 
praktiskt handlande. Frågan var om man kan tala om interaktionskunskap i deras egna 
beskrivningar av handlingar i mötet med eleverna. Talar de om interaktion i sin 
pedagogiska gärning?  Tidigare har det tagits upp att Deweys mest kända pedagogiska 
tes är learning-by-doing. Det är roligt att man i mängden av kommentarer också hittar 
de om att det de varit med om i sin egen handledningsgrupp, som resultatet konstaterat 
kan beskrivas som utvecklande interaktion, också sägs få konsekvenser i lärargärningen. 
Det innebär att deras egen uppfattning är att de använder det de har upplevt.  

Utan att fördjupa allt för mycket i psykologiska termer och teorier är det intressant att 
tänka sig hur Dewey (2003) argumenterar mot dåtidens naturvetenskapliga förklaringar 
av mänskligt beteende i den linjära stimulus-respons funktionen. Dewey menar att det 
inte finns något så enkelt som att en stillastående individ drabbas av ett stimuli och då 
sätts i rörelse. I hans kritik av reflexbågen talar han istället om människans ständiga 



 57 

aktivitet som kan justeras av förändringar i omgivningen. Jag menar att det är nog detta 
vi får ta del av i lärarnas sätt att beskriva att de blivit förvånade över hur lika och olika 
de är. De talar också om hur de upptäckt att man kan både tänka och handla på flera 
alternativa sätt. Inget är linjärt och varje tillfälle är unikt. Jag tänker att det var det 
Dewey försökte påpeka. Här skulle jag kunna veckla in mig i dagens inriktning mot 
alltmer manualiserade modeller för behandling och bemötande, fostran och 
inlärningsmetoder. Men jag avstår från det eftersom det förmodligen skulle framstå som 
en debattartikel och inte en kommentar till uppsatsens undersökning. Det glädjande är i 
alla fall att även det mest inövade beteende en gång övades in – kanske på 
lärarhögskolan eller redan på lärarseminariets tid. Eftersom nya upplevelser och 
förändrade synsätt enligt interaktionsteorin, där till exempel Granberg & Olsson (2006) 
hänvisar till Piagets assimilation och ackommodation, är grunden för att förändra de 
rutinartade reflexerna och skapa nya handlingsmönster, vilket lärarna i denna 
undersökning säger sig ha upptäckt. Det ger idealisten i mig hopp. Ett eventuellt fancy 
footwork kan enligt Argyris (1993) utvecklas till en Model 2 theory in use om lärarna 
får chansen att utveckla nya erfarenheter. Framtidens skola kan få mer relationell 
pedagogik enligt Moira von Wright (2002) och Thomas Englunds (1993) förslag om 
lärare ges tillfälle att uppleva interaktion och dess effekter på utveckling. Eleverna kan 
få möjligheter att utveckla sin sunda självkänsla till empatiska subjekt om lärare får 
utveckla det hos sig själva.  
För att återgå till Dewey (2003) menade han att barnet själv är metodiken och att 
generella mål inte lämpar sig för att utveckla barn och deras kunskap. Det är genom att 
själv pröva och utforska som de växer, mognar och utvecklar både intellektuell kunskap 
och praktiskt handlande. I ljuset av hans teser är det intressant att höra lärarna säga att 
de efter sina upplevelser i handledningen säger sig bemöta barnen mer individuellt. De 
beskriver att de är tryggare och gladare och de menar att de kan se att det avspeglar sig i 
barngruppen. För att fortsätta resonemanget om att en hypotes som prövas och visar sig 
stämma manar till fortsatt utforskande och utveckling kan möjligheterna till en positiv 
spiral öka av att pröva ytterligare interaktionistiska metoder i klassrummet. Det 
medvetet relationella förhållningssättet skulle då kunna utveckla klassens alla subjekt i 
vardande och om teorin håller innebär det empatiska, trygga och kunniga 
samhällsmedborgare så småningom. Skolans huvuduppgift. 
Det är också intressant att notera hur lärarna beskriver att erfarenheterna av handledning 
i grupp också fått konsekvenser i privatlivet. Detta är ju helt i Deweys (2003) anda som 
i en av sina slutteser påpekar att ”Jag tror slutligen att läraren är inbegripen, icke endast 
i utbildning av individer, utan även i formandet av ett lämpligt socialt liv”.  

