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Förord

Hösten 2008 genomförde 12 pedagoger en kurs i Handledning och ledarskap i 
klassrummet. Kursens innehåll har tillkommit utifrån de behov som verksam-
hetsföreträdare uttryckt. Den var en fördjupningskurs för lärare som handleder 
lärarstudenter i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) vid Luleå tekniska 
universitet. I kursen ingick att fördjupa sig inom ett eget valt område inom 
kursens ram, muntligt presentera vad de kommit fram till och skriftligt presentera 
sitt resultat.  I föreliggande rapport har kursdeltagarnas redogörelser samlats för 
att utgöra ett bidrag till att sprida sina kunskaper till fler än de som gått kursen 
hösten 2008.

Luleå i februari 2009 
Maj-Lis Hörnqvist 
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1 Inledning - att utveckla kompetens att leda 
lärande

Maj-Lis Hörnqvist 

Den verksamhetsförlagda utbildningen 

I all lärarutbildning ingår i dag minst 20 veckors utbildning som är förlagd till 
skol- förskole- och/eller fritidsverksamheten i kommunerna. Den verksamhets-
förlagda utbildningen (VFU) ska bidra till ett ökat lärande för studenterna genom 
att spegla teorin mot praktiken och praktiken mot teorin. Den ska ge studenten 
möjlighet att få egna erfarenheter och ta ansvar för eget pedagogiskt arbete och 
undervisning. Den ska också utveckla samarbetsförmågan både i arbetslag och 
tillsammans med barn och elever samt bidra till att studenterna relaterar sina 
ämneskunskaper till lärprocesser och urval av ämnesstoff. För att den delen av 
utbildningen ska fungera väl krävs väl utbildade och kompetenta lärare som kan ta 
ansvar för den delen av utbildningen. Kompetens i handledning kan visa sig på 
olika nivåer.  

Ett professionellt förhållningssätt, vilket utmärks av att man förhåller sig till 
kunskap och till andra människor så att respekt och integritet bevaras, är av stor 
betydelse. Vidare behövs en kommunikativ kompetens för att kunna samtala om 
det som händer i skolan och för att kunna lösa eventuella konflikter som kan 
uppstå mellan studenter och lärare, mellan lärare och kollegor eller mellan 
studenter och elever. Att vara utbildad i sitt ämne eller verksamhetsområde är en 
självklarhet. Alla tre kompetensområden är viktiga för att fungera både som lärare 
och som handledare. Att undervisa sina elever kan många gånger vara en annan 
sak än att undervisa och främja yrkeskunnandet hos lärarstudenter – blivande 
kollegor som ska bli goda lärare. Det senare lär man sig inte under sin 
grundutbildning utan här finns behov av kompetensutveckling. I 
utredningsförslaget till en ny lärarutbildning (2008:109) föreslås att utbildning av 
VFU-handledare ska bli ”en obligatorisk del av samarbetet mellan lärosäte och 
huvudman” (s. 405). Sedan 2003 har vi vid Luleå tekniska universitet arbetat för 
att samliga VFU-handledare som anlitas ska ha en adekvat utbildning för sitt 
uppdrag.

Det enkla eller komplicerade samspelet mellan student och 
VFU-lärare

Att vara VFU-lärare innebär att ha en dubbel roll, dels vara lärare för de elever 
man har i klassen och samtidigt under en period vara lärare för några blivande 
lärare som man också har i klassen. En av förutsättningarna för gott lärande är den 
relation som byggs upp mellan student och VFU-handledare. Ett inte alldeles 
enkel relation, studenten är vuxen men ”elev” och VFU-läraren är lärare och 
samtidigt nästan kollega. Vilket förhållningssätt bör man då ha till varandra? En 
viktig faktor torde vara en ömsesidig respekt där den mer erfarne leder den mindre 
erfarne i yrkeskunnandes labyrinter för att så småningom komma ut mer kunnig 
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än när han/hon gick in. Som i de flesta lärandesituationer så lär även den mer 
erfarne av den mindre erfarne, i alla fall om sinnena är öppna och beredda att ta 
emot nya intryck. Reflektion är här ett nyckelbegrepp och kan enligt van Manen 
(1991; van Manen, 2006) vara ett hjälpmedel för att utveckla en känslighet för att 
tolka tankar, känslor och önskningar hos studenterna, att kunna genomskåda olika 
dolda motiv, att ställa rimliga krav och förväntningar på studenten och att 
utveckla en känsla för vad som är lämpligt och rätt att göra utifrån den enskilde 
studentens individuella natur och förhållanden. I lärarens vardag med den ständiga 
interaktionen med elever finns det inte så stort utrymme för reflektion. Mötet 
mellan lärarstudent och VFU-lärare kan bli en anledning att reflektera över vad 
läraren gör när han/hon undervisar, varför han/hon gör på det sätter och vad det 
betyder för eleverna. Här kan lärarstudenter bidra till lärarens professionella 
utveckling förutsatt att en god relation finns och en tillräcklig tillit byggts upp. 

En utmaning är att vara öppen för de olika mål och utmaningar som både VFU-
lärare och student har. Lärarens uppgift, att främja eleverna lärande, är inte vad 
studenter i första hand ängslas inför. Mer framträdande är osäkerheten om hur han 
eller  hon ska klara av att hantera alla de faktorer som inverkar på undervisningen 
(se Brown, Stephen, & Cope, 1999). Van Manen (2006) beskriver också att 
nyblivna lärare ofta möter en diskrepans mellan sin nyligen lärda kunskap och vad 
de upptäcker behövs i praktiskt lärararbete. Kunskapen passar inte riktig in när de 
möter det alltid föränderliga klassrummet och skolan. Det gäller förmodligen även 
för de studenter som fortfarande är inne i utbildningen. Många studenter har en tro 
på att de under sin utbildning ska kunna lära sig allt de behöver kunna för att vara 
en god lärare. Liksom i många andra yrkesutbildningar är det inte möjligt, det sker 
ett ständigt lärande särskilt när man arbetar med människor. Disciplinproblem i 
klassen är ett exempel på något som många lärarstudenter oroar sig för. Oroar sig 
även den mer erfarne för att inte kunna hålla disciplinen i klassen eller 
barngruppen?  

Målet med lärarutbildningen är att utbilda goda lärare. Vad kännetecknar då den 
goda läraren? Enligt en engelsk studie av lärare inom högskolan (Nicoll & 
Harrison, 2003) karaktäriseras den goda läraren av att kunna skapa 
undervisningssituationer, använda lämpliga undervisningsmetoder, ge studenter 
återkoppling på deras arbete och själv styra sin undervisning, hantera tiden och 
verka inom befintliga resurser samt reflektera över sitt arbete och planera sin 
kommande professionella utveckling. De bakomliggande principer och 
värderingar för att kunna bli den goda läraren är enligt Nicoll och Harrison att: 
förstå hur studenter lär, ett intresse för studenternas framsteg, en hängivenhet för 
yrket och att arbeta och lära av kollegor samt en kontinuerlig reflektion över sin 
professionella praktik (se även Carr, 2005). Detta är något som jag menar är 
gemensamma principer och värderingar för lärare oavsett vilken verksamhet de 
verkar inom. Carr (2007) har på ett träffande sätt sammanfattat vad en god lärare 
är med följande ord: 

… good teachers would be those who are not merely experts in some narrow 
academic or technical expertise, but who have broad acquaintance with a 
wider range of received human wisdom. (s. 386)
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Lärande och kompetens 

Såväl VFU-lärare som lärarstudenter vill vara och bli goda lärare och behärska sitt 
område för att känna sig kunniga och kompetenta. Att uppleva sig som en 
kompetent person är enligt Deci och Ryan (1994) ett av våra mest grundläggande 
psykologiska behov. Det betyder att vår självkänsla är beroende av hur vi 
bedömer vår aktuella kompetens i förhållande till ett önskat tillstånd och hur 
viktig vi anser att den är.

Att ha ett uppdrag som VFU-lärare betyder att det ställs vissa förväntningar på 
läraren både från studenter, från universitetet och från arbetsgivaren. 
Förväntningar som det gäller att leva upp till och för att känna sig trygg i rollen i 
den föränderliga värld vi befinner oss i så behöver man tillägna sig aktuella 
kunskaper och färdigheter.

Vad innebär det då att lära tillsammans jämför med att lära på egen hand? En stor 
skillnad är att i ett samarbetslärande tillfredsställs ett annat centralt psykologiskt 
behov (Deci & Ryan, 1994), nämligen behovet av att ingå i ett socialt 
sammanhang. Det sociala sammanhanget kan beskrivas utifrån det gemensamma 
uppdraget som VFU-lärare vid en skola med en samordnare och en rektor som ger 
förutsättningarna för att genomföra uppdraget. 

Fördjupningsområden 

De områden som kursdeltagarna kunde välja att fördjupa sina kunskaper inom 
var:

Läraren, uppdraget och lärarutbildningen, som fokuserade lärarens och VFU:ns 
roll i lärarutbildningen samt innebörden av uppdraget som lärarutbildare i 
verksamheten. Likaså behandlades VFU:ns roll för utvecklandet av ett pro-
fessionellt förhållningssätt och vad studenterna möter i utbildningen. Styrdoku-
ment, kursplaner, examinationer och övrigt som är aktuellt inom AUO och 
inriktningar.

Handledarrollen som handlade om samspelet och det ömsesidiga lärandet mellan 
handledare och student. Studenters förväntningar, önskemål och erfarenheter av 
handledning i verksamhetsförlagt lärande.  

