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Abstrakt 

 

Denna uppsats tar sin utgångspunkt i frågeställningar som berör handledarens yrkeskunnande. 

Benämningen handledare syftar i detta fall på lärare som är VFU-handledare för lärarstudenter 

eller mentorer för nyutexaminerade lärare. VFU och introduktionsår för nya lärare befinner sig i 

gränsområdet mellan utbildning och yrkespraktik. Vilka är de kritiska punkterna i 

handledarrollen? Är det möjligt att följa en modell och vad fungerar i verkligheten? Vilka 

områden och frågeställningar är relevanta för blivande handledare? Hur kan man utbilda för att 

kunna hantera dessa områden? 

Det empiriska material som ingår i denna uppsats har bland annat arbetats fram med hjälp av 

dialogseminariemetoden. I linje med grundsynen inom forskningsämnet Yrkeskunnande och 

teknologi har exempel från praktisk yrkesverksamhet, både utifrån författarens egna och 

blivande handledares upplevelser, fått utgöra stommen i arbetet. Utöver konkreta exempel på 

dilemman i koppling till handledning beskrivs forskning inom handledningsområdet. Olika 

perspektiv på kunskap och yrkeskunnande är ytterligare en beståndsdel i arbetet.  

Avslutningsvis förs ett resonemang kring de kritiska punkterna i handledarrollen och hur man 

kan betrakta dem i koppling till olika perspektiv på kunskap samt hur denna relation påverkar 

möjligheten att utbilda yrkeskunniga handledare enligt ”en modell för verkligheten”. 
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Abstract  

This essay has its basis in issues concerning supervisors’ skills. The term supervisor, in this case, 

refers to teachers functioning as supervisors during teacher students’ placements or as mentors 

during the probationary year. What is the crucial point in the role of the supervisor? Is it 

possible to follow a model and what works in reality? What fields of interest and which 

questions are relevant for future supervisors? How can you educate these individuals so the will 

be able to handle such issues? 

The empirical material that is a part of this essay is a result of the dialogue seminar. According 

to the basic outlook of the research subject Skill and technology examples from practice is the 

foundation of this work. Beyond these practical examples of dilemmas in connection to 

supervision research in the field of supervision is described. Different perspectives of 

knowledge and skill are other components in this essay. 

Finally, a discussion about the crucial points in the role of the supervisor is conducted. It is 

illustrated how different perspectives of knowledge affects the possibility to educate skilled 

supervisors by using “a model for reality”. 
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Skill, Placement, Placement supervisor, Probationary year, Supervision, Mentorship, Teacher 

Education, Dialogue seminar, Skill and technology 

 

Utgivningsår/Year of issue                    Språk/Language           Antal sidor/Number of pages 
2013                                                            Svenska                         33 

Internet/www           http://www.lnu.se        

   

 
 

 

 

 

 
 



Förord 
Jag vill tacka dem som har uppmuntrat mig och de som har utmanat mig. Med min kollega Viktoria 

har jag på daglig basis under flera års tid diskuterat frågor med koppling till lärarens yrkeskunnande 

och verksamhetsförlagd utbildning, både på en idémässig och på en pragmatisk nivå. Daniel, Björn 

och Pernilla har också kommit med nya infallsvinklar och välbehövligt motstånd i mitt dagliga arbete. 

Jag riktar ett stort tack till de studenter i olika kurser som på ett eller annat sätt har inspirerat mig i 

mitt arbete och ett särskilt tack till er kursdeltagare som så generöst har delat med er av era texter. 

Mina lärare och kurskamrater i magisterprogrammet Yrkeskunnande och professionsutveckling har 

också bidragit genom de föreläsningar, seminarier och diskussioner som har hjälpt mig att få 

perspektiv på mitt eget yrkeskunnande och hur jag ser på andra människors praktiska kunskap. Sist 

men inte minst ett stort tack till min fina familj. 
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Inledning  

Bakgrund och syfte 
Att vara handledare för en lärarstudent under verksamhetsförlagd utbildning (förkortat VFU) eller att 

vara mentor för en nyutexaminerad lärare under introduktionsåret är temat för detta arbete. Eller 

kanske närmare bestämt; att som lärare bli medveten om och utveckla ett yrkeskunnande för att 

handleda någon in i ett yrke. När man ställs inför eller väljer att ta på sig detta uppdrag blir man 

också tvungen att ställa sig frågor om sitt eget yrkeskunnande - för hur ska man kunna lära en 

lärarstudent eller en mer oerfaren kollega något om yrkeskunnande och man inte själv är medveten 

om vad man kan?  

VFU och introduktionsår för nya lärare befinner sig i gränsområdet mellan utbildning och 

yrkespraktik. Vilka är de kritiska punkterna i handledarrollen? Är det möjligt att följa en modell och 

vad fungerar i verkligheten? Vilka områden och frågeställningar är relevanta för blivande 

handledare? Hur kan man utbilda för att kunna hantera dessa områden? Detta är några av de 

frågeställningar som jag kommer att titta närmare på i detta arbete. 

En utgångspunkt för forskning inom ämnet yrkeskunnande och teknologi är att en situation har en 

fysionomi, en gestalt, en mönsterigenkänning. När en yrkesmänniska, till exempel en lärare, har en 

önskan om att dela med sig av sitt kunnande genom att inta rollen som handledare eller mentor bär 

han eller hon med sig vissa erfarenheter in i handledningssituationen. I några sådana speciella 

situationer tar denna uppsats sin utgångspunkt. Min förhoppning är att visa på några av de olika 

lager eller komponenter som träder fram i dessa situationer. Exemplen är hämtade från mina egna 

erfarenheter av handledarrollen och verksamhetsförlagd utbildning men jag tar också inspiration från 

forskning och texter som blivande handledare har skrivit.  

Denna uppsats hade aldrig kommit till om jag inte hade varit involverad i frågor som berör 

verksamhetsförlagd utbildning och handledning i praktik på olika sätt. Jag har själv varit handledare 

åt lärarstudenter i grundskolan, jag har arbetat med att utforma ett pedagogiskt upplägg för 

lärarstudenters VFU, jag har gjort besök i skolverksamhet där jag har haft samtal med studenter och 

handledare och jag har utformat och undervisat i en kurs för blivande handledare.  

Lärarutbildning - på lärosäten och i skolverksamhet - är ett komplicerat område och utgör ett 

spänningsfält där olika kunskapssyner, utbildningstraditioner och politiska agendor bryts mot 

varandra. Dessutom är läraryrket en profession som många människor har en åsikt om och som med 

jämna mellanrum utgör ett inslag i den aktuella samhällsdebatten.  

En utmaning för mig har varit att hitta en kärnfråga och ett fokus i detta arbete. Handledning i 

koppling till verksamhetsförlagd utbildning och introduktionsåret är ett komplext område som inte 

låter sig avgränsas hur som helst men det är också komplexiteten gör det intressant att fortsätta 

arbeta med dessa frågor – det finns alltid nya aspekter att upptäcka. Jag har avsiktligt undvikit att 

förenkla eller schematisera handledningssituationen på ett sätt som kanske hade gjort detta arbete 

både mer tydligt och översiktligt av den anledningen att jag tror att alla handledningssituationer har 

sin egen fysionomi, gestalt och mönsterigenkänning. 
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För att inte låta begreppen komma i vägen för kärnfrågorna i denna uppsats har jag valt att använda 

samlingsbeteckningen handledare. Under lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning kan 

handledaren få beteckningar som VFU-lärare, VFU-handledare eller VFU-mentor. Som handledare till 

en nyutexaminerad lärare eller förskolelärare under introduktionsåret benämns man mentor. Den 

person som handleds kan vara antingen en lärarstudent under utbildning eller en nyutexaminerad 

lärare eller förskolelärare (jag har för enkelhetens skull valt benämningen den nya läraren). I de fall 

där jag vill beskriva denna person utan att specificera om det gäller en student eller ny lärare har jag 

valt samlingsbeteckningen adept. Kursdeltagare är, inom ramen för denna text, förskollärare eller 

lärare som utbildar sig till handledare. Härmed hoppas jag att jag har rett ut begreppen något och 

kan gå vidare med att förtydliga de innehållsliga ramarna för detta arbete.  

Avgränsningar 
För att kunna föra ett något så när fördjupat resonemang har jag fått göra vissa avgränsningar i detta 

arbete. Många av de problem och utmaningar som är kopplade till handledning och 

verksamhetsförlagd utbildning har med organisatoriska och arbetsmiljörelaterade frågor att göra. Att 

som VFU-lärare få tillräckligt med tid för handledning av en student är inte en självklarhet. Det finns 

heller inget som säger att det extraarbete handledningen medför innebär kompensation i form av 

lönepåslag. Från universitetets sida kan det ibland vara svårt att hitta lämpliga VFU-platser och det är 

inte säkert att de personer som blir utsedda till VFU-lärare är tillräckligt motiverade eller förberedda 

för att axla denna roll. Skolor kan känna tveksamhet till att ta emot lärarstudenter när lärarnas 

arbetsbelastning redan är hög och när verksamheten kanske har andra behov som behöver 

prioriteras. Introduktionsåret och mentorskapet är ännu inte fullt utbyggt och skolhuvudmännen 

söker fortfarande efter ett lämpligt upplägg. Alla dessa omständigheter är jag medveten om både 

genom egen erfarenhet och genom nära kontakt med VFU-lärare och skolverksamhet. I detta arbete 

ligger dock fokus på de frågor som har med lärares och handledares yrkeskunnande att göra och 

även om yttre faktorer påverkar även dessa aspekter kommer de att utgöra kuliss snarare än att 

spela huvudrollen. 

Översikt 
Uppsatsen inleds med en bakgrund där jag beskriver dagens lärarutbildning med betoning på den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Mentorskapet och introduktionsåret berörs också. I följande 

avsnitt beskrivs metoden för denna essäistiska uppsats varefter jag kommer att urskilja några 

dilemman och konkreta situationer som berör handledning. Dessa dilemman har hämtats både från 

forskning och från eget empiriskt material men berör också mina personliga erfarenheter av VFU. 

Därefter kommer jag att gå djupare in i det resonemang kring kunskap som forskningsområdet 

yrkeskunnande och teknologi har öppnat upp för mig. Slutligen kommer jag att länka samman 

perspektiv på kunskap med de dilemman handledare upplever och resonera kring hur man utbildar 

lärare för detta ändamål. 
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Bakgrund 

Lärarutbildning 

Verksamhetsförlagd utbildning 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) finns i olika former inom flera professionsutbildningar så som 

lärarutbildning, sjuksköterskeutbildning och läkarutbildning. Den svenska lärarutbildningen är idag, 

sedan lång tid tillbaka, uppdelad i en högskole- eller universitetsförlagd del och en 

verksamhetsförlagd del. Traditionellt sätt har universitetslärare undervisat när studenterna befunnit 

sig på universitetet medan ansvaret för undervisningen har lämnats över till verksamma lärare som 

tilldelats rollen som handledare under de verksamhetsförlagda studierna. I den nya lärarutbildningen 

är VFU:n förlagd till särskilda kurser som till stor del är isolerade från de ämnesspecifika delarna.  

Den verksamhetsförlagda utbildningen har alltid ansetts viktig för lärarutbildningen och är ofta 

omtyckt av studenterna, däremot har genomförandet och kontrollen av dess kvalité i princip varit 

upp till varje enskilt lärosäte.  

I propositionen 1999/2000:135, En förnyad lärarutbildning, kan man läsa följande:  

Lärare förväntas ha både teoretiska och praktiska kunskaper och därför behövs en växelverkan i 

lärarutbildningen mellan dessa inslag. Denna växelverkan kan nås genom att utbildningens teoristudier 

tar sin utgångspunkt i den beprövade erfarenheten samtidigt som den verksamhetsförlagda utbildningen 

förankras i teori och forskning. Därför anser regeringen att det är av stor vikt att delar av utbildningen är 

verksamhetsförlagd. Enbart goda ämneskunskaper är ingen garanti för att en lärare skall kunna skapa 

goda betingelser för lärande. Studenterna måste i sin utbildning ges utrymme att aktivt reflektera över 

kunskapssyn, kunskapsinnehåll och kunskapsurval satt i relation till hur barn och elever lär sig. Delar av 

dessa studier bör genomföras i den praktiska undervisningsmiljön. (Utbildningsdepartementet 2000, s. 

17) 

I den utredning, ”En hållbar lärarutbildning”, som låg till grund för den senaste omarbetningen av 

lärarutbildningen (Utbildningsdepartementet 2008) ägnas ett helt kapitel åt de verksamhetsförlagda 

delarna av utbildningen. Utredningen anser att VFU är ett viktigt och positivt inslag i 

lärarutbildningen. Man konstaterar att tanken bakom VFU är god men att kvalitén behöver 

säkerställas genom genomförande av ett antal konkreta åtgärder så som längre sammanhängande 

VFU-perioder och inrättandet av fältskolor. Man betonar också att utbildning av VFU-handledare ska 

bli obligatorisk. Resonemanget grundar sig till stor del på undersökningar där det framkommit att 

likvärdigheten mellan VFU:n vid olika svenska lärosäten brister, framför allt i frågor som rör 

studenternas närvaro, placeringar, ekonomisk ersättning och andra praktiskt/administrativa faktorer. 

Själva handledningen och kvalitén under praktiken går man inte in på närmare med undantag av 

examination och uppgifter kopplade till VFU:n.  

Utredningen vill i högre utsträckning än i tidigare lärarutbildningar särskilja de verksamhetsförlagda 

delarna av utbildningen från de mer ämnesspecifika med motiveringen att de ska få behålla sin särart 

och att de ska kunna kvalitetssäkras var för sig.  