7.3 Tankar och känslor om interaktion 
Den sista mer filosofiska undran i uppsatsen syftade till att analysera deras tankar och 
känslor om interaktion. Interaktionsteorin talar om hur självet utvecklas och i idén om 
självutveckling finns tanken att de personliga grundantagandena och ideologiska 
drivkrafterna – den personliga tron – mognar och blir tydligare. Frågan är om de talar 
om självinsikt. 

I materialet finns kommentarer om hur de ser varandra i gruppen och enligt teorin 
presenterad av till exempel Jerlang (2001), Månsson ( 2000) och Giddens ( 1998), skall 
detta leda till ökad självkänsla (respekt för sig själv) och respekt för andra. Där finns 
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någon kommentar som belyser detta i formuleringen om ”… mer förståelse för 
varandra” och ”… jag vet vem jag är här på mitt arbete och jag trivs i den rollen”. 
Heidegren (2008) talade om att när vi accepteras och respekteras av gruppen gör det att 
vi utvecklas som själsliga individer. Även detta framkommer att de känt av i gruppen 
till exempel i formuleringen ”… bekräftelse av gruppen…”. Denna upplevelse säger de 
att de tagit med sig ut till eleverna i en inkännande attityd gentemot eleverna när de 
lyckas se en händelse ur andra vinklar än de brukar och säger sig ha fått en djupare 
förståelse för elevens situation efter att ha lyssnat på andras upplevelse och tankar kring 
den. Aspelin (2005) menade ju, i viss polemik med Juul (2003) att lärare inte bara skulle 
läras att agera relationellt utan att de behöver beröras på djupet av medvetenhet om hur 
subjekt förhåller sig respektfullt till varandra. Kommentarerna inom denna tredje 
frågeställning pekar på att det finns ökad insikt på detta djupare plan. 
I inledningen av uppsatsen återknöts till min tidigare uppsats om att en del lärare kunde 
beskriva att de upplevde frihet, inte trots ramarna utan tack vare dem. De visste vad som 
gällde och kunde därför fritt agera inom givna begränsningar. Inom interaktionsteorin 
talas om att genom att se det ur den andres perspektiv kan vi få alternativ till vårt eget 
perspektiv och därmed få underlag till egna beslut – göra medvetna val. Det handlar om 
att upptäcka vad som är jag och min roll vad som är andra/annat och så kunna verka 
inom trygga gränser. Aspelin (2005) påpekar att det är trygga individer som prövat sina 
handlingar mot andras handlingar som kan samarbeta utan att förlora sig själva. I flera 
kommentarer förekommer just ordet trygg och medveten om olika roller. Det är 
hoppfullt eftersom Aspelin menar att det är trygga individer som vill utforska vidare. 
Den naturliga nyfikenheten får svar av den intellektuella nyfikenheten som i sin tur 
utgör grund för att väcka ytterligare nyfikenhet i en oändlig spiral av utveckling. För 
individer och för kunskap och färdigheter.  