Etiska frågeställningar i läraryrket och i handledarrollen behandlade etiska och 
yrkesetiska frågor i verksamhetsförlagt lärande.  

Samtal och konflikthantering inriktades på olika strategier för handledning och 
samtal. Samtalsmetodik och reflektion i lärande, teoribildning kring samtals-
metodik och svåra samtal, samtal om det som inte fungerar bra samt konflikter 
och konflikthantering. 

Lärande och bedömning.  Lärande, kunskap och bedömning diskuteras utifrån 
aktuell forskning och praktiska erfarenheter inom området samt hur bedömning av 
studenternas prestationer kan göras i syfte att dels stödja studenternas lärande och 
dels i förhållande till lärarstudenternas kursmål. 
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Kursdeltagarna uppmanades att fundera över ett fördjupningsarbete som både de 
själva och andra lärare kunde lära sig av och ha nytta av  i sitt arbete som VFU-
lärare. Utmärkande för fördjupningsarbetena har varit fokuseringen på samtal, 
konflikter och etiska aspekter i handledningssituationen. Malin Sandberg och 
Linnéa Stenberg har i ett kapitel utvecklat sina tankar om vilka kunskaper som en 
VFU-lärare behöver för att kunna främja lärarstudenternas lärande inom olika 
områden i praxis. Tina Arnold och Britt Nilsson har fördjupat sig i 
handledarsamtalet som ett verktyg i lärarens professionella utveckling. Eva 
Espling Mattsson, Helena Eriksson, Karin Johansson Edman och Annika 
Johansson har utvecklat olika rollspel som illustrerar tre typiska situationer som 
en handledare kan möta. Olika typer av makt, hur makt kan yttra sig i 
handledningssituationen och vilka konsekvenser de kan föra med sig har Git 
Öhlund och Anna Nyberg utrett. Slutligen har Lena Senbom och Berith Moritz 
utformat en manual för samtal med studenter utifrån en yrkesetisk attityd och ett 
yrkesetiskt omdöme. 

Värdet av gemensam kompetens utifrån professionella 
behov

Ett genomgående uttryck i våra samtal och i den kursutvärdering som deltagarna 
gjort, har varit glädjen att erövra kunskaper och insikter i samspel med lärare och 
kurskamrater. Upplevelsen av engagerade lärare i kursen, utmanade uppgifter och 
många givande diskussioner har bidragit till en större säkerhet. De två centrala 
psykologiska behov att uppleva sig kompetent och att ingå i ett socialt 
sammanhang för att utvecklas och må bra (Ryan & Deci, 2000), kan förklara den 
kraft som finns i att kompetensutveckla sig tillsammans med kollegor i samma 
situation som man själv befinner sig i, nämligen att främja lärarstudenters lärande 
inom vissa specifika områden.  

Det kollegiala utbytet av erfarenheter har visat sig vara otroligt värdefullt i 
kombination med undervisning i de aktuella områdena. 

Framåtblick

VFU-lärare finns i tio kommuner, från Skellefteå i söder till Kiruna i norr. Att 
hitta former för kompetensutveckling som är tillgängliga för så många som 
möjligt i detta vidsträckta geografiska område är en utmaning. Att gå en kurs som 
lokaliserad vid universitetet i Luleå är det vanligast förekommande. Andra sätt 
kan vara att bilda forskningscirklar i samarbete med forskare från universitetet där 
aktuella frågor diskuteras och ventileras i skenet av aktuell forskning, i syfte att 
förbättra den egna verksamheten. Seminarieserier inom olika angelägna områden 
kan vara ytterligare en form, där deltagarna utgår från vetenskapliga texter som 
diskuteras. Miniprojekt tillsammans med forskare från universitetet, där 
utgångspunkten är något som deltagarna konkret vill utveckla i praxis, skulle 
kunna bidra till lärares professionella utveckling som VFU-lärare och handledare. 
Oavsett vilken eller vilka former som väljs, kommer det att gynna de 
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lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda undervisning vid den skolan, i den 
klassen, med den VFU-läraren. 
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2 Vad behövs det för kunskaper för att självständigt 
handleda lärarstudenter mot en professionell 
yrkesroll? 

Malin Sandberg och Linnéa Stenberg 

Inledning

När vi fick i uppgift att i vfu-utbildningen att skriva ett projektarbete där ett av 
kursens område väljs och fördjupas i började vi fundera på vad vi ville fördjupa 
oss inom. Eftersom vi båda är relativt nya inom yrket så var vi överens om att vi 
ville börja i grunden. Grunden för oss är att genom denna kurs tillgodose oss en 
bra grund för att självständigt kunna handleda lärarstudenter ute i verksamheten. 
Därför enades vi om att välja handleddarrollen som fördjupningsområde. Vi hade 
som tanke att behandla de områden som vi uppfattar som viktiga för handledning. 
Genom kursens gång har olika områden fått mer kött på benen, en del har fallit 
bort och andra förblivit i dess ursprungliga form som då de uppdagades.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här rapporten är att vi som handledare ska tillgodose oss 
grundläggande kunskaper för att vi självständigt ska kunna handleda 
lärarstudenter under deras yrkesförlagda praktik. 

Vår frågeställning är: Vad behövs det för kunskaper för att självständigt handleda 
lärarstudenter mot en professionell yrkesroll? 

Källor

I denna rapport har vi valt att använda oss av kursens litteratur det vill säga 
Handledning i pedagogiskt arbete (Kroksmark & Åberg, 2007) samt Läraren i 
etikens motljus (Bergem 2007). Vi har även refererat till kursens föreläsningar 
samt handboken för lärarutbildningen (LTU, 2008). 

Begrepp

I arbetet kommer vi fortlöpande i texten att använda oss av begreppet handledare 
och då syftar vi till en handledare för lärarstudenter. Förkortningen Vfu kommer 
att användas i texten och det betyder verksamhetsförlagd utbildning. När vi i 
texten använder begreppet student menar vi lärarstudenten. 

Arbetets upplägg 

Vi har valt att lägga upp vår rapport med hjälp av underrubriker. Varje rubrik 
omfattar det vi tycker att en handledare bör ha kunskap om för att kunna handleda 
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på ett tillfredsställande sätt. Under varje rubrik behandlas ämnesområdet som 
rubriken syftar till. Under rubriken Sammanfattande diskussion kommer vi att gå 
igenom det vi ställt upp i rapportdelen med våra egna åsikter och funderingar. 

Kompetens

För att få vara handledare måste man ha en relevant utbildning för uppdraget 
(LTU, 2008). Relevant utbildning är att ha en lärarexamen samt en handledar-
utbildning. Eftersom läraryrket är en mångfacetterad ”profession” måste lärarnas 
professionalitet förankras i tre former av kompetens, vilka i praktiken smälter 
samman till en helhet: pedagogisk kompetens, ämneskompetens, och yrkesetisk 
kompetens. Lärarens handlingsberedskap måste vara bred och sammansatt 
(Bergem, 2008, s. 107)  

Den verksamhetsförlagda utbildningen handlar om att förena teori och praktik. 
Teorin måste finnas på universitetet för att kunna länkas ut till vfu-platserna. 
Kompetens kan både vara formell och faktiskt. Som handledare ska du ha en 
relevant utbildning för uppdraget, det vill säga den formella kompetensen. Du 
innehar även en faktiskt kompetens. Med det menas sådant som du själv 
tillgodosett dig exempelvis att vara en god lyssnare eller hur man jobbar i 
verksamheten. Kompetens innefattar alltså både teori och praktik och därför är det 
viktigt att praktiken och teorin går hand i hand i lärarutbildningen.

Som handledare behöver du inneha färdigheter som gör att du kan hämta 
information på Internet. Där finner du nämligen handledarbrev, kursplaner, 
bedömningsformulär mm.  En annan del som du som handledare ska göra är att 
samverka med övriga vfu-handledare inom arbetsgruppen/lärarlaget (LTU, 2008). 

Utveckling och förutsättningar 

Som handledare ska du delta i den fortbildning som anordnas av universitetet. Du 
ska även samverka med kollegor på din arbetsplats samt kunna tillgodose dig 
information som hämtas via Internet. Du behöver även goda kunskaper om 
verksamhetens struktur och pedagogiska profil för att kunna informera studenten 
om detta (LTU, 2008). 

En förutsättning för att handledningen ska fungera på ett bra sätt och att en positiv 
utveckling ska kunna ske hos studenten är tid.  Søndenå (2007) tar upp att 
handledare uppfattar ofta att utmaningarna består av avgränsande frågor om tid, 
närvaro och didaktisk kontroll. Det finns en problematik om hur man ska få 
tillräckligt med till att vara tillsammans med studenten samtidigt som man ska 
utföra sitt vanliga arbete (s. 225). 

Handledarstil

Den kompetens som handledaren behöver för sin verksamhet måste ses i relation 
till den handledarroll som vi tänker oss. Ska handledaren primärt vara under-
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visningsexpert och modell - guru - måste konsekvensen som god utövare av 
undervisningen betonas. Om handledarens huvudfunktion ska vara att inbjuda till 
reflektion över praktiken - kritisk vän - måste kompetensen som analytiker och 
teoretisk kunnig fackman väga tungt. (Handal, 2007, s. 23) 

Handledning är en lärandeprocess som försiggår mellan två eller flera personer i 
syfte att skapa mening, ny förståelse och möjliga handlingsalternativ i 
yrkessammanhang. Handledning sker genom samtal om ämnen som hämtas från 
yrkesområdet (Gjems, 2007, s. 180). 