Under VFU:n ska de studerande få stöd och hjälp att utveckla sin lärarroll, utifrån sina egna personliga 

förutsättningar och utifrån de kunskaper och erfarenheter som utbildningen ger. Det handlar inte om att 

passa in alla lärarstuderande i en mall, vare sig utifrån ”teorins” eller ”praktikens” villkor.” …”Tanken på 

att en akademisk yrkesutbildning bör innehålla ett tredje ben förutom vetenskaplig grund och beprövad 
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erfarenhet, nämligen just den enskilde studerandes erövrande av yrkesrollen, borde dock tydligare slå rot 

i lärarutbildningen. (Utbildningsdepartementet 2008, s. 401) 

Vad gäller VFU-handledarens roll anser inte utredningen att handledning bör vara ett kollektivt 

ansvar utan ska tvärtom åläggas en specifik lärare som ersätts ekonomiskt och man anser även att 

denna roll bör bli en möjlig karriärväg för lärare.   

I den proposition som följde 2009 och fick titeln ”Bäst i klassen – en ny lärarutbildning” kom tidigare 

lärarexamina att ersättas med fyra nya vilket också innebar också ändringar i högskolelagen 

(Utbildningsdepartementet 2009). Man anser att VFU:n inom lärarutbildningen bör ses över och att 

den ska omfatta 30 hp (högskolepoäng). Propositionen betonar att den beprövande erfarenheten 

kommer från skolväsendet och att den ska stärkas, dels genom VFU dels genom förändrade 

arbetsformer för de lärarutbildare som inte har forskarutbildning, dvs. adjunkterna. ”De 

lärarutbildare som ska stå för den beprövade erfarenheten ska ha en aktuell och relevant erfarenhet 

från verksamheten. De ska därför antingen vara tidsbegränsat anställda i högskolan, eller ha 

kombinations- eller utbytesanställningar mellan högskola och respektive skolform.” 

(Utbildningsdepartementet 2009, s. 69).  

Huvudansvaret för VFU:n ska ligga på respektive lärosäte. Man menar att VFU ska förläggas till 

fältskolor som lärosätet har avtal med och där det finns speciellt utsedda och utbildade handledare. I 

examensordningen nämns VFU endast i ordalag som detta (exempel grundlärare, yrkeslärare, 

ämneslärare: ”(…) verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant 

verksamhet och ämne” (Högskoleförordningen, 1993). Arbetet med att utforma och utveckla VFU-

kurserna togs därefter över av lärosätena.  

Introduktionsår 
I mars 2011 presenterade regeringen reformen kring införandet av lärarlegitimation. Sedan dess har 

det stormat en hel del kring reformen. Senast i april 2013 kom nya direktiv kring hur de lärare som 

har lång erfarenhet men inte har behörighet ska kunna få tillgodoräkna och validera sin 

yrkeserfarenhet (Utbildningsdepartementet 2013). 

 

För lärare som har tagit sin examen efter den 1 juli 2011 krävs en introduktionsperiod på ett läsår 

innan legitimation kan ansökas och utfärdas. Under introduktionsåret ska den nya läraren ha stöd av 

en mentor. Rektor eller förskolechef gör vid minst tre tillfällen under introduktionsperioden en 

bedömning av lärarens lämplighet utifrån en specifik kompetensprofil. De områden som 

kompetensprofilen utgår ifrån är mötet med eleven/barnet, ledarskap och samverkan.  

 

 Mentorn ska ha en behörighetsgivande förskollärar- eller lärarexamen och helst ha några års erfarenhet av yrket. 

Från och med den 1 december 2013 krävs att mentorn har en legitimation.  

 Mentorn ska finnas som en samtalspartner så att du kan vidareutveckla din förmåga att möta elever, ditt 

ledarskap och att samverka med andra i rollen som lärare eller förskollärare. 

 Mentorn ska så långt det är möjligt vara behörig inom samma område som den nyutbildade läraren. 

(Skolverket 2013) 

 

Skolverket (2011) föreskriver att introduktionsperioden ska syfta till att stötta den nya 

läraren/förskolläraren både professionellt, personligt och socialt. Vidare ska den yrkesmässiga 

utvecklingen stärkas och den nya läraren/förskolläraren ska få en arbetsmiljö som är trygg och 

utvecklande samt få en bättre insikt om skolan/förskolan som arbetsplats och skolans/förskolans roll 
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i samhället. Det ska också upprättas en plan för introduktionsperioden där så många moment som 

möjligt av yrkesutövningen ingår, detta är rektorns eller förskolechefens ansvar.  

 
I följande figur ges en översiktlig bild av vägen från lärarstudent till behörig lärare utifrån de 
anvisningar som finns för lärarutbildning, introduktionsperiod och lärarlegitimation. 
 
 
 
 

 

 

Figur 1: Från lärarstudent till expert? 

Efter denna översiktliga beskrivning av lärarutbildning, verksamhetsförlagd utbildning och 

introduktionsår kommer jag att närma mig frågor av mer metodisk karaktär. 
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Metod 
Att jag utforskar den verksamhet jag själv är en del av och har olika erfarenheter av kommer 

naturligtvis att påverka mina val och de reflektioner jag gör under arbetets gång. Jag är deltagare i 

den verksamhet jag utforskar och flera exempel utgår ifrån mig och mina egna erfarenheter. Ett sätt 

att inhämta empiriskt material har varit den kurs för blivande VFU-lärare och mentorer som jag 

undervisar i. Motorn i denna kurs har varit dialogseminariemetoden och jag har funnits med vid 

seminarierna och deltagit i samtalen, jag har läst och valt ut stycken ur deltagarnas texter och skrivit 

idéprotokoll. På så sätt har jag påverkat arbetet både under insamlandet av empirin och vid 

bearbetningen och analysen av den.  

Aktionsforskning 
Aktionsforskning kännetecknas av att den tar sin utgångspunkt i problem, ligger nära praktiken och är 

inriktad på förbättringar (Rönnerman 2011) - så även denna magisteruppsats! Jag gör dock inga 

anspråk på att bedriva aktionsforskning i renodlad mening. Sedan jag kom i kontakt med 

forskningsämnet yrkeskunnande och teknologi för drygt fyra år sedan har jag medverkat vid ett antal 

seminarieserier och kurser. De texter jag har skrivit har ofta kretsat kring frågor som rör 

verksamhetsförlagd utbildning och utveckling av lärares yrkeskunnande och därför känns det 

angeläget för mig att följa upp detta spår. Jag har också förstått, i min roll som anställd på 

universitetet och som medverkande i lärarutbildningen, att det finns en viss rädsla för att ta tag i de 

komplicerade frågor som berör VFU och handledning. Även ute i skolverksamheten väcker VFU och 

handledning tankar och känslor. Jag har mött många inspirerande och engagerade lärare som inte vill 

ta på sig handledaruppdrag av olika anledningar. De har alla väckt mitt intresse för att vidareutforska 

detta område!  

Kritiken mot aktionsforskningen som metod har bland annat riktat sig emot forskarens oförmåga att 

förbli objektiv då han eller hon själv är en del i planeringen, genomförandet och analysen av ett 

projekt eller förändringsarbete (Nationalencyklopedin 2013). Förespråkarna menar dock att den 

deltagande forskaren har en skarpare blick och en bättre förmåga att urskilja detaljer som är viktiga 

för genomförandet. Den svenska och norska aktionsforskning som har utgått ifrån Kurt Lewins arbete 

har till stor del handlat om att utgå ifrån de ”utforskades” sätt att se på sin egen situation 

(Nationalencyklopedin 2013). Detta har också varit en utgångspunkt för mig.  

Jag kommer inte att följa den gängse formen för aktionsforskning i arbetet med denna uppsats men 

några hörnstenar har jag valt att bygga vidare på: 

 Syfte och frågeställningar har sitt ursprung i min egen praktik och yrkesverksamhet. 

 Jag har under min yrkesverksamhet (både som lärare/handledare i skolverksamhet och nu som 

lärare på universitetet) genomfört ett antal handlingar som jag här kommer att exemplifiera. 

 Jag kommer att studera processen ur olika perspektiv och med olika verktyg (t.ex. 

kunskapsteoretiskt). 

 Jag kommer att beskriva, tolka och analysera resultaten. 

 Jag kommer att reflektera över det jag kommer fram till i relation till mina exempel och tidigare 

forskning.  

Inom aktionsforskningen ska deltagarna med hjälp av verktyg som självreflektion, dialog och 

forskning få olika typer av kunskap (Rönnerman 2011). Precis som i dialogseminariemetoden är både 
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individuell och kollektiv reflektion viktiga beståndsdelar men en skillnad är att man i 

aktionsforskningen betonar vikten av teoretiska begrepp för att förstå praktiken vilket jag inte tycker 

mig se att man lyfter fram på samma sätt inom yrkeskunnande och teknologi. Yrkeskunnande och 

teknologi strävar inte efter en enhetlig definition utan vill tvärtom visa på att yrkeskunnande kan ta 

sig uttryck på många olika sätt (Molander 1997).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Bild av aktionsforskning i dialogseminariemiljö. 

Hos varje deltagare sker en individuell reflektion med hjälp av skrivande, läsande och lyssnande 

samtidigt som deltagaren med sin text och sina kommentarer bidrar till gruppens interaktion. 

Hammarén (2002) menar att en intersubjektivitetet utvecklas mellan individerna i dialogseminariet, 

en förtätning som innebär en annan typ av reflektion än den som individen själv kan frambringa. För 

mig som seminarieledare, deltagare och utforskare har de val jag gjort, både i seminariesituationen 

och i denna uppsats, naturligtvis präglats av mina intresseområden och erfarenheter men framför allt 

är det känslan av intersubjektivitet som är det bestående intrycket. Det skapas ett språk i gruppen 

bara efter ett par tillfällen där man kan blicka framåt och bakåt, fördjupa och inta distans. Hammarén 

(2002) skriver om hur man måste låta erfarenhet möta erfarenhet och ”väcka de viktiga exempel som 

sätter den tysta kunskapen i rörelse” (2002, s. 338). De exempel jag har valt ut i denna uppsats har 

fått mig att tänka i nya banor och pröva mina erfarenheter – fler gemensamma närmare än så har de 

nog inte i ärlighetens namn! 

Dialogseminariet  
Dialogseminariet är grunden för det empiriska material jag återkommer till längre fram i detta 

arbete. Det lämpar sig väl när man vill komma åt frågor som har med yrkeskunnande att göra 

eftersom deltagarna prövar varandras utsagor i form av berättelser, exempel och kommentarer. De 

stärker varandra genom att se likheter och skillnader. ”Dialogseminariet är ett sätt att ta sig förbi det 

som inte är sant – att komma närmare yrkeskunnandet”. Ungefär så gick diskussionen vid en av våra 

träffar i den utbildning jag har gått1. Genom att deltagarna prövar varandras utsagor kan de både 

ifrågasätta och stärka varandra. I sina texter skriver deltagarna berättelser och berättelsen blir den 

första ingången till ett resonemang kring vilket kunnande som har satts på prov. Genom att 

deltagarna kan bekräfta varandras empiri blir kunnandet kollektivt. 

                                                           
1
 Seminarium i magisterprogrammet för Yrkeskunnande och professionsutveckling vid Linnéuniversitetet, 

130322. Nils Friberg, Lars Mouwitz och Adrian Ratkic. 
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Johannessen (1999) menar att begrepp måste komma till stånd genom intersubjektivitet så att andra 

människor har möjlighet att komma med inspel och reagera eller korrigera. Interaktion är alltså en 

förutsättning för att begrepp ska kunna utvecklas och Johannessen nämner dialogen som den mest 

lämpliga formen som ”ett redskap för insikt” (Johannessen 1999, s. 119) ”Ty den behöver inte bara 

användas för att undersöka redan bildade begrepp. Den kan också användas som redskap för våra 

ansträngningar att artikulera det vi anar och därmed begreppsliggöra nya erfarenheter” (Ibid, s. 120). 

Mouwitz (2006) beskriver dialogseminariets tillkomst i sin avhandling ”Matematik och bildning: 

berättelse, gräns, tystnad”. Den ursprungliga platsen är Dramaten där föreställningar eller seminarier 

som har en gestaltande karaktär följs upp med diskussioner kring frågeställningar som har med olika 

former av kunskap, i förhållande till yrkeskunnande att göra. Själva dialogseminariemetoden har 

utvecklats av Bo Göranzon och Maria Hammarén där skrivandet är en viktig beståndsdel liksom 

läsningen som impuls till skrivande. I litteraturen finns andra människors erfarenheter som sätts i 

rörelse i den gemensamma reflektionen. Mouwitz (2006, s. 36) kallar det ”en kollektiv reflektion som 

leder till ett gemensamt kunskapande”. Det är inte enbart ett tankearbete inom individen utan det är 

den kunskapsutveckling som sker mellan deltagarna i dialogseminariet som är det mest intressanta 

och som kanske till och med föregår den individuella reflektionen, enligt Mouwitz (2006). 