7.4 Slutsatser 
För att sammanfatta mina kommentarer till resultatet menar jag att undersökningen klart 
och tydligt visar att när lärare talar om vad de varit med om på handledning i grupp talar 
de om interaktion. Där finns beskrivningar av att upptäcka sig själv, få syn på sina 
kollegor och deras kompetenser. Genom denna upptäckt av sig och sina kollegor talar 
de om ökat samarbete, mer respekt och ökad glädje i gemenskapen. De talar också om 
större trygghet att gå ut och möta eleverna och där finns också formuleringar om större 
respekt för eleverna som individer – subjekt – vilket är en förutsättning för att utveckla 
ett relationell perspektiv i pedagogiska sammanhang vilket i sin tur är en förutsättning 
för att det fungerande subjektet skall kunna utveckla meningsfull kunskap. I sina 
utvärderingar har de också lämnat kommentarer som talat om att de gör saker 
annorlunda efter att de gjort dessa erfarenheter. De säger sig agera lugnare, mer 
respektfullt och kan därmed sägas beskriva att de möter eleverna i en anda av 
utvecklande interaktion. De menar också att de tydligare ser sin roll och sitt uppdrag 
och därmed säger de sig kunna släppa lärarrollen och bli privata på sin fritid. Alltså 
beskriver de en tydligare självmedvetenhet och distans till sig och uppdraget. Slutligen 
har analysen också konstaterat att det i kommentarerna ges uttryck för att de tycker sig 
se saker på nya sätt. De ger uttryck för en annan grundsyn genom de nya insikter de 
menar sig ha fått om sig själva, andra och uppdraget att vara lärare. Det skulle i linje 
med Dadds (1997) innebära större möjligheter till ändrat beteende eftersom de beskriver 
en förändrad attityd i sina personliga grundantaganden.  
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Om jag skulle välja ett enda sammanfattande ord från lärarnas utvärdering skulle det bli 
– upptäcka. Jag uppfattar att de ger uttryck för att de har upptäckt sig själva, sina 
kollegor och eleverna som olika individer. De talar om hur de upptäckt att samarbete, 
samtal och delade erfarenheter har fått dem att vilja mer, göra nytt och sätta gränser. 
Deras formuleringar om nya tankar och alla känslor ger uttryck för upptäckten av att de 
är människor med handlingsalternativ. Det finns mängder av upptäckter i deras 
kommentarer. Jag hoppas att de själva är medvetna om allt de uppger sig ha upptäckt. 
Att de genom sina formuleringar i utvärderingarna har blivit medvetna om vad de har 
upplevt och kan använda denna insikt aktivt. Att svaren blivit ytterligare en länk i 
kompetensutvecklingen.  
Men – tyvärr kommer det ett men. Det är härligt att höra allt lärarna säger. Men – här 
kommer den kritiskt ifrågasättande attityden – enligt tidigare forskning är det tveksamt 
om kompetensutveckling har effekt i trängda lägen. När det blir för rörigt, när läraren 
pressas av stökiga och provocerande elever, rapporteringsplikter, samrådsmöten och 
privata familjeproblem. Orkar hon då vara relationell och använda utvecklande 
interaktion i mötet med eleverna, sina kollegor och andra? Har hon då tid och energi att 
reflektera? Hur mycket egen learning av interaktion behövs för att den nya theory of 
mind ska bli theory in use – i alla lägen? Det vet jag inte. Jag vet inte säkert om Birgitta 
skulle fånga tillfället med Alex publicerade dikt och göra ett unikt utvecklingstillfälle av 
det. Om man ska tro lärarna som utvärderat sin handledning finns förutsättningar för ett 
mer intuitivt och individuellt bemötande efter att ha upplevt interaktion med sina 
kollegor i grupphandledningen. Låt mig tills vidare hoppas att de går i den riktningen 
även i praktiken. Min allra första drivkraft till denna uppsats var frågan om det är 
möjligt att väcka en slumrande lärarkår och visa dem vilka möjligheter de har om de 
utnyttjar sin roll i interaktionen inom skolan. Och jo, några har gett uttryck för ett 
uppvaknande men jag tror att fler skulle kunna frigöras till att aktivt använda 
interaktionens fantastiska möjligheter om de blev än mer uppmärksammade på dem. Så 
mer arbete finns att göra. Lärare behöver ständigt utveckla sina interaktionskompetenser 
för att växa som människor och därmed, som Normell (2004) påpekade, låta andra växa. 
Det underliggande motivet för arbetet var att utforska om handledning i grupp kunde 
utveckla interaktionskompetens. Mitt svar utifrån resultatet är att jag tror det är en 
framkomlig väg men att handledningen skulle kunna tydliggöra interaktionen i den 
gruppen och arbeta med hur dessa erfarenheter kan användas i mötet med eleverna. Det 
är troligt att det för varje upplevelse av interaktion blir lättare att använda den. Men det 
är säkert fullt möjligt att påskynda processen genom att peka på den, reflektera kring 
effekterna och så befästa den nya insikten om den görs explicit. Denna insikt kan jag ta 
med mig ut i mina nya handledningsgrupper och pröva. Jag känner nästan Deweys 
andetag, jag såg ett problem, jag sökte en lösning, jag har prövat om den stämmer och 
nu ska jag ut och befästa den i verkliga situationer. 