När man är handledare är det viktigt att ha förkunskaper om studenten. Det är en 
fördel om man har ett samtal innan man börjar handleda där man lär känna 
studenten lite bättre. Vid dialogen med studenten är nyckelorden, intresse, 
kunskaper, färdigheter, erfarenheter samt kultur. 

Dyste skriver (i Gjems, 2007) att dialog i dagligt tal används om samtal ansikte 
mot ansikte mellan två personer. Detta är ett beskrivande sätt att tala om dialoger. 
Det kan också göras normativt och syftar då på samtal med vissa kvaliteter, till 
exempel likvärdighet mellan två eller flera parter, förmåga att lyssna och vara 
öppen för andras argument och åsikter (s. 186). 

Som handledare är det viktigt att tänka på att studenten och handledarens 
referensramar kan skilja sig åt. Bateson (i Gjems, 2007) menar att vi inte förhåller 
oss direkt till verkligheten utan till vår perception och tolkning av de sinnesintryck 
vi mottar. Vi fångar upp, uppfattar och ser olika saker utifrån vad en händelse 
kommunicerar till oss. Vad som fångas är beroende av flera olika ting: tidigare 
erfarenheter, kunskaper, intressen, värderingar samt påverkan från den sociala, 
kulturella och historiska epok som vi lever i (s. 184). 

Gjems använder begreppet kartor för att bland annat förklara och reflektera runt 
handledningen. I ett handledningssamtal kan handledarens frågor, funderingar, 
utforskande och utmaningar bidra till att den handledde nyanserar, vidgar eller 
förändrar kartan och finner nya möjligheter att förstå och eventuellt handla i sitt 
yrke (Gjems, 2007, s. 185).

Handal pratar om olika roller man kan ha som handledare och menar att i en något 
annorlunda roll kan handledaren fungera som analytiker och tolk i förhållande till 
yrkespraktiken. Handledaren försöker då hjälpa studenten till insikt om denna 
yrkespraktik med hjälp av begrepp, perspektiv och modeller från teorin och med 
det som man på svenska så pregnant kallar ”beprövad erfarenhet” (Handal, 2007, 
s. 21). 

Bedömning 

Som hjälp vid bedömning tillgodoser universitetet ett bedömningsunderlag som 
handledaren ska utgå från. Studenten ska inför varje praktiktid ha ett eget 
planeringsunderlag med sig som handledare och student kan ha som grund för att 
studenten ska få ut så mycket som möjligt att praktiktiden. Handledaren ska kunna 
hämta nödvändig information från lärarutbildningens hemsida inför vfu-perioden 
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det vill säga handledarbrev, kursplan, bedömningsformulär mm. Dessa dokument 
utgör grunden till bedömningen (LTU, 2008). Det är viktigt att en handledare gör 
en korrekt bedömning av lärarstudenten. Handal (2007) menar att den verksam-
hetsförlagda praktiken till och med kan ha större inflytande på studenternas 
praktiska teori och undervisningspraktik än det som de lär sig genom 
lärarutbildningen.

Wood menar att bedömning ska omfatta individens framsteg i relation till sig själv 
snarare än till andras framsteg. Som handledare ska vi fokusera mer på kompetens 
än på intelligens, vi ska söka det bästa hos studenten och vårt syfte ska hela tiden 
vara att hjälpa denne framåt snarare än att döma individen. 

Näslund (2007) hänvisar till Näslund och Granström som gör en uppdelning i 
handledningssyften utifrån ovanstående traditioner och lyfter fram fyra olika mål 
för handledning; (1) kunskapsutveckling; (2) färdighetsutveckling; (3) personlig-
hetsutveckling och på senare år en integration av dessa tre målsättningar i en ny, 
(4) integrerad målsättning (s. 166). 

Sammanfattande diskussion 

Kompetens 

Som handledare ska du inneha en rad olika färdigheter och i Handboken för 
lärarutbildning (LTU 2008) står det bland annat att du ska ha en relevant 
utbildning, ska kunna hämta information från Internet, ha kunskap om 
lärarutbildningen samt samverka med övrig personal ute i verksamheten. Detta 
ställer krav på vår kompetens. I vår formella kompetens kan vår lärarutbildning, 
vfu-utbildning samt fortbildningar av olika slag räknas in. I den faktiska 
kompetensen räknas bland annat vår yrkeserfarenhet in, det kan vara egenskaper 
som att vara en god lyssnare, stämma av klassrumsklimatet med mera. Dessa två 
olika aspekter av kompetens fås på olika sätt. En lärare som är i början av sitt 
yrkesverksamma liv har en mer aktuell bild av lärarutbildningen medan en som 
varit yrkesverksam en längre tid behöver uppdatera detta. En lärare som arbetat en 
längre tid innehar förmodligen en större del av den faktiska kompetensen än en 
som just börjat arbeta inom läraryrket. Det är därför svårt att säga vad som är en 
relevant utbildning för uppdraget enligt oss. Det ställs krav på handledare av 
lärarstudenter som inte tillgodoses av en relevant utbildning såsom 
lärarutbildningen eller vfu-utbildningen. Kunskaper i data/Internet och samarbete 
med i lärarlaget eller övrig personal på arbetsplatsen är ingen självklarhet att man 
innehar. Läraryrket är så mångfacetterat att det är svårt att tillgodoses allt i en 
paketlösning, istället är det något man tillgodoser sig med tiden med hjälp av 
erfarenheter, kompetensutveckling och samverkan med andra. 

Utveckling och förutsättningar 

Som vi berört under rubriken kompetens här ovan behöver man som handledare 
ständigt utvecklas genom fortbildning, samverkan med andra samt yrkes-
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erfarenhet. Att vara handledare kväver enligt oss även ett engagemang som inte 
går att säkerhetsställa genom utbildning. Vi menar att engagemanget hos en 
handledare är otroligt viktigt för studentens utveckling. Vi kan själva uppleva en 
stor skillnad på de olika praktiker vi genomfört, där engagemanget varierat. Där vi 
haft turen att träffa en engagerad handledare har utvecklingen och trivseln varit 
betydligt större än då fallet varit tvärt om. 

Mycket viktiga delar i handledningssamtalet anser vi är studentens självvärdering 
och handledarens återkoppling. Vi som handledare bör observera studenten i olika 
situationer för att kunna ge återkoppling på studentens reflektioner, självvärdering 
och praktiska handlande. Detta tror vi ska hjälpa studenten att bli medveten om 
sitt handlande och sin praktiska teori samt stimulera till utveckling av kunskap, 
färdigheter och värderingar. Därför tycker vi att det är viktigt att ta sig tid att 
samtala och efterreflektera med studenten för att denne ska få så mycket feedback 
som möjligt, men det är också viktigt att ge studenten möjlighet att uttala sig om 
dagen. Samtalen med studenten tycker vi ska utgöra en central del i det 
handledande uppdraget. 

Handledarstil

Vi anser att handledningen syftar till att stödja och underlätta studentens lärande 
och utveckling av den egna yrkesidentiteten i yrkesrollen. Detta tror vi sker bl.a. 
genom att studenten stimuleras till att använda och reflektera över tidigare 
kunskaper, erfarenheter och värderingar samt att inhämta ny kunskap, finna nya 
lösningar och dra egna slutsatser. Vi menar att reflektion över eget tänkande och 
handlande är en grundsten i all kunskapsutveckling. Vi anser att det är viktigt att 
studenten ges möjlighet att ”stämma av” sina reflektioner och samverka både med 
andra studenter och med oss handledare. Handledning med studenten anser vi bör 
ske kontinuerligt under dagen men vi tror att det bästa är att avsätta en särskild tid, 
regelbundet återkommande för längre handledningssamtal. 

Vi tänker att det är mycket en student kan hämta in av förhållningssätt och 
bemötande genom att följa och spegla oss som handledare under sina 
praktikperioder, vilket gör oss lite till en guru. Däremot så tror vi att en blandning 
av de här två olika formerna är det bästa. Vi anser också att perioderna givetvis 
också ska innehålla små egna uppgifter och frihet att ta ansvar utifrån sina egna 
förutsättningar. Vi som handledare måste tänka på att studenten redan bär på 
tidigare kunskap om och egna erfarenheter av undervisning från sin egen 
skolgång. Med noggrann förhandledning inför dessa tillfällen tror vi att det kan bli 
lärorika upplevelser och handledningssamtal efteråt. Vi som handledare kan 
använda oss av de begrepp som Gjems (2007) tar upp. Hon menar att varje 
människa har en egen karta och vi som handledare kan hjälpa studenten att tyda 
terrängen och hitta nya vägar. 

Vi tror att det viktigaste för oss som handledare är att göra studenten nyfiken på 
läraryrket. Vi ska vara inspiratörer som ska väcka studentens lust att vilja bli 
lärare. Vi hoppas ju att de ska tycka om jobbet precis lika mycket som vi gör och 
att det faktiskt är jätteroligt att gå till jobbet, där man bemöts varje dag av nyfikna 
och oftast trevliga barn. 
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Bedömning 

Praktiktiden är en stor och viktig del i lärarutbildningen. Det är där den teori man 
lärt sig på skolan ska bindas samman med praktiken ute på verksamheten. Vi 
anser att det var under praktiken vi tog stora kliv framåt i vår utveckling. Vi håller 
därför med Handal (2007) som menar att den verksamhetsförlagda praktiken i 
vissa fall kan ha större inflytande på utvecklingen än det som de lär sig genom 
lärarutbildningen. Det är viktigt att vi som handledare fungerar som en länk 
mellan teorin och praktiken, mellan den formella och den faktiska kompetensen. 