I en artikel från 2012 beskriver Wiktor & Nilsson hur de i en studie har använt sig av 

processhandledning i en grupp med verksamma lärare. Arbetssättet har, som jag ser det, flera 

paralleller med dialogseminariemetoden. Vid handledningstillfället börjar en av deltagarna med att 

ställa en fråga varav övriga deltagare kommer med inspel och en diskussion kring den aktuella frågan 

tar vid. Forskarna har sedan antecknat under samtalets gång och återkopplat till deltagarna. Ett 

liknande förfarande som vid författande av idéprotokoll. I bearbetningen av materialet finns dock 

väsentliga skillnader mot dialogseminariet och traditionerna inom yrkeskunnande och teknologi. I 

nämnda studie kategoriseras deltagarnas utsagor i olika områden och dokumenteras systematiskt, 

t.ex. utifrån hur många gånger en viss fråga har ställts och hur samtalet kring denna fråga har 

fördjupats vid återkommande tillfällen. Det kan också handla om under hur lång tid man har 

diskuterat ett visst ämne, om klargörande frågor hade ställts och utifrån vilka perspektiv man har 

diskuterat. Denna typ av kategorisering är inte intressant för dialogseminariemetodiken utan här 

handlar det istället om hitta exempel, metaforer och dilemman där det ”bränner till” i diskussionen 

och sedan använda dem för att i samtalet eller idéprotokollet föra fokus tillbaka till vad just det 

exemplet säger om kunskap och yrkeskunnande.  

Vikten av dialog är ett tema Janik lyfter fram i Cordelias tystnad (1991). För att kunna göra sitt eget 

perspektiv rättvisa måste man ta andra människors sätt att se på saker i beaktande och ifrågasätta 

sina egna antaganden. I dialogseminariet är det svårt, om inte omöjligt, att fjärma sig från de andra 

deltagarna eftersom varje skribent läser sin text ordagrant, lämnar ut en del av sig själv och sina 

erfarenheter och lyfter fram dem i ljuset. Vad som är speciellt med dialogseminariemetoden är 

också, menar jag, att man får ta ansvar för hur man formulerar sitt eget yrkeskunnande. Reflektion, 

menar Janik, syftar till att få förståelse för anledningen till våra existerande problem. Han menar att 

reflektion förutsätter att vi blir berörda. Möten mellan två diametralt motsatta ståndpunkter är en 

förutsättning för äkta dialog.  
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Empiriskt material 
I kursen ”Utveckling och bedömning av lärares yrkeskunnande”2 för deltagarna in sin egen erfarenhet 

och använder som utgångspunkt för skrivande, diskussion och reflektion. Kursdeltagarna utbildar sig 

för att bli handledare åt lärarstudenter och mentorer för nyutexaminerade förskollärare och lärare. 

Dialogseminarierna är hjärtat och motorn i själva kursen som också består också av fallstudier, 

föreläsningar, läsning av litteratur och diskussioner deltagarna emellan. Jag är en av de lärare som 

undervisar i kursen. 

Jag har använt empiriskt material från kursen som gavs höstterminen 2012 i form av enkäter som 

deltagarna besvarade innan de påbörjade kursen, utdrag ur deltagarnas texter samt delar av 

idéprotokoll som jag har skrivit i anslutning till dialogseminarierna. Samtliga 20 deltagare har 

tillfrågats via mail om jag har tillåtelse att använda deras enkätsvar. 16 av kursdeltagare har gett sitt 

medgivande till detta och det är dessa enkäter jag utgår ifrån i denna uppsats. Några av 

kursdeltagarna har också tillfrågats om jag får använda deras texter eller utdrag ut 

dialogseminarieprotokoll där deras namn finns med. Samtliga deltagare har informerats om hur 

materialet kommer att användas och publicerats samt blivit underrättade om att deltagande i 

undersökningen är frivilligt.  

Inför kursstarten fick deltagarna fylla i en enkät kring sin bakgrund och sina förväntningar på kursen. 

Nio av dessa deltagare har varit handledare i någon form. På frågan kring vad de deltagare som redan 

har prövat på handledarrollen har upplevt som svårt (och som de har behov av att veta mer om och 

fördjupa sig i) ger deltagarna exempel på praktiska omständigheter som brist på tid. En annan aspekt 

flera av dem tar upp är att man vill veta vad som förväntas av en (framför allt från universitetets sida) 

i handledarrollen. ”Ibland är det svårt att veta hur stora krav vi ska ställa på studenterna. Jag vill 

”lyfta” dem, inte skrämma någon för vårt härliga arbete.” Det finns också exempel på andra mer 

förtrogenhetsbaserade kunskaper som ”(…) hur man ’pushar’ en student på rätt sätt, när 

uppmuntran eller krav inte hjälper. Att kunna ge kritik på ett konstruktivt sätt är också något som 

nämns av flera personer. Det handlar inte bara om vad man ska säga utan också om hur man ska 

kunna föra fram det på ett så bra sätt som möjligt, både positiv och negativ kritik. 

När vi frågar deltagarna om vilka förväntningar de har på kursen kan man urskilja svar på olika nivåer. 

Ett område handlar om att man vill bli uppdaterad och informerad om lärarutbildningen och 

utformningen av mentorskap och introduktionsår. Kunskap om handledning efterfrågas också liksom 

konkreta ”verktyg” för att hantera handledning och bedömning. En annan nivå berör vilka 

förväntningar det finns på en själv som VFU-lärare eller mentor. Deltagarna vill också förvärva 

förmågor av olika slag, kompetens nämns som ett begrepp. ”Jag vill ’lära rätt’ från början” skriver en 

deltagare och ”Att bli mer ’rustad’ och kunna få bra grundtrygghet i att ta emot studenter” skriver en 

annan. ”Att kunna möta studenterna på ett bra sätt och kunna bedöma dem rättvist” och ”Att kunna 

få VFU-studenterna medvetna om sina styrkor och svagheter och hur man kan jobba med det” är 

andra exempel. 

Kursdeltagarna uttrycker en önskan att förberera sig inför en ny roll i yrket både genom att få 

kunskap men också genom att få ta del av andras erfarenheter och själv kunna ikläda sig rollen som 

handledare med säkerhet. Ett mål kan också vara att hitta en väg att utvecklas vidare efter några år i 

                                                           
2
 Kursen omfattar 7,5 hp och ges vid Linnéuniversitetet. Den går på kvartsfart över en termin och riktar sig till 

verksamma förskollärare, lärare och fritidspedagoger. 
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yrket: ”Kunna ta emot studenter för att aldrig sluta att utvärdera sig själv och sitt arbetslag. Hoppas 

kunna ge studenterna en positiv bild av att arbeta på förskola.”  

Flera dilemman lyfts också fram: ”Hur gör jag om jag upplever att eleven inte lever upp till 

förväntningarna?” och ”Vad förväntas av mig? Vad kan/ska jag förvänta mig av min elev/framtida 

kollega?”. Svårigheten att föra fram kritik kommer också fram i flera svar. 

När vi träffar deltagarna i början av kursen har de följaktligen med sig frågor på olika nivåer, både 

som rör de praktiska aspekterna kring verksamhetsförlagd utbildning och handledning men också 

frågeställningar som tar sin utgångspunkt i dilemman som det själva har upplevt som handledare, 

som de har fått erfara i rollen som student eller som de har fått återberättade genom kollegor.  
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Forskning om handledning 
Handledaren inom den verksamhetsförlagda utbildningen kan ha olika benämningar så som VFU-

lärare, VFU-handledare och VFU-mentor. Handledare är för mig ett mer generellt begrepp som i 

detta sammanhang både kan innebära handledning av lärarstudenter under deras VFU och 

handledning av nyutexaminerade lärare under introduktionsperioden.  

Jörgen Dimenäs skriver i tidskriften Utbildning och lärande (2012, s. 9):  
 

Speciellt viktigt är det att få till stånd en diskussion som är grundad i forskning om hur den 
verksamhetsförlagda utbildningen i högre grad än vad som är fallet kan bidra till utbildandet av högt 
kvalificerade yrkesutövare. Det är exempelvis inte självklart att en skicklig yrkesutövare också är den som 
är skicklig på att handleda studenter kring yrkesutövandet. Snarare är det så att en skicklig yrkesutövare 
också bör ha en kvalificerad handledarkompetens med såväl insikt i själva yrkesutövandet med dess teori 
som i mål och metod i respektive professionsutbildning.  
 

Dimenäs efterfrågar en mer utvecklad forskning kring gränsområdet mellan utbildning och 

yrkesutövning. När man som jag och mina kollegor arbetar med VFU på daglig basis i kontakt med 

lärarstudenter och skolverksamhet blir det påtagligt att behovet att sammanlänka dessa båda sfärer 

är stort. Vilken typ av kunnande förväntar vi oss att studenterna ska utveckla under VFU:n och hur 

ska detta lärande kunna komma till stånd? 

Handledning av lärarstudenter 
Det kan vara problematiskt för handledare på fältet att utveckla lärarstudenters praktiska kunnande. 

Nordänger & Lindqvist (2012) hänvisar till olika studier som visar att lärarens yrkeskunnande i stor 

utsträckning är ”tyst”, baseras på egna erfarenheter och är starkt situationsbundet. VFU-lärarna ska 

dessutom bidra till bedömningen av studentens förmåga att fungera i lärarrollen.  

 

Nordänger & Lindqvist (2012) har i sin studie ställt sig frågor kring om det går att öka kvalitén i 

handledning och bedömning av VFU och ”skärpa ’den praktiska blicken’” (2012, s. 81) på vägen mot 

studentens lärande till lärare. Författarna ifrågasätter den uppdelning i teori (högskoleförlagd 

utbildning) och praktik (verksamhetsförlagd utbildning) som är vanligt förekommande, man talar 

istället om teoretiskt vetande och praktiskt kunnande som olika former av kunskap. Utgångspunkten 

ska vara studenten och hans/hennes lärande i olika praktiker. 

 

Genom analoger, metaforer och exempel kan även det ”tysta” praktiska yrkeskunnandet utvecklas. 

Det kan bli redskap för yrkesverksamma lärare att sätta ord på ett kunnande som inte alltid är så lätt 

att prata om. Problem kan dock uppstå i bedömningen av studentens VFU eftersom denna typ av 

praktiskt språk inte används av lärosätet eller i bedömningskriterierna. Nordänger & Lindqvist 

använder också begreppen perifert och centralt deltagande där studenten ska röra sig från det 

perifera till det centrala under utvecklingen mot att bli en yrkesskicklig lärare. En förmåga hos 

handledarna att uttrycka sitt eget yrkeskunnande också kan komma studenterna till godo och 

synliggöra för adepterna vad den skicklige läraren kan. Vilket urval som ska göras upplevs dock inte 

som så lätt av handledarna och kan vålla dem huvudbry. Nyckeln i Nordängers & Lindqvist sätt att 

resonera kring handledning är att handledarna själva blir medvetna om sitt kunnande för att bli goda 

och kvalificerade handledare för studenter som i sin tur utvecklar ett yrkeskunnande. Författarna ger 

exempel från sina egna studier där lärare med hjälp av videofilmning av sin egen undervisning får syn 

på egna detaljer i sitt praktiska yrkeskunnande som de sedan kan omsätta i handledning av 

studenter.  
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En central förmåga vid handledning är att kunna sätta upp ett ramverk så ”att studenten förmår 

kommunicera och förhandla en situation så att förståelsen av den blir gemensam.” (Nordänger & 

Lindqvist 2012, s. 90). De yttre ramarna behöver också fyllas med något, jag tolkar det som en slags 

energi och meningsfulla relationer. En tredje viktig och avgörande aspekt är förmågan att samarbeta 

och utgöra en del av ett sammanhang. I sina slutsatser menar författarna att det utifrån deras studie 

framkommer att man kan få handledarna att skärpa sin praktiska blick och bli mer uppmärksamma 

på sitt eget yrkeskunnande. Att vara en skicklig lärare och en skicklig handledare behöver inte 

nödvändigtvis hänga ihop. Nordänger & Lindqvist (2012) skriver i sin artikel att man som handledare 

inte bara behöver kunna ”göra” utan också förväntas artikulera sin kunskap och omsätta och 

överföra den i handledningen av studenten eller adepten. 

Hegender (2010) fokuserar i sin avhandling på samtalen mellan universitetslärare, handledare och 

student under verksamhetsförlagd utbildning. Han tittar dels närmare på målen för VFU dels hur 

lärarstudenters kunskap uttrycks och bedöms under VFU i koppling till trepartsamtal mellan student, 

lärarutbildare och mentor/VFU-lärare i skolverksamheten. I sin analys utgår han ifrån 

lärarkunskapens uttrycksformer (påståendekunskap och procedurkunskap) samt lärarkunskapens 

kunskapsgrunder (kunskap-för-praktiken och kunskap-i-praktiken). I sin avslutande diskussion 

betonar Hegender att VFU till stor del utgörs av erfarenhetsbaserat lärande där kunskap grundad på 

forskning får stå tillbaka. VFU-lärarnas kunskap, benämnt av Hegender som lärarskicklighet, är ett 

hantverk snarare än en vetenskap. I bedömningssamtalen är det ofta förvärvandet av dessa förmågor 

som ligger till grund för bedömningen (både från VFU-lärarnas och från lärarutbildarnas sida) snarare 

än de mål som styr studentens verksamhetsförlagda utbildning.  

Processhandledning 
Handledning, inom skola, högre utbildning och arbetsliv kan innebära olika saker. Nilsson & Wiktor 

(2012) ger några exempel på hur det kan ta sig uttryck på högskolenivå i form av handledning av 

doktorander, handledning av självständiga arbeten och handledning under VFU. Handledning inom 

lärarutbildning är inte uttalat och tydliggjort på samma sätt som inom andra utbildningar menar 

författarna som i sin studie har fokuserat på processhandledning i grupp. Man pratar bland annat om 

praxisgemenskap för lärande. Artikelförfattarna har tittat närmare på vilka frågor handledarna ställer 

till sina adepter och vilka samtal som följer av det. Handledarna försöker genom diskussioner nå fram 

till avgränsningar av handleddarrollen i praktiken, både kring vad handledning är och inte är. Att ge 

instruktioner, menar deltagarna i studien, är inte att handleda däremot kan handledning innebära att 

gemensamt resonera sig fram till ett ”svar”.  