7.5 Avslutning 
Att undersöka vad någon säger sig uppleva, påstår sig göra och vilja tänka är en del av 
kunskapsutvecklingen inom forskning. I den här undersökningen har vi fått svar på hur 
lärare själva beskriver vad de varit med om och hur de menar att det fått konsekvenser i 
tanke och handling. Det har varit intressant och givande. Att lärare generellt är positiva 
till handledning i grupp och kan se det som kompetensutveckling ”visste” jag i allmän 
mening av egen erfarenhet. Jag hade också en uppfattning om vad de menade sig ha 
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upplevt eftersom jag ju varit där. Men det har varit givande att arbeta med deras 
formuleringar systematisk och med forskningsattityd. Det är tydligt, tycker jag, att 
lärare som deltagit i handledning i grupp beskriver hur de utvecklar de flesta av de 
punkter Lärarutbildningskommittén tog upp som viktiga i det livslånga lärandet för 
lärare och deras kompetens (SOU 1999:63). De säger sig ha utvecklat sin kompetens 
samtidigt som jag genom att studera deras kommentarer har lärt mig om deras 
kompetensutveckling. 

Det skulle vara intressant att göra en undersökning av hur lärare i allmänhet tänker kring 
benämningen ”handledning i grupp”. Är namnet ”handledning” hämmande för 
yrkesverksamma eftersom det kan leda tanken till tiden då de var ”oerfarna 
lärarkandidater” och blev handledda? Skulle de tydligare se det som 
kompetensutveckling om det hade ett annat namn? Benämningar är av stor betydelse för 
hur man tänker, tror jag. Skulle det finnas större intresse om det hette något annat? Det 
skulle jag vilja undersöka.  
Som med all annan kunskapsutveckling – kunskapen från detta arbete ger mersmak. Allt 
i enlighet med den progressiva pedagogiken. Lärarna säger att de vill ha mer. Jag vill 
gärna veta mer. Dessa svar har berört både min naturliga och intellektuella nyfikenhet 
och jag vill vidare. Vad vet lärarstudenter och yrkesverksamma lärare om 
interaktionsteori? Jag undrar om vi kan få mer interaktion i klassrummet om lärarna blir 
explicit uppmärksammade på sin egen interaktion med kollegor, eller hur de i praktiken 
bemöter sina elever? Finns trianguleringsmodeller för att forska vidare genom 
intervjuer, observation i klassrummet och aktionsforskning.  
Jag har några klara idéer om hur jag kan söka ytterligare kunskap om lärares interaktion. 
I arbetet med en begränsad uppsats blir både tankar, material och frågor över. 
Forskningen från Wisconsin om handledningscirklarna låter till exempel mycket 
spännande (Cramer 1994). Helt i Deweys (1991) och Argyris (1993) anda att pröva för 
att sedan på nytt reflektera över nyfunna insikter och färdigheter för att forma nya 
handlingsmönster. Ett sådant projekt skulle intressera mig. Jag vill gärna forska vidare i 
min ambition att bidra till ”bättre” lärarkompetens både på grundnivå och som 
utveckling för Birgitta och hennes kollegor. Men nu avslutar jag detta arbete och 
överlämnar åt läsaren att reflektera, bryta sin åsikt och erfarenhet mot min och så 
respektfullt låta oss acceptera uppdraget att ”inse vår upphöjda kallelse … och säkra en 
riktig samhällsutveckling”. 
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Bilaga 1 
Hela det samlade kommentarsmaterialet. 
Delat upplevelserna med andra- mindre tungt 