Woods menar bland annat att det vi handledare ska bedöma ska omfatta 
individens framsteg i relation till sig själva. Detta är något som vi lärare gör 
dagligen i vår verksamhet. Det går nämligen hand i hand med mycket av det som 
står i den rådande läroplanen, Lpo-94. En stor del av vårt uppdrag går ut på att 
individualisera undervisningen så att den passar varje enskild individ. Det är alltså 
den personliga utvecklingen som är i centrum men i skolans värld kopplas den till 
läro- och kursplanerna och de mål som står i dessa. Som handledare för studenter 
kopplas deras personliga utveckling till bedömningsmallen och praktikplane-
ringen.

Det är viktigt att bedömningsmallen är så tydlig som möjligt. Det som ska 
bedömas ska vara synligt och tydligt så att alla ska veta vad målen är. Under 
kursens gång har vi gått igenom den nuvarande bedömningsmallen och mycket 
kritik har riktats mot denna, bland annat att den är otydlig och att man inte får en 
överblick av hur studenten utvecklas. Näslund och Granström delar upp målen för 
handledning i fyra delar; kunskapsutveckling, färdighetsutveckling, personlighets-
utveckling samt integrerad målsättning. Dessa delar tycker vi är en bra grund för 
upprättande av en bedömningsmall. Dessa områden ger en överblick på vare 
punkt samt en generell bedömning av alla områden. 

Slutligen vill vi framhålla vikten av det som ska bedömas är tydligt och synligt 
och en förutsättning för utveckling är en givande dialog runt det som ska 
bedömas. 

Avslutning 

Genom detta arbete anser vi att vi lärt oss mycket och kunnat fylla vår 
kunskapsryggsäck ytterligare. Vi tycker att det är viktigt med en givande dialog 
då den är en förutsättning för en positiv utveckling främst hos studenten. En annan 
viktig aspekt är tydlighet både då det gäller arbetsramar till exempel arbetstider, 
förväntningar, uppgifter och mål. Vi anser att ha en gemensam målbild är grunden 
för utveckling och det är vårt ansvar att ta fram detta tillsammans med 
lärarstudenten. För att kunna vara en bra handledare och lyckas med det vi skrivit 
ovan behöver vi pedagogisk kompetens, ämneskompetens och yrkesetisk 
kompetens. Vi ser nu framemot att fylla vår ryggsäck med den praktiska kunskap 
och utveckling som handledning kommer att ge och vi är förväntansfulla inför 
vårt första handledningsmöte.
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3 DET GODA SAMTALET - Mötet mellan 
lärarstudent och VFU-handledare 

Tina Arnold och Britt Nilsson 

Inledning

I läraryrket möts vi hela tiden i samtal med elever, kollegor, föräldrar och andra 
berörda i skolans värld. Vi utgår från den sociokulturella bakgrund som vi själva 
har och möter samtalspartnern i dennes sociokulturella miljö. Detta kan innebära 
motsättningar och missförstånd. Gjems (2007) beskriver i sitt arbete att tidigare 
erfarenheter, kunskaper, intressen samt sociokulturell historia kan påverka 
samtalet. Wertsch (1993) skriver om den sociokulturella bakgrunden. Med ett 
sociokulturellt förhållningssätt menas den historiska, kulturella och institutionella 
historia som vi bär med oss. Om man strandar i ett samtal kan det vara förödande 
för ett fortsatt gott samarbete mellan handledare och student. När vi nu har nått 
slutet av VFU-handledarutbildningen förstår vi hur viktigt det är att relationen 
mellan student och handledare kopplas samman under handledarsamtalets gång. 

Syfte och mål 

För att kunna komma till en slutsats och få bearbeta processen i ett samtal vill vi 
påvisa vikten av reflektion. Med reflektion vill vi, liksom Ahlberg (2007) skapa 
mening och förståelse kring skilda dilemman och problem som vi kan träffa på i 
det dagliga arbetet.
Vi har valt att fokusera på ett handledarsamtal med en student där vi vill försöka 
hitta verktyg som kan lotsa oss vidare mot ett gott samtal. Vi vill visa på tre olika 
utvecklingsmöjligheter:

Studentens kunskapsutvecklande progression i VFU 
Studentens inre utveckling
Det goda samtalet som ett verktyg i lärarprofessionen 

Forskningsbakgrund 

I relationen mellan handledare och student behandlar Handal (2007) handledarens 
roll och kompetens. Det är viktigt att handledaren hjälper studenten att få insikt 
med hjälp av begrepp, perspektiv och modeller från teorin med det som man 
kallar beprövad erfarenhet. Handal för fram att reflektionen är ett arbetsredskap 
för läraren att gå vidare i sin yrkesutveckling med: 

Syftet med en sådan ”reflekterande handledning” är att bidra till 
medvetenhet och vad denna praktik ideologiskt representerar och vilka 
kunskaper, erfarenheter och värderingar den bygger på (Handal 2007, s. 23). 

Det är av värde att både vara en ”guru” och ”en kritisk vän”. Att vara 
undervisningsexpert, guru, och samtidigt kunna lära studenten att reflektera över 
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sitt lärande, en kritisk vän är det optimala. Vi håller med Handal (2007) om att 
man måste välja, är den senare att föredra. Om man är en utmärkt lärare men inte 
kan dela med sig i av sina kunskaper och erfarenheter till studenten blir hon då 
bara en iakttagare. Får däremot studenten vara med i hela processen; planering, 
genomförande och efterarbete och tankarna som handledaren har under 
processens gång, får studenten lära sig yrket. Reflekterande frågor som Vad? Hur? 
Och varför? är essentiella för att uppnå en god didaktisk reflektion som för 
utvecklingen framåt. 

I förhållandet med studenten måste handledaren inta en mer kompetent position 
än studenten. Där är det av vikt att handledaren kan skilja på handledarrollen 
kontra maktrollen. Näslund (2007) beskriver makt och handledning som att den 
kan användas konstruktivt. Det kan visa sig genom att handledaren håller 
pedagogiska lektioner, har goda relationer med föräldrar och kollegor. Då är det 
en fördel om handledaren kan vara öppen och ärlig utan att inta maktposition 
under ett samtal. Vad som är motsägelsefullt i handledarens uppgift är att hon ska 
bedöma studentens kunskaper under praktiken. Detta anser vi är en svår 
balansgång som vi kanske genom det goda samtalet kan förbättra. 

Handal (2007) fortsätter med att skriva om den reflekterade handledningen och att 
i ett sammanhang kunna genomföra ett samtal där det bästa alltid står i fokus, 
oavsett vem som innehar makten. Wertsch (1993) beskriver hur Michail Bakhtin 
menade att i ett yttrande kan man hitta det rätta budskapet i en dialog. Bakhtin 
(1993) hävdar att utfallet i en dialog beror på hur man tolkar yttrandet och vilken 
sociokulturell bakgrund man har med sig. Yttrandet är också färgad av olika 
talgenrer som man har med sig i form av socialt språk och fraser som används i 
just denna språkgrupp (s. 56).

Handledningens genomförande 

Avtalar i god tid så att man kan komma förberedd till mötet. Det ska framgå 
vilken tid man börjar och då samtalet ska avslutas. De berörda ska få vet vad som 
ska avhandlas på mötet så att studenten har möjlighet att förbereda sig. Man bör 
hitta ett rum där man kan sitta i fred och tala ostört. Placeringen ska vara 
genomtänkt så att student och handledare kommer i ett jämlikt läge. De ska sitta 
på likadana stolar och gärna i ring eller runt ett bord. Är man två kan man 
använda bordsändan så att inte bordet finns emellan student och handledare. 
Nilsson & Waldemarson (1994) skriver om vikten av att sitta ledigt och ha en 
öppen kroppshållning vilket underlättar kontakten mellan handledaren och 
studenten. Den klädsel man väljer ger ett uttryck för grupptillhörighet och attityd. 
Vi anser att det ska finnas tillgång till papper och penna på bordet för att 
anteckningar ska kunna föras. Om man vet att svårare frågor ska diskuteras är det 
bra om det finns pappersnäsdukar till hands. Vatten bör serveras innan samtalet 
om så önskas (s. 89).  

Handledaren kan innan samtalet diskutera med andra kollegor i arbetslaget för att 
få hjälp att synliggöra problemet. Om man har tid kan man träna i rollspel så att 
man är väl förberedd på vad som kan komma till ytan i ett samtal. Ett sådant 
rollspel ger övning i att ge feedback och konstruktiv kritik. Handledaren måste 
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även avgränsa det som ska avhandlas och var noga med att skilja mellan vad som 
är svårighet och vad som är problem. Det viktigaste är att se möjligheter och 
utveckling när samtalet är slut. Handledaren ska kunna se hur det var, 
problem/svårighet och hur det kan bli i framtiden, möjlighet/utveckling, som 
Bladini (2007) beskriver i sin text. 