 

Det visar sig att handledningsuppdraget inte alltid stannar vid handledning av studenter utan den kan 

också komma att beröra kollegor i verksamheten. Handledaren kan ibland själv bli tvungen att 

avgränsa sitt uppdrag både för sig själv, för sina kollegor och för rektorn för att kunna fungera i 

handledarrollen på ett bra sätt. I relationen till studenten vittnar deltagarna om att man ibland kan 

känna att man inte når fram. Nilsson & Wiktor (2012) visar hur det sker en förändring i synsätt hos 

deltagarna under processhandledningens gång och att man vid de avslutande tillfällena inte längre 

ser det som att handledaren ska presentera färdiga lösningar utan snarare lyssna in den handledde 

och ställa ”rätt” frågor. Deltagarna har utvecklat en förmåga att växla perspektiv mellan sin egen och 

studentens roll. 
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Dilemman i handledning 
Som jag skrev inledningsvis befinner sig VFU och introduktionsår för nya lärare i gränsområdet 

mellan utbildning och yrkespraktik. Vilka är de kritiska punkterna i handledarrollen? Vilka områden 

och frågeställningar är relevanta för blivande handledare?  

Det finns en hel del litteratur kring handledning som återger definitioner av vad handeldarrollen 

innebär och ger exempel på hur olika handledningssituationer kan ta sig uttryck. ”Handledning och 

praktisk yrkesteori” av Lauvås och Handal (2001) är ett exempel. Även om denna typ av litteratur och 

forskning kring handledning kan ge handledare värdefulla ingångar till sitt uppdrag är det ofta andra 

typer av frågor som är svåra att hantera i handledarrollen. Vad gör man när det inte blir som man 

tänkt sig och när varken adpet eller handledare följer den ”snitslade banan”?  

Jag vill nu återvända till det resonemang jag förde i inledningen av denna uppsats. Vilka vägval kan 

man ställas inför som handledare? Jag kommer nu att lyfta fram några exempel och berättelser med 

anknytning till VFU och handledaruppdraget som på olika sätt speglar de dilemman som kan uppstå. 

Det är både mina egna erfarenheter och utdrag ur texter som deltagarna i kursen ”Utveckling och 

bedömning av lärares yrkeskunnande” har skrivit. Handledning i dessa texter ska ses ur ett brett 

perspektiv, exemplen berör så väl VFU-studenter, kollegor under utbildning som handledning av 

elever.  

Det goda exemplet 
Ett tema som har varit återkommande i den kurs för handledare som jag tidigare nämnt är bra och 

dåliga förebilder. Är det nödvändigtvis så att det goda exemplet i samband med handledning alltid är 

det som utvecklar studenten mest? Måste man vara en modell för studenten att efterlikna? Kan man 

ta emot VFU-studenter i en verksamhet som har svårigheter och problem av olika slag eller ska man 

avvakta tills man kan erbjuda en miljö utan konflikter och inre motsättningar? I en av sina texter inför 

ett dialogseminarium skriver Sara Carlsson så här: 

Jag minns att vi på Lärarhögskolan vid flera tillfällen fick i uppgift att skriva om eller berätta om ett minne 

av en lärare från vår egen skoltid, och det var främst negativa exempel som kom fram bland oss 

studenter. Vi var flera som hade starka bilder med oss från skoltiden om hur man INTE ska vara som 

lärare, vad man INTE ska göra i klassrummet eller hur man INTE ska tala med/till elever.  Innebär det att 

en lärarstudent lär sig mer under praktiken om den får en handledare som inte sköter sitt uppdrag på ett 

bra sätt? Jag hoppas att goda exempel också är lärorika, åtminstone så ger det studenten mer kött på 

benen gällande hur undervisningen kan bedrivas på ett bra sätt. Med dåliga exempel får man bara reda på 

hur man inte ska göra, och måste sen själv lista ut möjliga vägar att gå. 

 

Sara pekar i sin text på att det faktiskt kan ge studenten möjlighet att komma fram till egna lösningar 

och sätt att agera om studenten inte kan ta efter mästaren (handledaren) i de fall han/hon inte utgör 

något gott exempel. Det kan ha betydelse i vilken avseende handledaren inte sköter sitt uppdrag, är 

det i lärarrollen gentemot eleverna eller i uppdraget som handledare? Saras text utgår ifrån 

studentens perspektiv men omvänt kan det också gälla hur handledaren hanterar de misstag 

studenten gör. I idéprotokollet från ett seminarium skriver jag så här3: 

 
Att kunna prata öppet om sina egna felsteg kan ge studenterna viktiga erfarenheter. Det är lätt att tänka 

att vår uppgift som handledare är att rätta till de misstag som studenten gör, kommer vi fram till. Det är 

värdefullt att göra fel! Jag drar paralleller till att forskningen inom yrkeskunnande och teknologi ofta utgår 

                                                           
3
 Idéprotokoll från dialogseminarium i kursen Utveckling och bedömning av lärares yrkeskunnande, 121212 
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ifrån dilemman, tillfällen där saker och ting ställdes på sin spets och där man har upplevt en stor utmaning 

eller ett misslyckande i sin yrkesroll – här har frågeställningarna kring yrkeskunnande sin utgångspunkt.  

Frågan är kanske rentav om handledaren ska vara en fläckfri förebild eller en mer realistisk modell 

med både förtjänster och brister. Genom att studenten får insyn i att handledaren har genomgått 

och hanterat komplexa och svåra situationer där yrkeskunnandet har satts på prov kan han eller hon 

också få en bild av hur svårigheter i yrkesrollen kan angripas.  

Sara skriver: 
I slutet av sin text beskriver Hammarén hur hon drillats hårt i att härma och kopiera sin pianolärare år 

efter år, och funderar på om det finns andra sätt att träna yrkesskicklighet, att mer skapa ett 

förhållningssätt? Detta knyter an till våra tidigare diskussioner och Lauvås & Handals tankar om 

lärlingskap. Hur kan man utveckla sitt kunnande längre, skapa nytt? Hur kan man bli skickligare än sin 

mästare, om man bara tränas i att ta efter någon annan? Jag tolkar det som att det hon har fått med sig 

genom härmandet är en uppmärksamhet, en form av aktivt lyssnande. Men återigen, om man bara ska 

lyssna efter sådant som redan finns i naturen, hur kommer man då vidare?  

 

Det bör alltså finnas en balans mellan att ha handledaren som modell och att gå in i hur ”mästaren” 

förvärvar sitt kunnande. Att träna yrkesskicklighet snarare än att få den – häri ligger en viktig skillnad. 

Ifrågasättande 
Det är inte självklart att studenten eller adepten ser handledaren som en förebild. Som handledare 

kan det egna yrkeskunnandet bli ifrågasatt både av studenten och i förlängningen av handledaren 

själv. Följande exempel bygger på mina egna erfarenheter av handledarrollen.  

Jag var en gång handledare åt en lärarstudent. Studenten var en man i 20-årsåldern, jag var drygt 10 

år äldre med några års erfarenhet som lärare. Studenten, som hette Anders, hade varit på skolan i 

ungefär en vecka. Han hade en positiv inställning till lärarjobbet och tog många initiativ för att få 

kontakt med eleverna. Han satte sig jämte dem och hjälpte till, fick dem att skratta och gav inte upp 

även om de var lite motvilliga till att sätta igång och arbeta. Det var ett par veckor innan jul och dags 

för betygsättning. En lärares vardag den här tiden på året präglas av stress, inre våndor och hastigt 

påkomna lösningar för att underhålla eleverna de lektioner som återstår på terminen. Så var det i alla 

fall för mig. Att hålla motivationen uppe (både hos sig själv som lärare och hos eleverna) var inte 

alltid det lättaste. Jag hade förberett en lektion med en åttondeklass och tänkte att vi för omväxlings 

skull skulle leka lite! Det var en lek där killarna och tjejerna i klassen skulle få svara på några frågor 

om varandra och där majoritetens svar blev facit. Därefter skulle killarna få gissa vad tjejerna hade 

svarat och tvärtom. En kul lek hade andra elever tyckt och detsamma tyckte jag. Vid den här tiden 

fanns samma koncept i ett ungdomsprogram på TV så alla förstod hur det gick till. Strax innan 

lektionen talade jag om för Anders vad vi skulle göra och hur leken gick till. Följande dialog tar vid: 

- Ja, men hur tänker du då? frågar Anders.  

- Vad menar du? svarar jag.  

- Jo, att dela in killar och tjejer på det sättet och låta dem bekräfta fördomar om varandra 

tycker jag inte verkar vara så bra. Vi har faktiskt läst genuspedagogik i den här kursen jag går 

nu…  

All luft gick ur mig – fem minuter kvar till lektionen skulle börja, en stadigt tilltagande stress på grund 

av det stora antal betyg som skulle sättas samma vecka och en lärarstudent som under sin första VFU 

kom och ifrågasatte mitt sätt att vara som lärare! Jag kommer inte ihåg hur lektionen fortlöpte men 
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jag minns att jag kände mig riktigt arg och försvarade mig med att ”Ibland får man faktiskt ta till 

nödlösningar för att överleva som lärare!” Efter ett tag insåg jag att Anders hade haft en viktig poäng 

i sin kritik och fick be om ursäkt för att jag reagerat på det sätt jag gjorde. Han var novis inom 

läraryrket men fick mig som hade betydligt mer erfarenhet att inse att jag inte hade sett hela bilden. 

I det här fallet ledde Anders ifrågasättande av min undervisning, och i förlängningen min 

omdömesförmåga, till att jag rannsakade mitt yrkeskunnande. I den situation jag befann mig just då 

var det frustrerande att bli ifrågasatt och om jag hade litat tillräckligt mycket till min egen kompetens 

hade jag tagit en diskussion kring frågan med studenten Anders vilket jag inte gjorde. Hans befogade 

fråga var säkert inte bara ett uttryck för en ”besserwisser-attityd” utan en uppriktig nyfikenhet och 

en vilja att diskutera denna fråga med mig som verksam lärare och handledare. 

 

Men det kan också vara skrämmande att inte bli utmanad och ifrågasatt eller utmanad i lärar- och 

handledarrollen. Flera av våra kursdeltagare lyfter i diskussioner fram att de vill att VFU-studenter 

ska ifrågasätta för att de som pedagoger och deras verksamhet ska kunna utvecklas. En parallell till 

detta upplevde jag som lärare på universitetet. 

 

I samband med ett seminarium med yrkeslärarstudenter, där jag fungerade som samtalsledare, förde 

vi en diskussion kring interkulturalitet i skolan. Vi hade haft en lång diskussion under dagen men när 

det blev dags att summera hade inte alla fått komma till tals och jag beslutade att vi skulle 

återkomma till ämnet följande dag. Jag funderade för mig själv kring hur olika ämnen vi berört 

hängde ihop och hur jag hade uppfattat diskussionen. Utifrån dessa funderingar ritade jag dagen 

därpå en enkel figur på tavlan. Muntlig, och med bilden som utgångspunkt, sammanfattade jag 

därefter mina tankar kring seminariet för studenterna. Till min förvåning började vissa av 

studenterna att rita av min figur. Fram till denna punkt hade modellen varit ett sätt för mig att 

strukturera, pröva och gestalta mina tankar. Nu blev det svart på vitt och något som kopierades, 

kanske utan kritisk granskning. Jag hade upplevt att min roll som lärare var att initiera och leda 

diskussionen och lyfta fram den erfarenhet som fanns i gruppen, trodde nu studenterna att jag satt 

inne med facit, en sann bild av verkligheten? Hade jag begränsat studenterna genom att så tydligt 

framställa min egen upplevelse av diskussionen? Skulle jag ha uppmanat dem att ifrågasätta min 

bild? 

 

De två ovanstående situationerna speglar dels ett tillfälle då jag blev ifrågasatt och en annan då 

förhållandet var det motsatta men känslan hos mig var ändå densamma och jag ifrågasatte mitt 

yrkeskunnande och min förmåga att handleda. Studenterna var inte delaktiga i den utsträckning de 

borde varit och handlandet utgick mer från mig som person än ifrån de människor jag handledde. 

Återkoppling 
Som VFU-lärare eller mentor har handledaren ett mer eller mindre uttalat ansvar att ge studenten 

eller den nya läraren återkoppling. Som VFU-lärare ska man också ge universitet underlag för 

bedömning av VFU. Vad gör man då om man inte anser att den person man handleder är lämplig i 

yrket och hur framför man det? Det här upplevs av mig och många andra som den mest kritiska 

punkten i handledaruppdraget eftersom handledning och bedömning på ett plan står i ett 

motsatsförhållande till varandra. 
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Kursdeltagaren Lise-Lotte Krigsman skriver: 

Det är ju inte säkert det händer men kanske en dag, kommer det en lärarstudent, som jag inte tycker 

passar för yrket. Man tänker sig att man har gett handledning, haft alla de där samtalen man ska ha. 

Konstruktiv kritik har getts och man har försökt nå fram till studenten på alla sätt och vis. Personen i fråga 

har inte tagit till sig vad som blivit sagt. Det är då, man ska tala om för någon, att de inte lever upp till de 

krav vi ställer, för att de ska fungera ute i verksamheten. Hur gör man det? Vilka ord ska jag använda för 

att inte för all framtid, beröva den personen självförtroendet.  