Fått tillbaka dem i bearbetad form - avdramatiserat jobbiga känslor 

Fått prata och höra sig själv prata, vilket ibland gett nya insikter 

Förstått att man aldrig är ensam om känslor och upplevelser - lättnad 

Fått stöd och bekräftelse av gruppen 

Fått tips och idéer om hur man kan gå vidare eller förhålla sig i knepiga situationer - ny 
energi och lust 

En känsla av att man själv och gruppen är viktiga, något att prioritera, något som varar 
över tid 

En insikt om processer över tid- i motsats tills skolans lösningsforcerade tendenser 

En trygghet med varandra i gruppen och med att det kan räcka att prata om och 
reflektera kring saker istället 

 för att prestera lösningar 

En ny syn på hur mycket man kan förändra genom det egna förhållningssättet 

Fått en del tips och förslag som är användbara 

Vi har arbetat med olika åldrar och olika verksamheter 

Har fått en annan synvinkel på vissa ”problem” och hur man kan lösa dem 

Bra att pedagoger från olika stadier deltog 

Nya perspektiv av egna funderingar på problem 

Svårt att komma till sin rätt och diskutera saker med arbetskamrater man redan har en 
relation till 

Fått inblick i många områden.  

Nyttigt att ta del av andras problem 

Fått stöd från nära kollegor 

Skönt att få bekräftat att man ibland har ”rätt” att gnälla 

Kanske mer blandad personalgrupp 

Vardagliga händelser lyfts upp som man annars oftast bär med sig hem 

Skönt att prata av sig! 

Hjälp hur vi ska hantera fortsättningen av år 1 

Att få ventilera sin vardag med kollegor och att få andra infallsvinklar har varit givande 

Fått alternativa sätt att hantera olika situationer 

Fått tillfälle att tillsammans kunnat reflektera och hitta gemensamma ståndpunkter 

Jag har fått mer distans till mitt arbete men framförallt mina egna ställningstaganden så 
att jag kan lämna det bättre 
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Fått helhetsperspektiv och vända ”oro” till konkreta situationer 

Sitta med kollegor och få prata om min nya uppgift och ta del av de andra s erfarenhet 

Alla fått utrymme och att allas synpunkter känts tillåtna 

Fått sitta ner och reflektera med någon utomstående 

Fått utlopp för mina frustrationer 

Fått tid att sitta ner och reflektera med någon utomstående 

Handledaren kunnat ge oss andra perspektiv och annorlunda sätt att belysa problemet 

Vill ha mer konkreta råd och ställningstaganden  

Vill ha mer utmaning och ifrågasättande av mina inbillade sanningar 

Möjlighet att ventilera känslor i ett nytt arbetslag 

Fått andra perspektiv 

Fått ta upp nya och gamla problem 

Jag har fått nya insikter 

Handledaren har haft förmågan att sammanfatta och sätta fingret på det viktiga 

Handledaren har hittat de rätta orden så man ser saker klart 

Fått fokus på våra behov 

Fått prata och ta upp saker på ett neutralt ställe 

Fått tid till reflektion 

Möjlighet att lyssna och förstå 

Att få hjälp av varandra 

Kände mig pigg och glad efter handledningen 

Fått tid att prata och lyfta problem/frågor 

Tid för reflektion 

Hjälp till självhjälp 

Fått hjälp och stöd av varandra 

Fick positiv kraft av handledaren 

Tillfälle till reflektion och tankeställare 

Mindre relations- och ledningsproblem 

Man blir bekräftad som yrkesman och människa 

Det har varit roligt även om vi också har diskuterat allvarliga och tunga saker 

Lyssna ventilera, säga min sida av saken, ibland kan det räcka med att konstatera: så 
här är det och det är gott nog 

Vi har fått ett forum att lyfta saker 

Jag har tänkt att handledning skulle fungera som en slags ventil och det har det gjort 

Det har blivit utvecklande för gruppen 

Jag har fått mer förståelse varför vissa konflikter uppstår 
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Jag har lärt mig saker om mig själv 