Det är viktigt att bestämma relationen mellan varandra.  Nilsson och 
Waldemarson (1994) menar att handledaren är den som leder samtalet. Vem är det 
som har rätt att kräva, och vad har vi rätt att kräva av varandra? Inom dessa ramar 
ingår även att veta vilket språkbruk man kan använda mellan varandra. I detta fall 
handlar det om att student och handledare måste hålla en talgenre som är känd 
inom skolans värld och som båda kan identifiera sig med (s. 37). Språkbruket ska 
vara vårdat och vuxet. Det är inte brukligt att prata med slang eller ungdomsspråk, 
även om det är en ung student. Wertsch (1993) beskriver det sociala språket och 
hur man kan byta språk beroende på vilken sociokulturell historia du bär på. Man 
måste lära sig att man kan tala med många olika sociala språk, beroende på vem 
man talar till. Handledaren är alltid den som leder samtalet och den som 
bestämmer ramarna för samtalet.    

Samtalet inleds av handledaren med att avdramatisera situationen genom 
vardagsprat. Hon kan repetera tiden och fråga om det är något studenten vill säga 
innan vi börjar. Handledaren startar med en öppen fråga:

- Berätta om din praktik så här långt? 

Vi utgår ifrån att studenten i detta fall ser praktiken som en positiv upplevelse och 
handledaren fortsätter att delge studenten hur hon planerat handledningssamtalet. 
Handledaren börjar med att ta upp något positivt som hänt och därefter något som 
behöver vidareutveckla. Detta kan ses som en ”framkoppling”, vilket menas att 
innan själva diskussionsämnet kommer upp, kommer en förhandstitt på det ämnet 
som ska behandlas. Det är ett sätt att se olika tolkningar och kommunikationen 
blir mer effektiv (Nilsson & Waldemarson, 1994, s. 72).  

Frågor

Handledaren kan använda sig av olika frågor som vi ställer upp i punktform nedan 
och under skrivelsens gång förklarar med exempel: 

Öppna frågor 
Processfrågor Hur/effektfrågor, utforskande frågor, när, var? 
Skillnadsfrågor 
Om – frågor/hypotetiska frågor 
Framgångsfrågor 
Undantagsfrågor
med flera… 

I Handledning i pedagogiskt arbete beskriver Gjems (2007) de olika frågornas 
betydelse om vilket svar man kan få. Hon förklarar genom att visa på att den 
handledde ska kunna kommunicera så att hon visar på respekt och ha egna åsikter 
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och kunna ställa motfrågor och begära förklaringar till handledaren. 
Framgångsfrågor kännetecknas av att man använder sig av det positiva. Ett 
exempel är:  

Det gick så bra på förra lektionen, kan du överföra det till varje 
lektion du har? 

För att närma sig ett problem måste handledaren vara säker innan samtalet på att 
hon kan stå för det hon säger och att hon har belägg för det hon kritiserar. 
Handledaren måste vara ärlig och inte undanhålla information. Hon måste även 
tänka på att välja sina ord så att studenten kan ta till sig kritiken på ett så bra sätt 
som möjligt.  

Lyssnandet

För att utföra ett samtal mellan två parter måste de vara aktiva lyssnare. Den 
aktiva lyssnaren fokuserar på att sändaren fått meddelandet och att vi lyssnat rätt. 
Detta ingår i ett effektivt lyssnande vilket betyder att samtalet är inriktat på 
förståelse (Nilsson & Waldemarson, 1994, s. 62). 

Lindh & Lisper (1990) behandlar i sin bok lyssnandet som en viktig ingrediens i 
samtalet. För att lyssna koncentrerat ska lyssnaren titta på talaren och inte tänka 
på annat. Det icke-verbala språket ska uppmuntra talaren. Det kan handla om 
nickanden, leenden, ansiktsmimik, ögonrörelser och annat språk som kan 
uttryckas med kroppen. I många länder tittar man inte samtalspartnern i ögonen 
om det är en auktoritet, som till exempel en lärare eller en domare.     
Direkt uppmuntran i form av frågor som: 

- Berätta mer 

- Hur …? 

Paus och tystnad kan vara bra eftersom det leder till reflektion och eftertanke. 
Tystnaden får inte bli besvärande och måste samtalsledaren tänka, ska hon tala om 
detta för studenten.
För att kontrollera att handledaren har uppfattat studenten rätt gör handledaren en 
”spegling”. Med spegling menas att meddelandet du fått verbalt eller icke-verbalt, 
ska upprepas med egna ord: 

– Kalle bryr sig inte alls om vad jag säger i klassrummet.

– Kalles inställning gör dig arg och frustrerad. 

Det handlar inte om att efterapa sändaren utan att sätta egna ord på vad som skett 
så att studenten kan höra att du fått rätt information. Speglingen ska innehålla 
både budskapets känslor och mening menar Lindh & Lisper (1990). 
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Återkoppling 

Att få återkoppling är att få reda på vilken effekt vi haft på den andres känslor. Att 
ge återkoppling är att den andra ska känna sig förstådd. Därför är det viktigt att 
vara ärlig utan att såra. 

Sammanfattning

Lindh och Lisper (1990) beskriver sammanfattning som ett sätt att kunna gå 
vidare i samtalet. Handledaren bör sammanfatta innehållet genom att summera 
tankar och känslor. Detta för att hålla sig till den röda tråden, om studenten hoppar 
från ämne till ämne. Ibland avstannar ett samtal och för att gå vidare kan man 
använda sig av en sammanfattning så att man på nytt får orden och handlingen 
klart för sig. Man kan lämpligtvis även använda sammanfattningar i början och i 
slutet av samtalen. 

Exempel på samtal  

Samtal 1 

Vi ser framför oss ett svårt samtal där student och handledare kan tycka olika och 
där handledarens roll är viktig vad gäller att välja ord, visa respekt för känslor och 
var beredd på att motta kraftiga reaktioner. Vi tar ett exempel där studenten i detta 
fall har gett prov på rasistiska uttalanden till andra kollegor i personalrummet. Det 
handlar om att studenten tycker att de somaliska eleverna i vår förberedelseklass 
är ”dumma i huvudet” och ”slöa”. Detta har upprepats vid ett flertal tillfällen. En 
dålig lösning kan vara följande: 
Vi ponerar att handledaren är mycket engagerad i elevgruppen och i 
människorättsfrågor. Hon ”tänder till” och tar detta personligt. Nu ska student och 
handledare träffas för det första handledarsamtalet. Handledaren börjar 
anklagande att fråga: 

– Varför sa du så här? 

Studenten blir arg och förnedrad. Hon går direkt in i försvarsställning och säger 
att det har hon aldrig sagt. Handledaren fortsätter med sina anklagelser och 
tillrättavisar studenten genom att vara nedlåtande i kroppsspråket och klappar 
henne på axeln och säga att studenten borde ha läst sin litteratur och läroplanen 
innan hon kom ut på praktiken. Resultatet blir att samtalet inte lett till en lösning. 
Båda parter står som förlorare. 

Samtal 2 

En bättre lösning skulle vara att handledaren reflekterar över den situation som 
uppstått. Hon funderar om hon har sett något i klassrummet, talar med den kollega 
som fick första informationen av studenten, hur kollegan har uppfattat det och i 
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vilket sammanhang det sades i. Handledaren bör ta kontakt med studenten och 
berätta att de kommentarer som har hörts i lärarrummet kommer att diskuteras 
under följande handledarsamtal. 
Handledarens intentioner är att studenten ska förstå att det inte är passande att 
göra generella uttalanden som berör en viss folkgrupp. Handledaren måste försöka 
att förstå varför studenten använder uttalanden som dessa, i detta fall okunskap 
och generaliseringar. Eftersom vi under samtalets gång inser att det handlar om 
okunskap, och inte rasism är det studenten som med handledarens frågor ska få 
identifiera och reflektera över problemet.  

Detta gör vi genom att applicera en samtalsmodell som Kristina Lindberg 
presenterade under en föreläsning på LTU(2008-10-03). 

A.
Nuläge?

Studentens negativa uttalanden om 
elever

Nu

Vi har ett samtal Så gör vi 

B. Önskat 
läge

Studentens kunskap och förståelse 
ökar

Så borde det vara 

Studenten reflekterar och kommer 
till insikt att sådana uttalanden inte 

passar

Så borde vi göra 

C.
Hinder?

Okunskap och generaliseringar Varför A istället för B? 

Nej, det måste studenten reflektera 
över och informera handledaren om

C1. Vet vi om hindren? 

Ja, det gör det om studenten går 
med på att uttalandet var felaktigt 

C2. Går det att 
undanröja hindren? 

Ja, om studenten vill C3. Kan vi undanröja 
hindren?

Ja. C4. Vill vi undanröja 
hindren?

D
Åtgärder

Genom samtal och faktainhämtning 
om Somalia 

Förslag/handling/ 
förändringsarbete 

Konfliktanalys= Söka svaren på A och C 
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Handledaren ska söka svar på varför studenten har fällt sådana kommentarer. Vad 
finns det för bakgrund hos studenten och vad är upprinnelsen till detta.

Konfliktlösning = Genom D söka uppnå B. 

Genom ett meningsskapande samtal som Kerstin Bladini beskriver i sin artikel 
(2007) ges studenten möjlighet att analysera och reflektera över sina uttalanden. 
Handledningen blir ett sorts verktyg för förändring och handledaren kan 
uppmuntra och stödja studenten. Detta kan bidra till att studenten inte ser detta 
som hård kritik utan som ett utvecklingsarbete i värdegrund och värderingsfrågor. 
Målet för samtalet är att söka gemensam plattform att utgå från i fortsatt arbete 
tillsammans. Handledaren avslutar samtalet med en summering om vad man 
kommit överens om.  