 

Det finns krav i verksamheten (och kanske från handledaren själv) och kriterier från universitetet och 

det är inte alltid självklart att de sammanfaller. Lärarstudenten, som är fallet i Lise-Lottes text 

kommer in i en yrkespraxis där han eller hon inte håller måttet och inte tar emot kritik på det sätt 

handledaren hoppas. En fråga som aktualiseras i detta sammanhang är hur kraven på en student 

under utbildning och en ny lärare under introduktionsåret skiljer sig åt. Ovanpå det kommer krav av 

mer kollegial art från handledare, arbetslag och skolledning. Handledarens uppdrag är ändå att 

försöka nå fram till studenten och ge återkoppling på ett konstruktivt sätt. Marie Svensson beskriver 

vid kursens första träff en tidigare erfarenhet av att handleda och de svårigheter hon upplevde när 

det var dags att bedöma studenten:  

 (…) Vi satt långa stunder tillsammans där hon nästan tvingades att berätta och visa sina uppgifter och sin 

planering. Jag lät henne inte komma undan utan kritiserade, främst positivt, hela tiden det hon gjorde och 

uppmuntrade henne att även ge mig kritik. Nu fungerade det bättre, även om hon fortfarande var rädd 

för att göra fel i många lägen. Eleven har även varit här en tredje period och verkar bli lite säkrare med 

tiden. Vad är rätt och vad är fel i det här läget? Min första bedömning av eleven var nästintill avrådande 

men med tiden ser jag ändå en viss utveckling. Ändå är det något som gör att jag tvekar. Är den här 

eleven en människa som jag kan se som en framtida arbetskamrat? Jag vet inte…      

Det blir tydligt i Maries text att det finns ett ansvar som handledare att bedöma hur studenten klarar 

sig i praktiken, i verksamheten. Marie frågar sig om hon skulle kunna tänka sig att jobba tillsammans 

med denna person i framtiden och känner sig tveksam. Det handlar om att kunna göra avvägningar 

på flera olika plan och att ta hänsyn till såväl bedömningskriterier från universitetet som de mer 

praxisbundna förväntningarna. I idéprotokoll från ett dialogseminarium (120912) i kursen för 

handledare skriver jag så här: 

Samtalet kommer att kretsa kring vad man gör om inte personkemin mellan handledare och student 

fungerar. Vad gör man om man som handledare känner att studenten inte tar ansvar. När ska man våga 

släppa och när ska man ”hålla tag”?  Arbetslaget har också ett ansvar för att få handledningen att fungera 

och som handledare får man gå in i uppdraget med inställningen att man själv också ska lära sig något är 

viktigt. Samtidigt finns det svåra frågorna där: Hur mycket ansvar kan man låta studenten ta? Hur säger 

man till en student när det inte fungerar? Vem ska säga stopp? Som handledare måste man kunna se att 

studenten är där för att öva och träna, men hur kan man avgöra att man kommit till den punkt när man 

kanske måste säga ”Du passar inte!”.  

 

Som handledare kan man känna ett ansvar gentemot studenten, universitetet och verksamheten. 

Hur långt vågar man gå och släppa iväg studenten eller den nya läraren? Jag minns från en diskussion 

med en grupp yrkeslärare under utbildning att en person vid ett seminarium sa att det bästa lärandet 

för en elev, det får man när det går fel utan att någon skadar sig! Kanske kan det vara så även i en 

handledningssituation men det gäller också att hitta ett sätt att nå fram till den person man 

handleder och kanske tillfälligt sätt sig själv ”inom parantes”. Så här skriver Anne Karlsson: 
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 (…) Jag tänker mig in i situationen när jag som handledare och min VFU student ska diskutera våra 

reflektioner efter att en VFU-student har genomfört en lektion som kanske inte varit så särskilt lysande. 

Föreställ dig att studenten inte fått klassen att lyssna, studenten har inte heller fått fram sitt budskap med 

själva undervisningen. Hade det varit för några år sedan skulle jag ärligt och rättfram framfört min kritik 

till VFU-studenten. Men min erfarenhet och vishet har fått mig att inse att den rättframheten inte alltid är 

den bästa vägen att gå om man vill utveckla en annan människa. Många sätter sig i försvarsställning och 

kommer med anledningar och ursäkter som ett sätt att skydda sig själv. Då går man ju miste om tanken 

och budskapet, att studenten ska ta till sig av kritiken och kunna göra förbättringar av sin undervisning 

och sitt sätt att leda klassen.  

 (…) Jag uttryckte tidigare att för några år sedan hade jag framfört kritiken utan några förbehåll, i dag är 

jag mer tolerant till människors olika sätt att ta till sig kritik/feedback. Det är en kunskap i sig, att av 

många års erfarenhet lärt sig att känna igen olika människotyper. Jag tycker att man inte ska vara så hård 

mot en student. Mitt förhållningssätt är och kommer alltid att vara, om man är positiv och vinner 

förtroende så kan man kritisera hur mycket som helst utan att eleven eller studentens grund rubbas. Man 

vill ju som handledare att studenten ska få möjlighet att växa och inte att grunden ska rasa. 

Anne uttrycker hur hon har omprövat sitt sätt att se på handledning och återkoppling. Målet är att nå 

fram till den person man handleder och att få dem att utvecklas utifrån den punkt där de befinner 

sig. Det kan innebära att man måste stå tillbaka som ”modell” och istället fokusera på den 

handledande rollen.  

Tålamod och tid 
Tålamod och tid är faktorer som är viktiga i handledningssituationen men som det av olika 

anledningar inte alltid finns tillräckligt med utrymme för eller läggs tillräckligt med uppmärksamhet 

på. I nedanstående text gör Anne Karlsson jämförelser mellan läsande och skrivande inför 

dialogseminariet och handledningssituationen. 

När jag hade skummat igenom texterna kände jag mig till en början bara tom och likgiltig inför uppgiften. 

För mig som arbetat som lärare i många år var innehållet i texterna självklarheter. Jag uppfattade texterna 

som ”flummiga” och konstiga.  

När jag arbetar som pedagog tänker jag didaktiskt, så jag upplevde uppgiften som oklar. Vad är man ute 

efter? Vilken kunskap vill man förmedla med uppgiften? Vad får jag ut av det hela? var frågor som jag 

ställde till mig själv.  

Efter det läste jag texterna en gång till med pennan i hand och gjorde små noteringar allt eftersom. Min 

första spontana reflektion efter att andra gången ha läst texterna mer omsorgsfullt än första gången blev, 

att det inte bara är lyssnandet och orden som har betydelse för att utveckla eleven eller studenten. Jag 

kom fram till att själva processen har också väldigt stor betydelse. Tiden måste få göra sitt för studenten. 

Att studenten får tid till att reflektera över de kunskaper och förtrogenheter man har införskaffat. 

Medvetandet måste helt enkelt få tid att hinna i kapp. Som handledare och pedagog är det en 

fingertoppskänsla att kunna avgöra hur mycket tid varje elev eller student behöver för att reflektera över 

sina nya kunskaper och på vilket sätt man ska utföra reflektionen på. 

Anne lyfter fram ledord som process, reflektion och fingertoppskänsla – det handlar om att se 

betydelsen av vägen mot målet. Precis som Anne känner en vilsenhet inför uppgiften hon ska skriva 

har jag mött handledare som har upplevt det som svårt att veta hur de ska ta sig an uppdraget. Som 

handledare kan man dessutom bli dubbelt ifrågasatt av studenten eller den nya läraren, både i 

handledarrollen och i sin lärarroll. Precis som i mitt tidigare exempel med studenten Anders kan det 

vara provocerande att bli ifrågasatt och känner man inte att man har studentens/den nya lärarens 

förtroende för en själv som yrkesmänniska krävs det att man lyckas lägga det egna jaget åt sidan för 
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att kunna behålla handledningsrelationen trots allt. Precis som att texten i Annes exempel känns 

främmande är det inte säkert att studenten och handledaren omedelbart hittar varandra. Att ställa 

sig frågor kring syftet med uppgiften blir också aktuellt i handledningssituationen – vad är min 

uppgift och hur ska jag genomföra den? Och – vad får man som handledare själv ut av det? 

Avvägningar blir en av handledarens viktigaste uppgifter, både vad gäller yttre faktorer, adeptens mål 

och sättet att handleda. 

Erfarenhet möter erfarenhet 
En av de stora utmaningarna som jag upplever när jag har arbetat med utbildning av handledare är 

att deltagarna, när de börjar utbildningen, förväntar sig att få en modell för handledning som de 

sedan kan ”överföra” i praktiken. Precis som flera av enkäterna från kursdeltagarna i den kurs jag 

tidigare har beskrivit (se s. 9 och framåt) så vill man framför allt veta vilka förväntningar man har från 

universitetets sida och få verktyg och en beredskap för att anamma handledarrollen. Men, det som 

är centralt när deltagarna sedan skriver sina texter och när vi för diskussioner är inte lärosätets 

kriterier eller konkreta metoder utan snarare möjligheterna och utmaningarna i relationen mellan 

handledare och student/ny lärare eller i koppling till verksamheten. Genom att det kommer in en ny 

person i verksamheten kan de individer som redan finns där få ompröva sina egen roller och sitt eget 

yrkeskunnande. Sara Carlsson skriver: 

Hur en text uppfattas kan likställas med hur en situation i skolan kan uppfattas (eller en situation, vilken 

som helst). Alla som är närvarande tolkar händelserna utifrån sina intressen, viljor, erfarenheter och 

kreativa förmåga. Olika ”sanningar” existerar parallellt. Detta måste man vara medveten om, inte minst 

som handledare, att det finns flera sanningar och flera sätt att vara eller göra rätt. Det är just detta som är 

så berikande, att få nya perspektiv. Man fastnar så lätt i gamla hjulspår, eller i en skolkod som Lauvås & 

Handal skriver om, och har svårt att få syn på sina egna förutfattade meningar och antaganden. Men med 

hjälp av andras berättelser kan man få syn på sina egna, få ord och språk att uttrycka det man inte kunnat 

tidigare, det vill säga att i viss mån artikulera den tysta kunskapen. (…) 

 

Att få in en student eller ny lärare i verksamheten ställer alltså krav på de personer som redan finns 

där och är en del av praxisen. Den nya kan ställa frågor som byggts in i en förtrogenhetskunskap och 

har en tyst dimension. Detta ska nu ifrågasättas och lyftas upp i ljuset – bra eller dåligt! 

Ur idéprotokoll från seminarium 121212: 

 
”Erfarenhet möter erfarenhet” är en passage ur Maria Hammaréns text som flera deltagare har lyft fram. 

Det gäller att vara medveten om att man tolkar utifrån sina erfarenheter, säger Ann-Louise. Ni tolkar inte 

det jag säger som jag tror att ni ska tolka det, det är en ganska komplex situation och det gäller att var 

medveten om det. Det kan bli en konflikt utan det behöver bli det. Erfarenhet måste få möta erfarenhet 

och det måste skapas tid för det. Man kan bli medveten om sitt eget kunnande när någon rör runt lite, 

kanske är det det som krävs.  

 

När någon ”rör runt” som Ann-Louise Kjellgren beskriver det – händer något med de människor som 

finns i personens närhet. Man blir tvungen att pröva och kanske ompröva sig själv. Kunskapen, både i 

lärarollen och i handledarrollen sätts på prov. Idén (eller modellen) som handledaren har med sig in i 

handledningssituationen måste alltså anpassas till de faktiska förutsättningarna i verksamheten, att 

det omvända är möjligt i relation till VFU och introduktionsår vore naivt att påstå! Samtidigt måste 

alla inblandade parter vara medvetna om att det finns flera parallella verkligheter och att detta kan 

bli en utmaning i handledningssituationen – men också ett utgångsläge för lärande hos alla 

inblandade.  
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Perspektiv på kunskap 
I ljuset av de dilemman med koppling till handledning som har beskrivits blir det relevant att 

undersöka olika former av yrkeskunnande och kunskap. De konkreta exemplen eller upplevelserna är 

ingången för att urskilja vilken typ av kunnande det handlar om - vilken form av kunskap är det som 

har satts på prov? 

Göran Backlund visar i sin doktorsavhandling ”Om ungefärligheten i ingenjörsarbete” (2006, s. 24) 

genom nedanstående bilder en traditionell respektive ny syn på mänsklig kunskap.  

 

 

                      

 

 

 

 

Figur 4: Traditionell respektive ny syn på kunskap (Backlund 2006). 

Den vänstra bilden symboliserar en traditionell kunskapssyn där den formella kunskapen är kärnan 

och den tysta kunskapen finns runt omkring. I denna modell finns också, enligt Backlund, en tro på 

att det går att omvandla det tysta ”aspekterna” till formaliserad kunskap och göra den möjlig att 

beskriva. I den högra modellen som symboliserar en ny kunskapssyn är det de tysta inslagen, eller 

den praktiska kunskapen, som är de centrala. Backlund lyfter fram att det kan vara mänskliga 

handlingar som avväganden, omdöme och tolkningar. Den formella kunskapen i den yttre ringen 

utgör ett stöd vid genomförandet av människans arbete men är inte det centrala.  

Det är framför allt är den tysta, praktiska, kunskapen som driver arbetet och kunskapsutvecklingen i 

arbetet framåt. Detta kräver enligt Backlund att praktikerna får tid och möjlighet att reflektera 

eftersom det är kärnan i kunskapsutvecklingen och avgörande för hur erfarenheter kvalificeras till 

kunskap, färdighet och förtrogenhet. Backlund menar att både den individuella och den kollektiva 

reflektionen är avgörande. 