Vilken roll jag har och jag har lärt känna mina kollegor mer nu 

Vi har blivit bekräftade 

Har lärt mig mycket om de andra i arbetslaget 

Känner mig tryggare när man vet och förstår varför vi gör som vi gör 

Trygghet i vardagen eftersom jag vet att det finns tid att prata på handledningen 

Skönt att få prata 

Lärt mig att man behöver lyssna inte bara prata 

Känts bra att man fått älta av sig 

Jag känner mig lättat eller till och med lätt som en fjäder 

Stärkt mig både i yrkesrollen och privat 

Blivit bättre på att lyssna på andra, försökt att tänka efter och se vad situationen 
handlat om istället för att stressa upp mig 

Lättare att arbeta eftersom vi fått en bättre kommunikation, det bäddar för mindre 
irritaiton 

Fick en chans att prata om sådant man inte kan prata om när barnen är med 

Jag har pratat mer än jag brukar, jag brukar inte ta så stor plats 

Försöker nu pröva andra lösningar på problem, att lyssna och ta in 

Jag tänker efter lite mer, funderar mer över frågor som kommer upp 

Jag jobbar mer individuellt nu efter handledningen 

Ser nu saker och ting med andra ögon och ökat min förmåga att lyssna på andra 

Man får lära sig tänka djupare, även i vardagen 

Är mera öppen för andras idéer 

Tänker i fler steg innan man fattar ett beslut 

Tror jag vågar mer, blivit öppnare 

I och med att jag tagit del av andras tankar så tror jag att förändringar skett, men på ett 
djupare plan 

Jag har blivit mera positiv 

Känt det tryggt att få stöd 

Känt mera gemenskap 

Jag har blivit mera försiktig med vad jag säger och till vem 

Jag bör tänka mer på hur jag kommunicerar med mina arbetskamrater, att vara tydlig, 
att våga, jag är ännu mer ärlig nu 

Att lära mig tag i vissa situationer eller strunta i dem 

Jag är gladare nu när jag fått berätta för mina kollegor vad jag har känt, mognat jag vet 
vem jag är här på mitt arbete och jag trivs i den rollen 

Bättre självförtroende 
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Pratar mer med andra runt omkring mig 

Fått ta upp saker som man gått och tänkt på, man har rensat luften 

Vi har något tillsammans som är eller har blivit starkare, något bra som vill framåt över 
alla hinder 

Vi är vänligare mot varandra, ger stöd, när man behöver 

Vi har blivit mer sammansvetsade 

Vi samarbetar mycket bra nu 

Upptäckt att vi pratar för sällan med varandra, har bara pratat problem tidigare, det 
försöker vi undvika nu 

I diskussionen har gruppens kompetens lyfts fram 

Fått tid till reflektion och stannat upp 

Fått mer vikänsla 

Kommit varandra närmare, blivit öppnare, tagit tag i saker 

Mer öppenhet och irritation 

Till viss del mer ärlighet 

Jag tycker stämningen är sämre nu men det är som sagt en process 

Vi försöker vara mer ärliga och eniga 

Alla mer delaktiga och har en bättre förståelse 

Ännu mer dystra och tråkiga dagar, ofta känner jag att jag inte vill gå till mitt arbete 

Vi har mer förståelse för varandra och har lärt känna varandra, vet vilka roller vi har 

Jag kan se andras situation bättre 

Kunna förstå och se vad andra gör bättre 

Mer öppen för varandra och förstår hur den andre känner och mår 

Eftersom vi haft stor omsättning på personal har vi haft behov av att prata metodik 
angående barn och föräldrar har det varit till stor hjälp 

Växt oss samman, smidigare övergång där ny personal lättare kommer in i barn och 
personalgrupp 

Både jag och barnen mår bra 

Göra allt för att barnen ska må bra, se deras behov, få dem att trivas se till att de 
kommer in i gruppen 