SAMMANFATTNING

Vårt syfte var att få studenten att förstå, utveckla och genomföra sin 
praktikperiod. Studenten ska genom sin praktik och handledning få insikt om sin 
utveckling i sin kommande profession som lärare. Handledarsamtalet för 
studenten framåt och visar på en mall som studenten i yrkeslivet själv kan 
använda. Vi vill summera punkter som vi anser är vitala när det gäller Det goda 
samtalet: 

Det är alltid handledaren som är ledare i ett handledarsamtal 

 Individernas olika sociokulturella bakgrund spelar stor roll i hur vi 
bemöter och tolkar varandra i samtalet 

Val av frågor är av betydelse under samtalets gång 

Lyssnande och intagande av information 

Återkoppling

Konklusion

Samtal 3 

En annan lösning som mynnar ut i ett gott samtal är exempel på en medling. Vi 
tänker oss att det handlar om hur en student agerar oproffessionellt mot en elev. 
Hon har varit hård mot en elev och eleven har klagat hos handledaren. Vi ser 
denna konflikt som en rituell strategi där studenten avdramatiserar konflikten och 
säger att det var eleven som var otrevlig och inte studenten. Vi har också vetskap 
om att eleven kan vara kritisk och utnyttjar situationer då inte handledaren är med.   

Vi använder Linds medlingsmodell (2001) eftersom den bygger på att lära lärare 
och elever att lösa konflikter på egen hand och förebygga mobbing. Eleverna blir 
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mer motiverade och får självförtroende och respekt. Modellen passar bra i och 
med att handledaren ger studenten ett verktyg som hon kan använda i sitt yrkesval 
som lärare i framtiden. 

Medling är ett frivilligt möte mellan parter i konflikt där man strävar mot att alla 
ska vinna något. I detta fall har vi en student och en elev i konflikt samt två 
medlare. Medlarna ska vara opartiska t.ex. skolsköterska och specialpedagogen på 
skolan. Syftet med medlingen är att se varandras behov och förbättra relationen. 
Medlingen ska förhindra att konflikten fortsätter eller förstoras upp. 

introduktion
Medlarna berättar om processen; medlarnas roller, ordningsregler, neutralitet och 
opartiskhet, gemensamma och enskilda sittningar, överenskommelser, m.m.… 

Samla information – ventilera känslor 

Medlarna ber parterna att i tur och ordning berätta varför de är där. Medlarna 
lyssnar aktivt och summerar ofta, ber parterna att med egna ord summera den 
andres berättelse. Medlaren ska få fram såväl fakta som känslor. Behov och 
intressen är nyckelord. Använder orden: När hur, vad var, vem, vilka. Fraser som: 
Berätta varför du är här!” eller Hur är det nu? Hur kändes det? Kan vara 
användbara.

Skapa möjligheter och alternativ 

Medlarna arbetar med att få parterna att själva komma på lösningar och kan 
använda brainstorming, rollspel och andra tekniker. De kan få sitta på ”varandras” 
stolar ett tag. ”Hur vill ni att det skulle vara?” Hur ska ni och du komma dit?” 

Utvärdera förslagen 

När parterna fått fram tillräckligt många förslag kan de tillsammans utvärdera det 
de tror kan fungera. Om man vill kan man sedan förädla dessa ytterligare i en ny 
brainstorming-process. ”Vilka alternativ tror ni skulle fungera bäst?”

Bygga en överenskommelse 

Medlarna hjälper parterna att förhandla sig fram till en överenskommelse och 
skriva ner den. Det är viktigt att parterna själva får formulera förslagen och orden 
så att de blir ”ägare” till lösningen. En bra teknik är Om du ger mig så ger jag 
dig…” Överenskommelsen kan innehålla allt från att man ska ersätta något som 
man tagit eller förstört till att man ska be om ursäkt, hälsa på varandra eller att 
inte ha någon kontakt alls. 

Vid en medling är det den framtida relationen som ska vara i fokus, inte det 
förflutna. När man ska komma överens ska man vara så uppfinningsrik som 
möjligt. Varje överenskommelse som båda parter ska godta är tillräckligt bra. Det 
är mindre stressande att delta i en medling än att bli påtvingad en färdig lösning. 
Parterna upplever ofta resultatet av medlingen som något positivt. Ingen känner 
sig som förlorare. Medlarnas uppdrag är att hjälpa parterna att komma fram till en 
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lösning som de känner är bra. Medlarna har naturligtvis tystnadsplikt och är 
neutrala. Avtalet måste också godkännas av medlarna. Riskerna med detta 
medlingsförfarande är att studenten känner sig ”satt på plats” av handledaren. Det 
är viktigt att alla parter känner respekt från alla och att det främsta målet är att 
lösa konflikten.

Diskussion

Vi har analyserat samtalet och funderat på olika teorier som kan bli aktuella när 
handledaren och studenten möts. Vi är överens om att ha en enkel samtalsmall 
som en utgångspunkt när man för ett samtal med studenten underlättar. Vidare ser 
vi vikten av att snabbt ringa in problem och ta tag i dessa genom samtal. 
Handledarsamtalet väcker tankar hos både studenten och handledaren på ett 
djupare plan och en utveckling sker, hos båda parter. För att kunna komma till ett 
gemensamt utgångsläge, måste handledaren tänka på studentens sociokulturella 
bakgrund och möta studenten där hon är utan att bli privat eller tappa 
professionen.

Det är genom frågorna som vi kan komma närmare studenten samtidigt som ”fel” 
frågor kan få studenten att stänga sig. Handledaren måste vara empatisk och 
ödmjuk om hon vill att studenten ska öppna sig. Icke-verbalt språk och val av 
samtalsmiljö är viktigare än vi trott efter att ha läst om samtalet. Genom spegling 
och små sammanfattningar kan ordval och tolkningar av det sagda tydliggöras. 
Makten mellan handledare och student är inte jämlikt eftersom handledaren är den 
som ska bedöma studenten. Båda parter måste beakta att de i framtiden kan bli 
kollegor.

För att sätta sigill på alliansen i den avslutande fasen av Det goda samtalet måste 
handledare och student var överens om det fortsatta arbetet. Det behöver inte 
betyda att man är överens och tänker lika. Däremot måste handledare och student 
vara överens om lärarens uppdrag som lärare och att målet kan nås på olika sätt.  

Avslutningsvis vill vi påpeka att vi lärt oss mycket av hur en handledare bör tänka 
och agera i mötet med en student. Vi önskar att vi kan använda oss av dessa 
samtalsmodeller och även nyttja modellerna när de behövs i kontakt med 
föräldrar, kollegor och elever.
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4 Samtal och konflikthantering - Återkoppling till 
studenten

Eva Espling Mattsson, Helena Eriksson, Karin Johansson Edman, Annica 
Johansson

De frågor som vi har fördjupat oss i är: Hur ger man konstruktiv kritik? Hur får 
man studenten att förstå vad som inte har fungerat, utan att studenten känner sig 
kränkt och istället går stärkt ur samtalet? samt Hur hanterar man situationer med 
människor som inte ser sin egen roll? 

Inledning

Vi har jämfört en students reaktion på en kritisk handledare och en handledare 
som låter studenten reflektera över sin egen insats. Vi har även låtit den 
reflekterande handledaren möta en student som inte ser sina egna brister. 

Så här kan det se ut: 

Rollspel 1 

Handledare 1 

- Det gick inte så bra det här 

- Jaha? 

- Du hade inte förberett dig ordentligt, talade otydligt, eleverna förstod 

dig inte. 

Vad var det för syfte med den här lektionen? 

- Men jag skulle ju hålla i cirkelträning. 

- Det blev ju bara flams och trams. Dom fattade ju inte vad dom skulle 

göra och förresten skulle du ha plockat fram redskapen i förväg. 

- Ja men jag sa ju vad dom skulle göra. 

- Du var otydlig och dessutom tafsade du på tjejerna. 

- Det var jag ju inte alls det och jag hjälpte ju tjejerna. 

- Med vad då??? 

- Med armhävningarna. 

- Jag tycker inte du är lämplig som lärare. Nästa lektion tar jag själv. 
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Rollspel 2 

- Vad har du för tankar om lektionen idag? 

- Det gick ganska bra. 

- Kände du att du fick ut allt du tänkte dig? 

- De kanske inte förstod allting. 

- Du kanske kunde ha samlat dom i mitten av salen och gått igenom övning 

för övning. Ibland har jag både ritat på Whiteboarden och sedan gått 

runt med gruppen och visat övningarna. Har du själv någon 

förbättringsidé? 

- Jag kanske kunde ha använt eleverna till att plocka fram redskapen. 

- Det var en bra idé. Då kan man också lära dom ergonomisk lyftteknik. 

- Jag kände mig osäker när jag skulle hjälpa eleverna med armhävningar. 

- Bra att du tog upp det, för det är en viktig bit att ta upp för 

idrottslärare. Kom ska jag visa dig några bra tekniker.

Rollspel 3 

Handledare 2 möter en student som har svårt att se sin egen roll 

- Vad har du för tankar om lektionen idag? 

- Det gick jättebra! 

- Fick du ut allt vad du tänkte dig? 

- Jajamen! 

- Jag tyckte det såg ut som om några av eleverna inte förstod alla 

moment. 

- Då har du sett fel. Alla jobbade på. 