Yrkeskunnandets praxis 
”Yrkeskunnandets primära yttring är (…) utövandet av det yrke där den finns etablerad, inte i 

beskrivningen av det.” Så skriver Kjell S Johannessen i inledningen till sin bok ”Praxis och tyst 

kunnande (Johannessen 1999, s. 10). Johannessen höjer ett varningens finger för att sätta 

likhetstecken mellan yrkeskunnande och tyst kunskap. Han menar att vissa delar av yrkeskunnandet 

inte kan verbaliseras men att ”tyst” kunnande samtidigt, åtminstone i vissa fall, kan uttryckas på 

annat sätt. Det är i själva utövandet yrkeskunnandet blir uttryckt. Tysta aspekter av kunnande kan 

föras vidare från person till person, menar Johannessen, men inte i teoretisk form. Det är i arbetet 

och genom handling kunskapen kan överföras eller traderas, mästar-lärling-förhållandet är ett 

exempel på detta.  

Tyst 

Formell 

Formell 

Tyst 
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När man undersöker yrkeskunnande som kunskapsform måste den betraktas i sitt sammanhang i en 

konkret situation men det är också intressant att titta närmare på yrkeskunnandets former likaväl 

som enskilda exempel och fall - Johannessen benämner det kunskapens kontextavhängighet. 

”Genom att analysera kunskapens natur i ljuset av dess användning kan vi frigöra oss från det 

utsageorienterade kunskapsidealet som har ridit vetenskapsfilosofin som en mara.” (Johannessen, 

1999, s. 80). I det avslutande kapitlet i sin bok konstaterar han att påståendekunskap, 

färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap samt omdöme ingår både i kunskap som är 

vetenskaplig, direkt bundet till ett yrke eller handlar om kunskap på ett mer vardagligt plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Kunskapsformer utifrån Johannessen.  

Johannessen liknar nya situationer vid att känna igen ett ansikte. Vi letar efter kännetecken och drag 

som är bekanta. Förtrogenhetskunskapen är mer än en kombination av dessa. Johannessen menar 

dels att den inte nödvändigtvis låter sig formuleras i ord dels att den kommer till uttryck i och 

”landar” i den kunskap man har och slutligen att den har en mening i sig själv. Denna kunskap är 

utåtriktad och handlingsinriktad.  ”Den handlar om ett slags påminnelse om att det inte bara finns ett 

paradigm för att förstå relationen mellan att veta något och att artikulera sitt vetande”. 

(Johannessen 1999, s. 91). 

Efter att ha nämnt Johannessens syn på kunskap vill jag kort visa på den indelning som Aristoteles 

gjorde när han delade in kunskap i tre olika områden: epistemé, techne och fronesis (Mouwitz 2006). 

Epistemé är en teoretisk form av kunskap som bygger på logik och slutledningsförmåga utifrån det vi 

ser med våra sinnen. Techne bygger på en praktisk färdighet eller ett hanteverkskunnande och 

fronesis handlar slutligen om en omdömesförmåga att kunna göra rätt vid rätt tillfälle. Fronesis kan 

bara utvecklas i konkreta situationer eftersom det handlar om att ta ansvar och kunna göra goda 

bedömningar. Denna förmåga utvecklas också i samspel med andra människor. Det är denna 

samspelsdimension som står i centrum i Johannessens bild.  

Från novis till expert 
Dreyfus & Dreyfus (1986) bygger upp sitt resonemang kring människans förvärvande av kompetens 

(de talar om fem steg från novis till mästare) för att kunna göra jämförelser med hur datorn kan svara 

upp mot dessa kompetenser. Bara för att man behärskar att utföra en handling betyder det inte att 

man är i stånd att lära någon annan samma sak. Att ”veta-hur” (know-how på engelska) är en 
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förmåga man tillägnar sig genom övning och erfarenhet och genom att lära av sina misstag. Veta-hur 

måste underhållas för att inte falla i inaktivitet. En mästare som inte underhåller sitt praktiska 

handlag kan återgå till novisstadiet i komplexa situationer där regelföljande plötsligt tar överhanden. 

Kunnande behöver nödvändigtvis inte vara kopplat till att veta (knowing that på engelska) genom att 

kunna formulera ett handlade i regler och termer av fakta. Omvänt räcker det inte bara veta-att för 

att kunna genomföra en viss handling. Dreyfus & Dreyfus (1986) menar att många handlingar som 

grundar sig på kunnande och som vi utför i vår vardag genomförs utan att vi riktigt reflekterar över 

dem, det kan till och med göra det svårare att utföra en viss handling om man väl börjar analysera 

eftersom vetandet då kopplas in vilket kan ställa till det i själva handlandet.  

Att vuxna ofta får lära sig nya färdigheter, som bygger på know-how, genom att i hög grad bli 

instruerade i skrift eller på muntlig väg kan vara bekymmersamt (Dreyfus & Dreyfus 1986). Barn 

däremot får ofta lära genom att härma och genom att få prova och begår misstag. Glappet mellan 

den know-that-baserade kunskapen och den know-how-baserade blir alltför stort och svårt att 

överbrygga. I verksamheter som är ”ostrukturerade” (unstructured på engelska) så som läraryrket 

finns ett oändligt antal variabler och omständigheter att ta hänsyn till4. För att ha en hög skicklighet 

inom ett så kallat ostrukturerat område krävs stor erfarenhet av agerande i verkliga situationer. 

Dreyfus & Dreyfus betonar att en person kan vara novis inom ett område men har nått ett högre 

stadium inom ett annat, allt beroende av vilka situationer man har erfarit. Det är inte självklart att 

alla människor passerar stadierna på samma sätt och med samma hastighet. Det är inte heller så att 

alla individer kan uppnå de högsta nivåerna av skicklighet. Nivåerna som Dreyfus & Dreyfus utgår 

ifrån är: 

1. Novis (Novice) 

2. Avancerad nybörjare (Advanced Beginner) 

3. Kompetent (Competence) 

4. Skicklig (Proficiency) 

5. Expert (Expertise) 

Nybörjaren får ofta instruktioner som inte är kopplade till någon kontext, eller något sammanhang, 

det vi tänker på i termer av teoretisk kunskap. Det blir lärande av regelföljande som står i fokus.  För 

en individ som befinner sig på detta stadium kan det vara svårt att ta till sig andras synpunkter 

eftersom han eller hon har fullt upp med att tillämpa de regler han/hon har lärt sig. Efter att 

nybörjaren har fått uppleva verkliga situationer och fått en viss erfarenhet kan han/hon gå vidare till 

nästa nivå. Genom att jämföra liknande situationer, som man upplevt tidigare, kan individen lära sig i 

ett sammanhang, i en kontext genom att förvärva erfarenheter.  

Nästa steg i utvecklingen genereras av att individen befinner sig i ett läge då det krävs av honom eller 

henne att kunna prioritera i ett beslutsfattande. Genom att planera och sedan välja ut det som är 

allra viktigast kan individen både förenkla och förbättra sin prestation. Även om fakta utgör en viktig 

grund för beslutsfattande kan den kompetente fokusera på vissa element och förbise andra. I detta 

steg, och med den insikt i processen som den kompetente har, kommer också en ökad känsla för 

ansvarstagande till skillnad från tidigare nivåer i Dreyfus & Dreyfus modell.  

                                                           
4
 Strukturerade områden är t.ex. matematiska problem. 
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Som skicklig utövare tar man steget vidare och hanterar problem utifrån ett visst perspektiv vilket gör 

att vissa beståndsdelar kommer att vara mer framträdande och andra ligga i bakgrunden. Den 

skicklige är djupt involverad i den uppgift han eller hon har för handen. Beslutsfattandet sker nu mer 

omedvetet utifrån utfall av tidigare planer och utfall. En viss situation, eller en förnimmelse utifrån 

ett välbekant sammanhang, kan trigga igång den skickliges handlande. Man ser hela mönster och 

behöver inte gå in och titta på enskilda. Intuitionen och det analytiska tänkandet används parallellt.  

På den högsta nivån, expertens, vet individen vanligen hur han/hon ska handla utifrån mognad och 

kunnande förankrat i praktiken. Skickligheten har blivit så införlivad med personen att den är en del 

av honom eller henne. Det är först vid speciella tillfällen eller då specifika problem tillstöter som 

experten stiger ur sin invanda roll av rutinbaserat genomförande för att medvetet överväga och 

reflektera utifrån den givna situationen.      

El Gaidi (2007) har själv i sin undersökning utgått ifrån Dreyfus & Dreyfus modell i sin analys där han 

framför allt visar på den skillnad i kvalité som finns i kompetensstadiets mekaniska sätt att förhålla 

sig problemlösning och beslutsfattande och den skicklige utövarens mer organiska förhållningssätt. 

Han menar att det är just denna passage i modellen som är den mest intressanta. Det är också i 

denna övergång som deltagandet i en praxis är av störst betydelse för att en helhetssyn, ett genuint 

engagemang och en förmåga att kunna möta det som inte kan förutses ska kunna växa fram hos 

individen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 4: El Gaidis syn på de kritiska momenten i Dreufys & Dreufys modell.  

Lärarens yrkeskunnande 
El Gaidi fokuserar i sin avhandling på universitetslärarens yrkeskunnande och han betonar att 

skicklighet inom detta område ”(…) kräver ett handlag i verkligheten” (El Gaidi 2007, s. 74). Det är 

skillnaderna mellan den kompetente och den skicklige läraren som är i fokus i El Gaidis undersökning. 

Miljöns betydelse lyfts fram och El Gaidi beskriver hur en av hans informanter i undersökningen talar 
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om hur ”medmänniskor” i en praxis kan gynna utvecklingen av kunnande medan ”motmänniskor” 

inte gynnar denna utveckling (El Gaidi 2007, s. 78-79).  

Att bedöma lärarskicklighet, eller för all del en nybörjare i form av en lärarstudent på sin VFU, är inte 

lätt. El Gaidi (2007) resonerar kring att man genom att formalisera och använda kriterier och 

indikatorer för att kunna säkerställa kvalité inom ett verksamhetsområde ofta får en falsk bild av 

tydlighet och rättvisa. En annan variant är att bedöma det som är lätt att mäta istället för att försöka 

bedöma det som är viktigt men kanske svårt att kategorisera i rätt eller fel. Min egen erfarenhet av 

att arbeta med kriterier i grundskola och i lärarutbildning är att det kan fungera som en startpunkt 

för ett resonemang kring det som ska bedömas. Ett resonemang som kan ske inom en individ men 

ännu hellre inom ett kollegium. Det är först när man får uttrycka och därmed blir tvungen att 

motivera sina åsikter och bedömningar som det kan bli tydligt både för en själv och för andra, t.ex. en 

elev eller student på vilka grunder bedömningen görs. Detsamma gäller inom den verksamhets-

förlagda utbildningen så som jag ser det. Enbart fastställda kriterier eller bedömningsmatriser kan 

inte säkerställa studentens verksamhetsförlagda utbildning eller lärarens handledning men de kan 

peka i en riktning och bli en ingång till ett samtal mellan student, VFU-lärare och universitetslärare.  

Inför varje begrepp man använder uppenbarar sig flera nya begrepp som ska tolkas och förstås (El 

Gaidi 2007). Det är bara i ett sammanhang och i dialog som man kan skapa sig en gemensam bild av 

det som ska bedömas och hur det ska göras – det gäller att utveckla ett språk för detta. El Gaidi 

menar att det är genom en reflektion i praktiken som lärare kan ”skärpa blicken” (jmfr Nordänger & 

Lindqvists resonemang) för att med utgångspunkt i den egna skickligheten bedöma andra skickliga 

lärare och öva upp omdömet. El Gaidi utgår ifrån universitetslärares praktik men varför skulle det 

inte gå att överföra på VFU-lärare/mentorer och deras adepter? I bedömningen föredrar han 

saklighet framför objektivitet där han menar att det senare är en utopi och något som är orealistiskt. 

Objektiviteten kan ge sken av att vara rättvisande men, menar El Gaidi, bygger bara upp en falsk 

känsla av trygghet.  

Kunskapssyn i högre utbildning 
I tidskriften Ikaros (Prest 2010) intervjuas Ingela Josefson5 kring högskoleutbildningar där 

erfarenheten sätts i centrum. Vid centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola 

vidareutvecklar yrkesverksamma människor som sjuksköterskor, lärare, socionomer och läkare sitt 

yrkeskunnande genom att ta utgångspunkt i sina konkreta erfarenheter och sedan reflektera kring 

dem individuellt i form av vetenskapliga essäer samt i grupp där tankegångarna utsätts för kritisk 

granskning. Josefson berättar om hur högskolereformen 1977 (med mål att få till ett reflekterande 

med koppling till teorier) istället slog över så att yrkesutbildningar tappade sin praktiska aspekt. 

Josefson talar om ”akademins praxis och praktikens praxis” (s. 17) och hänvisar till utvecklingen för 

sjuksköterskeutbildningen. Josefson förtydligar:  
 

Vi har högskolans praxis med dess föreställningar om vilka kunskaper som ska utgöra fundamentet i 

utbildningarna. Dessa är fjärmade från praktikens praxis och dess förväntningar på vad den nyutbildade 

sjuksköterskan eller läraren bör kunna när hon påbörjar sin yrkesverksamhet. Och när dessa båda 

praxisvärldar inte möts går det ut över kvaliteten på utbildningen. (Prest 2010, s. 17-18). 