Det ger gemensam handlingskraft, positivt och det påverkar barnen 

Gladare tryggare personal påverkar barnen positivt 

Vi har fått ett gemensamt handlingssätt mot barn och föräldrar 

Vi stiger in i barngruppen och är lugna, med påbyggt tålamod och självsäkerhet i vår 
yrkesroll 

Tryggare säkrare proffsigare vuxna, vilket ger en mer harmonisk barngrupp 

Man har fått släppa ut det man gått och grunnat på så man slipperatt tänka på det inne 
i barngruppen 
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Barnen känner sig trygga 

Positivt då vi fick tillfälle att prata med varandra utanför barngruppen 

Vi har pratat mycket om barnen och ser framgång hos dem 

De mår naturligtvis bra av våra positiva vibrationer, att vi är nöjda efter våra samtal 

De kanske upplever att vi inte är så olika längre och inte så irriterade på varandra 

Som helhet har et varit mycket givande, positivt och utvecklande, inte bara 
yrkesmässigt, men som man kan använda sig av även utanför sitt arbete 

Att saker och ting kommit upp till ytan tidigare för att processen skulle ta lite mindre tid 
och bearbetningen hade inte varit så svår och sårbar för mig 

Mer stöttning hur vi skulle kunna gå vidare, hur vi ska tänka vid olika situationer som 
uppstår 

Det är vi som bestämmer vad vi behöver hjälp med och vi behöver få mer förståelse för 
varandra 

Större gemenskap 

Den positiva feedbacken ger mycket energi 

Sättet vi har kunnat lyssna på varandra, utan några värderingar, förväntningar eller 
rätta svar 

Vi behöver prata mer om den tysta kunskapen/kompetensen 

Större samhörighet än jag trodde 

Vi har lyft fram många positiva tankar kring vårt arbetslag, hur vi fungerar ihop 

Jag känner personalen bättre 

Jag hade inte väntat mig att bli så känslomässigt berörd och att samtalen blev så djupa 

Ibland kom det fram saker som jag inte förväntat mig i (positiv anda) när kollegor 
berättade något jag inte hade en aning om 

Lite mer inblick i andras tankesätt 

Ett utlopp för känslor man inte visste att man hade 

Jag känner mig piggare och gladare rent allmänt, men om det beror på våren, 
handledning eller andra faktorer är svårt att säga 

Insikt att det inte bara är jag som har problem med vissa barn, det har minskat mina 
tankar om att det är jag som gör fel 

Det känns som att vi har en bättre sammanhållning 

Tid att återhämta sig och ta det lugnt 

Att man fick förtroende för varandra, men det är kanske tacka vare kontraktet 

Kanske att vi tänker rätt så lika i många saker 

Jag är inte ensam, även om jag vet att jag inte är det, kan det kännas så ibland, att mitt 
redan så stora förtroende för mina arbetskamrater har blivit ännu större 

Jag insåg att mina kollegor inte vågade säga vad som egentligen är problemet, några 
problem pratades det inte alls om 
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Jag har fått nya tankar om mig själv och bättre förståelse för hur andra har det, jag har 
insett mina fel och brister 

Jag har lärt mig att man inte ska tro så gott om folk, folk som man trott varit ärliga hela 
tiden inte är det 

Jag insåg att jag tar inte saker och ting så hårt, är en enkel person, ser positivt, tar en 
dag i sänder och går vidare 

Vi lärde oss mer om varandra som vi kanske inte hade lärt annars 

Att man kan komma sina arbetskamrater nära 

Glädje, nyfikenhet, förvåning, sorg, besvikelse 

Skönt glädje, sorg det är jättebra, när man uttrycker sina känslor 

Glädje, sorg, ilska, skönt att kunna få bekräftat sina känslor av sina arbetskamrater och 
att de känner likadant, viktigt att få och uttrycka känslor 

Jag vågade 

Glädje, sorg, lugn 

Ibland när vi berättat om ett enskilt barn och då har jag fått en djupare insikt eller 
känsla av själva händelsen 

Bekräftelse – aha-upplevelser 

Irriterad över föräldrar, glädje och humor har följt träffarna 

Glädje, värme, några gånger har det gjort ont i hjärtat men efter en stund lättade det 
och övergick i trygghet 