 Handledaren inser nu att studenten inte har märkt att lektionen inte fungerade. 
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- När jag var student hade jag ibland svårt att få eleverna att förstå 

vissa moment som jag gjorde. Jag kände igen mig idag. Jag märkte att 

Anna, Viola och Märta inte förstod instruktionerna. Märkte du att dom 

inte förstod?  

- Ja kanske lite, men var dom inte bara slöa? 

- Nej, dom var nog lite osäkra. 

- Tror du det? 

- Jo och jag kan ge dig lite tips om du vill. 

- Jo gärna. 

Våra reflektioner 

Bakhtin hävdar att det bara är i dialog med andra som människan kan bli en 
individ. Vi anser att det är viktigt att all handledning blir ett riktigt samtal där 
parterna känner sig jämbördiga. Annars intar den som känner sig underlägsen lätt 
en försvarsställning och ser inte sakfrågan. 
 Enligt Söndenå (2007) är reflektion ” tankens återvändo till något”. Söndenå 
skriver om en handledare som menar att ” syftet (med reflektionen) är att hos 
studenterna utveckla tankar och medvetande om det arbete de en gång i framtiden 
ska utföra (…). Bristande medvetenhet kan leda till att (…) läraren stagnerar”.

Alltså: Om man inte lär sig se tillbaka på sina handlingar och tänka ut alternativa 
handlingssätt så riskerar man att fastna i ett beteende som kan vara negativt. 
Även en erfaren lärare behöver alltid utvärdera sina arbetsinsatser. I Gjems artikel 
Meningsskapande handledning står ”(…) meningsskapande sker i interaktion och 
samarbete mellan alla i ett handledningssamtal, och att förståelse och lärande 
därmed kan ske hos alla deltagare.” (Gjems, 2007)

Vi anser att med det reflekterande, jämlika samtalet så utvecklas alla, handledare 
och studenter tillsammans. 
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5 Makt i handledning 

Git Öhlund och Anna Nyberg 

Inledning

Vi som lärarhandledare besitter en enorm makt som måste förvaltas och användas 
på rätt sätt för att inte stjälpa studenten. Vi kan bestämma allt som studenten ska 
utföra och hur han/hon ska bete sig i klassrummet vid praktiken. Det kan bli fel. 
Vi kör vårt eget ”race” och styr hela praktiken utifrån vad vi tycker och vill som 
handledare. Konsekvensen av detta blir att studenten inte kan utvecklas som 
presumtiv lärare och får inte något utbyte av sin praktik. Eftersom vi är 
handledare är vi medvetna om att makt är av stor vikt i samspelet med 
lärarstudenterna. Därför känner vi att att en fördjupning i ämnet makt är av 
intresse i vår handledarsituation. 

Syfte

Syftet är att utröna vilken makt vi som handledare har för lärarstudenter och hur 
den yttrar sig. 

Frågeställningar

Detta gör vi genom följande frågeställningar: 

1. Vilka typer av makt finns det mellan handledare och student? 
2. Hur kan maktspel visa sig i handledningen? 
3. Vilka kan konsekvenserna bli om makten missbrukas? 
4. Hur yttrar sig och vilka följder kan det få om studenten underkastar sig 

handledarens makt? 

Metod 

Metoden som använts har nyttjat fakta från kurslitteraturen (Kroksmark & Åberg, 
2007; Bergem, 2000; Fjellström, 2006) och föreläsningar av Kristina Lindberg 
och Anders Persson samt från praktiska iakttagelser i kontakter med 
lärarstudenter. 

Avgränsningar

Vi har valt att inte närmare ta upp problematiken kring utvärderingen där 
handledaren kan missbruka sin makt och underkänna studenterna. 
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Källkritik 

Tillförlitliga källor har använts eftersom författarna till litteraturen är kända av oss 
sedan tidigare då de förekommer frekvent inom lärarutbildningen. Källorna är 
även grundligt refererade till, vid av oss genomgångna kurser. 

Sammanställning

En aspekt på handledning som inte diskuteras i någon större utsträckning är vem 
som innehar makt i den verksamhetsförlagda utbildningen samt hur den utövas. 

Syftet med handledning måste alltid vara att hjälpa och stödja studenten. Detta 
oavsett om vi talar om hjälp att arbeta bort olämpligt arbetssätt, eller om att 
tillföra sådant som stödjer elevens utveckling. Enligt Handal (2007) finns det två 
varianter av handledare. Den ena utövar makt, är undervisningsexpert och modell, 
och benämns som ”guru” och den andra benämns som ”kritisk vän” och ska 
inbjuda till reflektion över praktiken. Konsekvensen av att ”bara” vara ”guru” 
innebär att studenten får svårigheter med att hitta sin roll som lärare eftersom 
samtalet och reflektionen över det genomförda uteblir. 

I centrum av handledningen finns handledaren och den handledde. Handledningen 
kan handla om arbetet med någon av de inblandade eller i relationen mellan dem. 
Vid handledning måste handledaren vara öppen och flexibel och samtidigt kunna 
”känna” av olika stämningar hos studenten vid olika utbildningssituationer och 
vid samtal med denne. Det viktigaste för handledaren är att skapa ett tillåtande 
och öppet klimat för att överhuvud taget kunna gå vidare med studentens 
utveckling.

Många handledare känner sig besvärade med att evaluera studenter och alla 
studenter känner sig inte tillfreds med att bli evaluerade. Med evaluering menar vi 
bedömning och inte feed-back, den snälla formen av bedömning. Studenterna 
föredrar feed-back eftersom de inte anser att handledaren har rätt att göra en 
bedömning av deras kunskaper och praktik. För att undvika obehagskänslan 
försöker handledaren ge avkall på sin ledarroll och bli mer jämlik i sitt förhållande 
till studenten (Näslund, 2007, s. 169). 

I handledningen med en utsedd handledare finns det precis som i alla andra 
relationer med ledare ett maktspel. Handledaren ska använda sin auktoritet för att 
de handledda ska kunna känna tillit till handledaren och situationen. Att ha makt 
som lärare innebär att ha ett ansvar och att använda den rätt. Bergem (2000) 
hävdar att makt kan användas på två sätt; för att trycka ner eller för att lyfta upp 
den andre. Med den rätta maktutövningen, att lyfta upp, ska läraren hjälpa 
studenten att tro på sina möjligheter och förmågor för att göra det möjligt att våga 
hävda sin frihet och självständighet. Enligt Läroplanen (Lpo 94), uttrycks i många 
formuleringar denna uppfattning; ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev 
finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge 
sitt bästa i ansvarig frihet” (s. 5). ”Eleven skall i skolan möta respekt för sin 
person och sitt arbete” (s. 8). ”Skolan skall stärka elevernas tro på sig själva” (s. 
26). ”Skolan skall sträva mot att varje elev ... inte accepterar att människor utsätts 
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för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att bistå människor” (s. 
32).

Hos handledaren går det att urskilja flera olika typer av makt i skolan (Näslund, 
2007). De kan delas in i positionsmakt och personlig makt. 

Positionsmakt 
Belöningsmakt- studenten underkastar sig handledaren för att få belöning i 
någon form. 
Straffande makt- för undvikande av straff underkastar sig studenten 
handledaren.
Legitim makt- studenten underkastar sig ett handlande för att han/hon 
anser att handledaren har rätt att begära det. 
Informationsmakt- studenten underkastar sig för att dra nytta av  
handledarens information. 

Personlig makt 
Expertmakt - studenten underkastar sig för att dra nytta av handledarens 
nödvändiga kunskap. 
Referentmakt - studenten underkastar sig handledaren av beundran och 
identifiering av denne. 

Följderna av att studenten underkastar sig handledarens makt, som ovan, leder till 
stagnation. Studentens utveckling i sökandet av sin lärarroll hämmas. 

Studenterna har också makt i relationen. Det kan visa sig genom att studenten 
nonchalerar handledaren som ledare i handledningssituationer. Studentens 
maktspel kan även visa sig på följande sätt enligt Näslund (2007): 

”Gemensamt kan vi klara av den dåliga organisationen.
Var snäll mot mig så är jag snäll mot dig. 
Bedömningar är inget för vänner emellan. 
Vi som har jobbat med riktigt störda människor 
Du som kan så mycket om..., kan du inte berätta lite om det. 
Jag har inte kunnat göra...., vilket jag skäms för 
Jag förstår inte, min före detta handledare sa alltid att 
Jag mår inte bra, min kille säger att jag borde gå i terapi 
Hur skulle du gå tillväga 
Jag gjorde ju bara som du sa” 

(s. 173-174) 

Även detta maktspel får negativa konsekvenser för studenten. Genom att dra sig 
undan och inte ta ansvar för sina uppgifter under den verksamhetsförlagda 
utbildningen skapar studenten sig inte en bild av sig själv som lärare. 
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Analys

Vi kan hålla med om att de båda kompetenserna, gurun och den kritiske vännen, 
är nödvändiga för en god handledning av en student. Däremot har vi svårt att se 
att handledaren antingen måste vara den ena eller den andre, gurun eller den 
kritiska vännen. För att uppnå det optimala för studenten och utbildnings-
situationen är det en kombination av båda dessa roller som måste tillämpas.  