 

                                                           
5
 Ingela Josefson är tidigare rektor vid Södertörns högskola och numera professor vid Universitetet i Nordland 

och gästprofessor vid Stockholms dramatiska högskola. 
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Josefson menar att det som studenten behöver utveckla för att bli bildad i sina högre studier är en 

förmåga att argumentera, en medvetenhet om teorier inte är något annat än försök att beskriva 

verkligenheten som är så mycket mer komplex än vad modeller förmår fånga in.  
 

Om ens inställning är att enbart den teoretiska undervisningen ska färga praktiken är man på fel spår. Jag 

anser att det borde vara precis tvärtom. Praktiken borde färga teorierna. Vårdarbetet, till exempel, 

riskerar att bli tillämpad vetenskap som det ser ut idag. (Prest 2010, s. 19). 

Vetenskaplighet och beprövad erfarenhet 
Inom professionsutbildningar, som t.ex. lärarutbildningen, betonas numera att utbildning ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Dimenäs, Björklund, Häggkvist, Larsson, Malm, 

Rundgren & Welin Mod 2012). Begreppet vetenskaplig grund tolkas ofta som forskningsresultat och 

teorier men däremot saknas en klar definition av begreppet beprövad erfarenhet. Dimenäs et al. tar 

liksom Josefson vården som exempel där: 
 

(…) allt som fordras för en god sjukvård och som inte ryms i begreppet vetenskap, möjligen läggs i 

begreppet beprövad erfarenhet. Detta kan exempelvis utgöras av konsensus, behandlingstraditioner, 

professionellt omdöme, sunt förnuft, klinisk blick, lyhördhet och personliga värderingar (…) när det gäller 

forskning som saknas eller områden som kanske inte låter sig utforskas benämns dessa som beprövad 

erfarenhet. (Dimenäs et al. 2012, s. 100). 

 

I sin artikel lyfter Dimenäs et al. (2012) ett problem som även jag upplever när jag jobbar med 

lärarutbildning, nämligen synen på att den vetenskapliga förankringen är samma sak som det som 

lärs ut inom akademin medan den beprövade erfarenheten är något som ska tillgodoses under den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Inte sällan hör man benämningarna teori och praktik som ett 

självklart motsatspar.  

Dimenäs et al. menar att ett uttryck som beprövad erfarenhet kan tolkas ur flera olika perspektiv. Det 

handlar inte bara om något självupplevt i form av erfarenheter utan också att den ska vara prövad 

under en längre tidsperiod. Författarna pekar på att det finns en skepticism till den beprövade 

erfarenheten t.ex. inom den akademiska världen eftersom det inte går att säkra dess kvalité på 

samma sätt som vetenskaplig grund. Den beprövade erfarenheten går inte att generalisera och är en 

kollektiv form av kunskap. En fråga man kan ställa sig är om en enskild person kan besitta beprövad 

erfarenhet. Vad krävs egentligen? Är det reflektionen som är den avgörande faktorn för att 

erfarenhet ska kunna bli beprövad? En reflekterande praktiker6?  

I sin studie har Dimenäs et al. (2012) undersökt hur VFU-handledare på lärar- och 

sjuksköterskeutbildningar resonerar kring begreppet beprövad erfarenhet i koppling till handledning 

under verksamhetsförlagd utbildning. Man har kommit fram till tre kategorier: erfarenhet, prövad 

erfarenhet och beprövad erfarenhet7. Kännetecknande för den första kategorin är att erfarenhet är 

att den tar sin utgångspunkt i sådant man har varit med om i livet, både privat och yrkesmässigt. 

Denna erfarenhet kan t.ex. användas för att undvika att upprepa ett misstag och att kunna förutse 

vad som kan hända i en viss situation. Den är konkret och benämns bland annat som ett verktyg eller 

som en ”bank”. Erfarenheterna behöver inte alltid vara självupplevda utan kan också vara något man 

fått berättat genom en annan människa. Genom exempel kan handledarna konkretisera för sina 

                                                           
6
 Begreppet Reflection-in-action är ett begrepp som myntades av Donald A. Schön i boken ”The Reflective 

Practitioner” (1991).  
7
 Dimenäs et al. har här tagit inspiration av John Deweys teorier kring erfarenhetsbegreppet. 
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adepter och på så sätt ”klä på” sin erfarenhet. Dimenäs et al. menar också att denna erfarenhet är 

intuitiv och individuell: 

 
Den intuitiva erfarenheten uttrycks av något som exempelvis handledaren har med sig, ett ’instinktivt’ 

handlande, en ’ryggmärgskänsla’, vilken i handledningssituationer kräver eftertanke för att kunna ’kläs i 

ord’ för studenten som har sett beteendet från handledaren och vill ha det förklarat. Den erfarenhet som 

man skaffar sig efter lärarutbildningen automatiseras i form av handlingsmönster. (Dimenäs et al. 2012, s. 

108) 

 

Den andra kategorin utgår ifrån benämningen prövad erfarenhet. Här handlar det om att något man 

upplevt eller ibland läst sig till får testas i reell handling eller på något sätt tillåts möta motstånd. 

Reflektionen kan vara ett steg och den kan leda till att handledaren omprövar. En annan av 

intervjupersonerna menar att det är då man hamnar i en situation man varit med om tidigare som 

man kan använda sin prövade erfarenhet, något man har testat tidigare och som då har fungerat. Det 

kan också handla om att själv få se och uppleva överensstämmelser medan sådant man t.ex. läst och 

sedan med egna ögon får se i praktiken, t.ex. i mötet med en patient med en viss sjukdom. 

Författarna menar att denna kategori, liksom den första är av individuell karaktär.  

Den tredje kategorin väljer författarna att kalla beprövad erfarenhet; ”systematiserad, analyserad 

och kollektiv” (2012, s. 111) är nyckelord. Det kan t.ex. vara metoder vars effektivitet inte är 

fastlagda genom vetenskaplig forskning men som genom gemensamma erfarenheter inom en 

yrkeskår eller en arbetsplats ändå har visat sig fungera i praktiken. Genom en kollektiv prövning, t.ex. 

genom att en kollega har gjort samma erfarenheter som man själv menar författarna att 

erfarenheten kan bli beprövad - någon annan har upplevt samma sak.  Ett liknande fenomen kan 

också komma upp i en handledningssituation av en mer oerfaren lärare eller student.  

Vetenskaplig arbetsledning  

Efter detta nödvändiga sidospår där jag tittat närmare på olika former av kunskap i koppling till 

utveckling av yrkeskunnande och kunskapssynen inom professionsutbildningar tar jag klivet tillbaka 

till huvudleden. Som handledare kommer man förr eller senare att behöva fundera kring olika former 

av kunskap och hur de utvecklas eller inte utvecklas i en praktisk verksamhet. Det kan gälla såväl 

studentens eller den nya lärarens situation som hur handledarens eget yrkeskunnande tar sig uttryck. 

Hur kan man utbilda lärare för att hantera detta handledaruppdrag?  

Frederick Winslow Taylors bok ”The Principles of Scientific Management” (Taylor 2008) gjorde stort 

intryck på mig med sin kompromisslöshet och tydlighet och jag kunde inte låta bli att leka med 

tanken över hur det hade sett ut om Taylor hade ansvarat för att utbilda lärare till blivande VFU-

lärare och mentorer. Kanske hade kursen kunnat se ut så här (T för står för Taylor och H för 

handledare):  

Frederick Winslow Taylors instruktioner till blivande handledare 

T:  Hej! Nu ska jag berätta för er hur ni kan lära de unga lärarkandidaterna är bli effektiva 

och skickliga förskollärare och lärare. 

H:  Men, nu är det väl ändå så att vi ska hjälp lärarstudenterna att lära sig själva. Finnas 

där för dem som ett bollplank och hjälp dem att reflektera över verksamheten och 

över sin roll som lärare. 
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T:  Lärarstudenterna ska finnas där för eleverna och i sin tur hjälpa dem att nå så goda 

resultat som möjligt, allt annat är oväsentligt. Så här ska ni gå tillväga: 

1. Först kartlägger vi hur man kan handleda mest effektivt i den verksamhet där ni 

befinner i. Vi gör beräkningar utifrån faktorer som tid för handledning, antal elever 

i gruppen, lektionstid och tid för förflyttning mellan olika lokaler. 

2. Utifrån dessa bakgrundsstudier gör vi upp ett detaljerat schema för varje dag av 

VFU-perioden. Det är mycket viktigt att du som handledare följer detta schema 

och inte gör några avvikelser, om så vore fallet skulle det leda till ineffektivitet och 

ekonomisk förlust. Däremot är det viktigt att tillvänjningen få ta tid. Rom byggdes 

inte på en dag! Avnämarna, i detta fall lärarutbildningen och i förlängningen de 

skolor som i ett senare skede kommer att anställa lärarstudenten, skulle inte få 

den avkastning som de är berättigade till.  

3. Rektorn, och till och från lärarutbildarna från universitetet, kommer att observera 

och försäkra sig om att du som handledare följer det upprättade schemat utan 

några som helst avvikelser. Om så ändå skulle vara fallet och du halkar efter i ditt 

handledningsuppdrag kommer du att få individuell coaching tills du är i fas igen. Vi 

kommer att ha ett genuint och gott samarbete där du tar instruktioner och vi ger 

order. Produkten, alltså lärarstudenten, kommer på detta sätt att hålla högsta 

möjliga kvalitet i slutet av VFU-perioden och du kommer att få din belöning i form 

av avtalat arvode.  

4. Jag vill också betona att vi har ett delat ansvar. Även om det är du som ska utföra 

handledningen är det rektor samt lärarutbildningen på universitetet som har 

ansvar för systemet och att det är så effektivt som möjligt. Nyttan för den stora 

massan är prior ett! 

H:  Okej, men jag tycker att det låter lite väl inrutat. Jag menar, jag är ju en individ som 

måste hitta en handledarroll som passar mig och alla studenter är ju inte heller stöpta 

i samma form! 

T:  Ja, men nu är det inte det det är frågan om. Vi ska uppnå högsta möjliga kvalitet med 

lägsta möjliga kostnad. 

H:  Jo, det låter ju bra att det är effektivt och billigt. Men hur vet jag att det blir ett gott 

möte mellan mig och studenten, det viktigaste måste väl ändå vara att både jag som 

handledare och studenten utvecklas som individer - vi kommer ju både att få nya 

kunskaper och se saker ur nya perspektiv genom handledningen. För mig handlar 

uppdraget både om att hjälpa en ung människa in i ett yrke men också om att utveckla 

mig själv och mitt eget yrkeskunnande, det blir en win-win situation så att säga.  

T:  Jo, både arbetsgivaren, alltså lärarutbildningen i det här fallet, och du som 

arbetstagare… jag menar handledare… ska ju tjäna på det här. Det är själva vitsen! 

Dessutom får vi inte glömma att lärarutbildningen är beroende av dina insatser som 

handledare och att de därför gör bäst i att betala en skälig ersättning. 

H:  Helt ärligt förstår jag inte själva upplägget, ja det du kallar schemat, jag har ju inte fått 

vara med och komma med mina synpunkter kring hur det ska läggas upp. Men strunt 
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samma, jag får väl acceptera att det finns de som har mer erfarenhet av det här än jag. 

Visst kan det vara en morot med några extra kronor i lönekuvertet men för mig är det 

inte den ekonomiska ersättningen som är det central, de pengarna brukar ändå fastna 

någonstans på vägen! Jag vill känna att jag gör ett bra jobb och att studenten, min chef 

och mina kollegor uppskattar det arbete jag gör – det är det viktiga för mig. Hur blir 

det förresten med min kollega Maj-Britt? Hon har ju lång erfarenhet av att vara 

handledare till lärarstudenter och är uppskattad både av studenter och av 

lärarutbildningen. Får hon en högre ersättning än jag? 

T:  Ja, nu är det ju så att Maj-Britt inte längre anlitas som handledare, hon kunde helt 

enkelt inte hålla sig till uppdraget och var inte alls så effektiv som vi förväntade oss av 

henne. Ska jag vara helt uppriktigt verkar du inte heller vara av det rätta virket för det 

här jobbet – du reflekterar för mycket och har uppenbarligen inte den rätta 

inställningen. 

H:  Nej, där kan vi nog vara helt överens – jag tror jag får se mig om efter en annan kurs. 

T:  Ja, gör du så och … lycka till!  

Så här tänker jag mig att en dialog mellan Fredrik Winslow Taylor, fader till idén om Scientific 

Management eller Vetenskaplig arbetsdelning på svenska, och en blivande handledare för 

lärarstudenter skulle kunna se ut. I ovanstående dialog är det VFU-handledaren som är arbetaren och 

lärarutbildningen som är förman men man skulle också kunna tänka sig att VFU-handledaren intog 

rollen som chef eller kontrollant och att studenten var utföraren. Enligt Taylors modell skulle detta 

innebära att lärarstudenten inte kan utveckla samma kompetenser eller genomföra samma 

arbetsuppgifter som handledaren eftersom deras roller är olika.  