Att vi var olika men kompletterar varandra 

Trots att vi är olika kan vi samarbeta för målet 

Bra att kunna ventilera saker och ting som man annars inte kan lösa själv 

Handledning är verkligen personalvård  

Handledning har varit jättebra, rundorna där vi alla kunde uttala oss, vad vi tänker och 
tycker och där vi tillsammans pratar om på vilket sätt vi kan lösa våra problem. Det har 
varit givande 

Det har varit givande, intressant, inspirerande, avslappningsfull lugn handledning i 
positiv anda. Jag ser emot en fortsättning 

Jag tycker mycket om modellen laget runt, alla i tur och ordning med sina synpunkter 
på ett tema som börjar i tomma luften och växer vägen runt. Alla har något att tillföra. 
Denna situation kan bäst komma till stånd med en handledare som kommer utifrån 
som är neutral. Jag tror att vi svetsas samman av detta. 

Handledning har varit mycket givande. Många nyttiga tankar och infallsvinklar kommer 
fram när man sitter i en liten grupp och samtalar 

Det är nyttigt att prata och öppna sig i en liten grupp, då lär man känna varandra bättre 
och kanske till och med sig själv 

Jag är tveksam även om det är skönt att prata ut under professionell ledning. Hade 
mycket annat fungerat hade vi inte behövt detta. Det blir lite av ett sätt att terapeutisera 
bort problem som skulle ha åtgärdats 
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Jag känner mig positiv till handledning och det har inneburit ett par frågeställningar 
som jag bär med mig 

Handledning har gjort det mer tydligt med positiva respektive negativa sidor av jobbet. 
Handledning har givit gruppen tid och plats att sitta ner tillsammans, bra om det blir 
kontinuitet 

Jag har varit positiv till handledning hela tiden fast det ibland varit väldigt ledsamt och 
jobbiga diskussioner, men för att det ska bli bra i slutändan måste man gå från botten 
till toppen. Alltså gå igenom allt det jobbiga och låta alla säga vad de har på hjärtat. 
Sedan kan vi gå vidare och det kan jag nu. Alla bryr vi oss och tycker om vårt arbete. 
Vi kämpar på 

Det har varit lite jobbigt att allt ska fungera precis som vanligt när man kanske har tagit 
upp något lite jobbigt, att komma på alla tankar och förklara sig så att det inte blir 
missförstånd 

Möjligen har vi lärt känna varandra lite bättre men ”problemet” är inte löst 

Detta är något jag vill göra igen, att få dela med sig samt att få erfarenheter av andra är 
mycket lärorikt 

Som helhet har det varit mycket givande, positivt och utvecklande. Inte bara 
yrkesmässigt utan som man kan använda sig av även utanför sitt yrke 

Det finns säkert positiva effekter för skolan och arbetet i och med all personal som 
vanliga fall inte arbetar ihop lär känna varandra bättre 

Det känns som en oas för reflektion och framåtsträvande, en chans att vara proffs, men 
ändå ta ut svängarna. Tycker det är viktigt och vill gärna fortsätta 

Lyssnat på andras erfarenheter 

Tips och idéer och jämföra med vad andra gör 

Ökat förståelsen genom att höra hur andra tänker 

Bytt erfarenheter eftersom alla har olika bakgrund 

Ökat beredskapen, som en brandövning, blir smidigare och ger trygghet 

Ökad medvetenhet 

Tyst kunskap blivit synlig 

Elevernas olika sociala kompetens skapar oro – lärt oss acceptera olikheter 

Fått feedback 

Hjälp med egen gränssättning 

Avstjälpning/avlastning, behöver inte bära med sig projektioner nu med allt det nya av 
social sidan av jobbet 

Jobbat med dagens lärarroll 

Kunna moderera mellan elevers olikheter 

Fått hjälp med egen frustration över elevers misslyckanden 

Bearbetat slitningen mellan (nationella) krav och (enskilda elevers) förmåga  

 
 