Handledaren behöver goda kunskaper i sitt ämne men även en god social 
kompetens. Det är viktigt i sin lärarkompetens att kunna ge avkall på sin makt i 
handledarrollen. Studenten gör sin praktik i syfte att utvecklas och för att hitta sin 
egen roll som lärare. Styrning i allt för hög grad hämmar studentens möjligheter 
till vidare utveckling av sin framtida kompetens i läraryrket. Vissa menar att 
studenterna inte ska planera och genomföra undervisning under lärarutbildningen
eftersom de inte har den kunskapen (Handal, 2007). Där anser vi att läraren måste 
använda sin makt i syfte att hjälpa studenten att genomföra detta. Vi anser att 
studenten ska planera och genomföra undervisning på egen hand. Hur ska han/hon 
annars kunna lära sig eller veta hur det går till i ute i verksamheten. Lärare är ju 
det presumtiva yrket där detta moment ingår och dominerar arbetsuppgifterna. 
Studenten har egna erfarenheter från sin tidigare skolgång och därför egna 
uppfattningar om hur utbildningssituationen ska vara. En del studenter räds för att 
ta sig an uppgiften av olika anledningar men då är det desto viktigare att planera 
undervisning och att genomföra denna. För att komma till rätta med och hitta sin 
roll och för att överhuvud taget reflektera på om rätt yrkesval är gjort, är det bra 
om situationen uppstår tidigt under utbildningen. 

Vårt uppdrag som handledare är att hjälpa och stötta studenten. Vi menar inte att 
studenten ska planera och genomföra undervisningen helt på egen hand om detta 
inte är en önskan. Vi som handledare finns ju där för att delta i processen med 
studenten, för att samtala, lyssna, reflektera och ge respons så att utbildning sker. 
Hur än resultatet blir av situationen så får studenten en erfarenhet att ta med sig 
till nästa tillfälle. 

Det finns flera undersökningar som pekar på att studenterna inte bara känner sig 
besvärade över att bli evaluerade, studenterna försöker också på olika sätt förneka 
att handledaren har att göra en bedömning av studentens kunskaper och praktik. 
Det finns studier som visar att handledare accepterar detta ”var snäll mot mig så är 
jag snäll mot dig” - spel. Studenterna vill däremot väldigt gärna ha feed-back. 
Handledaren kan också uppleva att det är besvärande med mer formella 
bedömningar av studenterna. Det finns tillvägagångssätt som minskar dessa 
problem. Genom att planera, strukturera och kommunicera kan handledaren 
minska sin evaluerade funktion. Näslund anser att det är viktigt att handledaren är 
synlig i sin ledarroll och att handledaren besitter ett speciellt mandat i relation till 
de handledda. 

Alla lärare och fostrare måste fundera noga över hur de uppträder gentemot andra 
för att inte missbruka sin makt och för att kunna uppnå målen i läroplanen. Om 
makten missbrukas kan det få ödesdigra konsekvenser för den berörda som då 
trycks ner och misslyckas. 
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Handledaren behöver också stöd för att klara av sitt arbete, både i form av 
kunskap och kritiska vänner. Det som gäller för studenterna bör också gälla för 
handledarna. En god struktur och öppen förhandling om innehåll och process i 
handledningen med alla inblandade bör skapa en grund för att handledningen ska 
kunna balanseras. 

Avslutningsvis kan poängteras att maktutövning inte behöver innebära något 
negativt annat än om den används som ett redskap i syfte att förtrycka. 

Sammanfattning

I handledningen med en utsedd handledare finns det precis som i alla andra 
relationer med ledare ett maktspel. Handledaren ska använda sin auktoritet för att 
de handledda ska kunna känna tillit till handledaren och situationen. Att ha makt 
som lärare innebär att ha ett ansvar och att använda den rätt. Makt kan användas 
på två sätt; för att trycka ner eller för att lyfta upp den andre. Med den rätta 
maktutövningen, att lyfta upp, ska läraren hjälpa studenten att tro på sina 
möjligheter och förmågor för att göra det möjligt att våga hävda sin frihet och 
självständighet.

Hos handledaren går det att urskilja olika typer av makt i skolan. De kan delas in i 
positionsmakt och personlig makt. Studenterna har också makt i relationen. Det 
kan visa sig genom att studenten nonchalerar handledaren som ledare i 
handledningssituationer.

Konsekvensen av att ”bara” vara ”guru”, undervisningsexpert och modell, innebär 
att studenten får svårigheter med att hitta sin roll som lärare eftersom samtalet och 
reflektionen över det genomförda uteblir. 

Följderna av att studenten underkastar sig handledarens makt leder till stagnation. 
Genom att dra sig undan och inte ta ansvar för sina uppgifter under den 
verksamhetsförlagda utbildningen skapar studenten sig inte en bild av sig själv 
som lärare. Studentens utveckling i sökandet av sin lärarroll hämmas. 
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6 Samtal och konfliktlösning - Vikten av att ha en 
manual vid handledning av studenter 

Lena Senbom och Berith Moritz 

Vi har valt att arbeta med samtal och konfliktlösning eftersom vi har saknat en 
form av manual som stöd i arbetet med studenter. Om det uppstår oklarheter så 
finns denna att gå till. Vi har utgått från Roger Fjällström 2006  Lärarens
yrkesetik och tagit med punkter under ”God yrkesetisk attityd är att läraren”…. 
och  ”Gott yrkesetiskt omdöme är att läraren i konkreta yrkesutövande är ”… 
En del punkter har vi ändrat och del har vi kopierat. Vi har också skrivit till de vi 
vill ha med under vissa punkter för att förtydliga det kommande arbetet i 
yrkeslivet.

En god yrkesetisk attityd 

Läraren är inställd på att tolka yrkesetiska principer på ett professionellt sätt till 
exempel att vara väl förberedd inför en dag eller situation. 

- att gå igenom sin planering för att kunna bemöta eleverna och att ha 
lämplig utrustning för dagen. 

Är inställd på att visa omsorg i fostran av elever och att vara rättvis och att visa att 
alla elever har lika grundläggande värde. Att se varje barn och att ge dem trygghet 
så att deras själv känsla utvecklas. 

- att man behandlar pojkar och flickor likvärdigt och att möta varje barn där 
de befinner sig i sin utveckling. En god hjälp är att man dokumenterar sina 
iakttagelser för att sedan kunna planera aktiviteter på rätt nivå. 

Är inställd på att samarbeta med skolledning och kolleger och nödvändig expertis. 
Bidra med egen kunskap, komma med tips och idéer. 

- att vara aktiv, samtala, i övrig personalgrupp, man sitter inte tyst utan är 
med och ger tips och idéer. 

Är inställd på att förstå, känna med och vara lyhörd för skolans parter för att 
kunna ta tillvara relevanta intressen hos dem. Ta eget initiativ. 

- att vara aktiv och fråga efter den lokala arbetsplanen och pågående 
planeringar.

Är inställd på att ta självständigt ansvar, t.ex. arbetstider, arbetsuppgifter 
planeringar och vara en god förebild. 

- att förstå att praktiken är ett heltidsarbete  och att effektivt ta tillvara på 
denna.
Tidspassningen är ett måste för att överhuvudtaget hinna med att planera och 
göra arbetsuppgifter och självklart vara en god förebild. 
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Är inställd på att uppbåda mod i riskfyllda situationer t.ex. för att ingripa när 
elever kränks. 

- att vara beredd att handgripligt ingripa vid slagsmål samt vara beredd på 
att själv bli utsatt både fysiskt och psykiskt som vuxen.

Gott yrkesetiskt omdöme 

Är reflekterande på ett allvarligt, eftertänksamt och mångsidigt sätt, vilket bland 
annat innebär att pröva situationer ur alla parters perspektiv. Att vara flexibel. 

- att tänka på att det kan finnas flera lösningar till ett handlande och att då 
kunna ändra sig. 

Vara lyhörd för att rutiner och tyst kunskap måste omprövas, att allas åsikter är 
lika värda. Skapa situationer så att alla ges en möjlighet att framföra sin åsikt. 

- att ge alla barn och vuxna chans att säga sin mening. 

Är öppen för självkritisk prövning av hur den egna bakgrunden, intressen och 
fördomar kan påverka dina reaktioner. 

- är medveten om att man själv bär på en ryggsäck med olika intressen 
fördomar och dylikt. I sitt yrke måste man vara neutral och inte på något sätt 
kränka någon  annan genom sina egna fördomar. 

Ha god kunskapskännedom om de inblandades bakgrundshistoria, aktuella 
omständigheter och de troliga konsekvenserna av olika handlingsval. Inhämta all 
nödvändig information. 

- att ta reda på nödvändig information om eleven för att kunna bemöta dem 
på bästa sätt. 

Att inhämta och överväga synpunkter från kolleger och annan relevant 
specialkompetens. 

- att ta reda på hur en arbetsplats fungerar i personalgruppen och vilken 
kunskap den har.

Är beredd att väl försvara sitt beslut utifrån en grundläggande metod lära på ett 
professionellt sätt. 

- att man kan stå för (kunna förklara) vad och varför man handlar på det sätt 
man gör i aktiviteter, saker.

Sammanfattning

Slutligen tycker vi att dessa punkter är en god grund att stå på för blivande 
kolleger. Vi tänker att dessa punkter också kan användas av studenterna när de har 
tagit sin examen och skall ut på sina första arbeten. 
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Under praktiken är det också bra för handledare att ha någonting att arbeta utifrån 
- samtala och diskutera. Studenterna ges då möjlighet att ge sin syn på hur de ser 
på sitt blivande yrke. Introduktionen till denna manual tycker vi kan ske enskilt 
med studenterna men senare också alla tillsammans för att ge både handledare och 
studenter en möjlighet att delge sina tankar och ta del av andras. 

Denna manual ser vi också som ett första steg som säkert behöver ändras men 
också kompletteras. 
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