Bengt Molander återger i sin bok ”Arbetets kunskapsfilosofi” (1997) Harry Bravermans kritik av 

Taylors ”Scientific management” och menar att den enbart bygger på kontroll. Yrkesskickligheten 

sätts inom parantes och tankearbetet sköts av personer högre upp i hierarkin. Molander menar att i 

taylorismens anda ställs kunskap och makt i ett direkt motsatsförhållande till varandra. Arbetarnas 

kunskap fråntas dem och utbildning innebär i detta fall underordning. Det blir en paradox att arbete 

ska skiljas ifrån kunskap eftersom de alltid är sammanlänkade på ena eller andra sättet, menar 

Molander. Vetenskapen inlemmas i organisationen och förändringar kan alltid motiveras med att de 

är vetenskapligt korrekta. Arbetare och arbetsmiljö skiljs från varandra. Motsatsen till denna syn på 

arbetarens kunskap är den som betonar att arbetaren, och den miljö han eller hon befinner sig i, är 

beroende av varandra för att utvecklas. Jag behöver väl knappast förtydliga att det upplägg som 

ordväxlingen mellan Taylor och handledaren får illustrera inte är en modell som jag har tilltro till! 
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Att utbilda yrkeskunniga handledare  
Nu har det slutligen blivit dags att spegla de exempel och dilemman som jag hittills har beskrivit i den 

syn på kunskap som skildras i föregående avsnitt. Är det möjligt att följa en modell vad gäller 

handledning? Kanske är den viktigaste frågan trots allt vad som fungerar i verkligheten. Kan vi utbilda 

för yrkeskunnande i praktiken? Molander påtalar i ”Arbetets kunskapsteori” (1997) att 

yrkeskunnande inte kan fås genom en specifik utbildning. Jag är beredd att hålla med – i princip kan 

vi inte utbilda handledare för deras uppdrag men vi kan ge dem goda förutsättningar att få insikt i sitt 

eget yrkeskunnande. Jag återkommer till detta resonemang längre fram.  

Laurikainen (1988) menar att kunskapen är irrationell och det enda sättet att beskriva verkligheten är 

genom jämförelser och bilder. Handledning är bitvis ett hårt och svårt arbete. Som handledare måste 

man göra en mängd överväganden och det är en inte ens säkert att man alltid är på det klara med 

vad målet är, eller vart man är på väg. Samtidigt är det omöjligt och inte heller önskvärt att 

undanröja alla svårigheter ”Ty det är svårigheterna som riktar vår uppmärksamhet mot fenomenets 

hemligheter” (Sällström 1988, s. 53). Det är min egen erfarenhet kring att handleda Anders (se 

tidigare avsnitt) ett exempel på. En metafor som jag har använt för att beskriva handlednings modell 

och verkligen är den raka landsvägen och den slingrande skogsstigen. 

Den raka landsvägen och den slingrande skogsstigen 
När jag hade min första föreläsning i kursen Utveckling och bedömning av lärares yrkeskunnande 

beskrev jag handledningssituationen med två bilder. Genom att visa deltagarna en bild av en rak och 

prydlig väg, kantad av jämnstora välfriserade träd och en skumpig och krokig skogsväg, ville jag 

gestalta min bild av handledaruppdraget som modell och i verkligheten. Jag använde inte dessa 

begrepp i min föreläsning men jag kan se nu i efterhand att det var anledningen till att jag valde ut 

just dessa bilder.  

                                                                            

Den vänstra vägen visar en nyasfalterad landsväg med rak mittlinje. Ingen mötande trafik. Den andra 

vägen är inte spikrak och hjulspåren kan göra färden lite skumpig. Det är svårt att veta vad som 

gömmer sig bakom kröken. Om man får möte måste man stanna till och invänta den andra personen. 

Dessa förutsättningar kräver en erfaren förare vid ratten! Detta är ett sätt att betrakta utbildning av 

förskollärar- och lärarstudenter under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i ljuset av mina egna 

erfarenheter.  
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Under ett seminarium vid en träff senare i handledarkursen kommer vi att diskutera de båda bilderna 

jag presenterade i början av kursen8: 

Vi pratar om krockar, att det kan vara bra att tycka lite olika, att göra missar ibland och kopplar 

till bilden av grusvägen som jag visade vid den första träffen. ”Det är lite hål och man får lite 

möten och det är inte bara så där enkelt, men man kommer ju fram dit man ska.” menar Linda 

Nermyr Johannesson. ”Det är i motvind och inte i medvind som en drake stiger”, inflikar Sara 

Carlsson. Man behöver motståndet för att komma uppåt och komma vidare. Kanske är det bra 

att ha krockat några gånger för då kan man väja eller redan i förväg känna på sig att nu finns 

det risk för en krock. I förskolan finns det en del barn krockar väldigt mycket säger en av 

deltagarna – då försöker man skapa ett lugnt och vara ett steg före i tanken. Är det möjligt att 

vägleda en student eller ny lärare på samma sätt, funderar jag. 

Handledning måste alltid vara en individuellt anpassad verksamhet som utgår från de individer som 

deltar i den. Visst kan situationer i handledarrollen återkomma eller upprepas men det är inget 

självändamål att dela in eller etikettera olika situationer eller beteenden. Verkligheten måste gå före 

modellen.  

Gårding talar om modeller som ett sätt att ”analysera ett stycke verklighet” (2002, s. 65). Han menar 

att människan ofta föredrar modellen och gör den till sin verklighet istället för att se det som 

verkligen existrerar. I handledarrollen är verkligheten råmaterialet som finns att arbeta med, det är 

därför jag tycker att det känns rätt att använda dialogseminariemetoden i en utbildning för 

handledare. I seminariet utgår man ifrån den verklighet som kursdeltagarna själva upplevt och 

genom att sedan ställa frågor och få återkoppling kan deltagarna testa och förkasta olika modeller i 

samtalet/dialogen. Det är i spänningsfältet mellan verklighet och modell som det mest utvecklande 

och kreativa tankearbetet sker. Att som handledare hitta fram till sin egen modell är en 

konfrontation som kan leda till utveckling i yrkeskunnandet.  

Ett nytt yrkeskunnande 
Vilken kunskap krävs då för att utveckla ett yrkeskunnande i handledarrollen? När handledaren 

möter studenten eller den nya läraren får han eller hon dels direkt eller indirekt syn på sin yrkesroll 

genom frågor studenten ställer om undervisningen och lärarrollen (lärarens yrkeskunnande) dels på 

en metanivå genom handledning. Handledaren kommer oundvikligen i samtalet med studenten att 

reflektera både kring lärarens yrkeskunnande och kunnandet som handledare. I vissa skarpa lägen 

kan kunnandet inom båda dessa områden sättas på prov. Så var det till exempel för min egen del när 

jag mötte studenten Anders.    

Som erfaren lärare och ny handledare handlar det om att hantera det faktum att man i sin profession 

(om vi drar paralleller till Dreyfus & Dreyfus sätt att se på kompetens) har nått till de högre stadierna 

i kompetenstrappan men också ska erövra en delvis ny roll. Visserligen har många av de 

kursdeltagare jag mött redan en hög kompetens i handledarrollen som de förvärvat i andra 

sammanhang men vanligtvis inte i samma grad som de har i rollen som lärare.  Jag tror att ett vanligt 

fenomen för nya handledare är att de letar gemensamma nämnare mellan sig själva som 

yrkesmänniskor och studenten (jmfr Johannessen resonemang kring att känna igen ansikten). När 

detta yrkeskunnande inte överensstämmer kan man ”låsa fast” studenten istället för att kliva ur 

                                                           
8
 Strand, Malin. Idéprotokoll från dialogseminarium i kursen ”Utveckling och bedömning av lärares 

yrkeskunnande”. Linnéuniversitetet 2012-12-12.  
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lärarrollen och gå in i handledarrollen där studenten är den som pekar ut riktningen. Det låter lätt 

men kan vara svårt – det yrkeskunnande en lärare har förvärvat under många år måste väl ändå vara 

något värt? Kanske vet student och handledare samma sak men uttrycker det - i praktisk handling - 

på olika sätt utifrån sina olika erfarenheter och sin kompetens? 

Det en student eller ny lärare framför allt vill ha ut av sin handledare tror jag (och då talar jag både 

för egen del och för de studenter jag har mött under åren) är en insikt i lärarens/handledarens 

”tysta” yrkeskunnande. Studenten vill, i praktiken, se hur läraren agerar i relationen till elever, 

kollegor, vårdnadshavare. Man vill se läraren i en kontext, få prova själv och tillsammans med 

handledaren få reflektera kring dessa försök. Handledarens roll blir därmed oundvikligt dubbel. Dels 

får man stå modell i praktiken dels får man stiga ur praktiken och reflektera kring den med studenten 

i centrum. Banner (2002) beskriver i ”Regissören har ordet” hur en skicklig skådespelare som lyckas 

fånga sin roll ska ”kunna reflektera vid sidan om, se sig själv utifrån, ja, nästan mitt i hettan kunna 

hålla sig kall” (Banner 2002, s. 133). Detta är svårt för en student eller ny lärare och här behöver 

handledaren, regissören, visa på sätt att angripa rollen. Även handledaren måste få distans till sin roll 

och det kan man få i ett sammanhang som dialogseminariet.  

För att rekapitulera Backlunds figur kring tyst och formaliserad kunskap (se s. 24) är de tysta 

aspekterna definitivt i fokus i handledarrollen. Precis som Backlund är inne på i sitt resonemang är 

det i reflektionen kring det praktiska arbetet som utvecklingen i en verksamhet kan drivas framåt. Vid 

handledning ges det goda förutsättningar för reflektion, speciellt om flera personer i ett arbetslag 

involveras.  För både studenten/den nya läraren och handledaren kan detta innebära en kollektiv 

reflektion kring läraryrket. 

Kursdeltagarnas texter visar exempel på när det kan bli en krock mellan praxis (vad som fungerar och 

passar in i en viss verksamhet) och handledaruppdraget. Det kan vara svårt för handledaren att välja 

sida då man slits mellan praktikens (kollegors, skollednings och föräldrars krav) och det handledande 

uppdraget och kriterierna från lärosätet. Här ser jag en möjlig skillnad mellan VFU och 

introduktionsår eftersom studenten utbildas för att bli lärare (i vilken skolverksamhet det än må 

vara) medan den nya läraren under introduktionsåret arbetar i en specifik verksamhet och får 

handledning utifrån den verksamhetens behov. Just problematiken i att både utgå ifrån 

praxisspecifika krav och utbildningens krav är något som de studenter som utbildar sig till 

yrkeslärare9 (en utbildning jag arbetat med under flera års tid) också reflekterar mycket kring. Kan 

man t.ex. bedöma en elevs sociala kompetens och förmåga att passa tider även om det inte 

uttryckligen står i styrdokumenten? Ett liknande dilemma kan handledaren hamna i.  

En modell för verkligheten 
Många av kursdeltagarna (se s. 9 och framåt) anger i sina enkäter inför kursstarten att de vill få 

verktyg och modeller för handledning. De diskussioner som sedan kommer att prägla kursen berör i 

och för sig till viss del modeller men framför allt är det synvändan – att inte agera mästare-lärling 

utan snarare kritisk vän10 och samtalspartner som är det bestående intrycket.  

                                                           
9
 I yrkeslärarprogrammet utbildar sig yrkesmänniskor för att bli behöriga lärare och undervisa inom 

gymnasieskolans och vuxenutbildningens yrkesprogram. 
10

 En kritisk vän beskrivs i Lauvås & Handal (2001) som en person som undersöker och synar en verksamheten, 
t.ex. i en skola, ur olika aspekter och sedan ger återkoppling till berörda parter.  
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I sin utbildning behöver deltagarna både bli medvetna om sig själv i sin yrkesroll men också erövra ett 

yrkeskunnande som handledare. Den egna utvecklingen måste få löpa parallellt med 

handledarskapet – det är också en stark drivkraft till att ta på sig handledaruppdraget. I en utbildning 

för handledare kan man känna dels att man vill formalisera eller åtminstone uttrycka det tysta 

yrkeskunnandet i läraryrket, dels bli medveten om det tysta kunnandet i handledarrollen. Vi kan 

använda modeller kring handledning som stöd men det är omdömet, avvägningarna och de 

mellanmänskliga relationerna som är det svåra och det viktiga. 

Utvecklandet av yrkeskunnandet till handledare gynnas av gemensamma reflektioner, må det vara i 

en utbildning eller i ett arbetslag. För att få beprövad erfarenhet inom ett område krävs en kollektiv 

prövning. El Gaidi menar att få att nå skicklighet inom ett område är den praxis man befinner sig i av 

stor betydelse. Finns inte denna praxis i kursdeltagarnas ordinarie verksamhet tror jag att de kan få 

ett sammanhang av att få komma till universitetet och träffa andra likasinnade. Om deltagarna när 

de kommer till kursen ofta har ett mekaniskt sätt att se på handledarrollen (vilket vissa kommentarer 

i enkäterna inför kursstart antyder) har de i de allra flesta fall ett organiskt förhållningssätt till 

handledaruppgiften när kursen avslutas. Kanske kan man dra paralleller till begreppen modell och 

verklighet. Genom olika konkreta exempel kan man skapa en gemensam bild och utveckla ett språk 

för detta ändamål, något som El Gaidi är inne på. Detta är en av anledningarna till att jag tror att 

dialogseminariemetoden är fruktbar i utbildning av handledare. Man utgår ifrån deltagarna konkreta 

dilemman och exempel och man skriver och talar om dem.  

Nackdelen med en kurs som vår är att vi inte prövar deltagarnas förmåga att handleda i praktiken – 

det är ett inslag som ytterligare skulle kunna utveckla deras lärande. Men eftersom lärarna är 

yrkesverksamma och i många fall redan ägnar sig åt någon form av handledning kan de parallellt med 

sina studier ägna sig åt ”reflection-in-action” för att låna Schöns uttryck (Schön 1991).                           

Under arbetet med denna uppsats råkade jag stöta på en dikt av Tomas Tranströmer och den fångar 

på sätt och vis essensen av det jag skriver om kring handledning och lärarens yrkeskunnande i denna 

text. Närmare handledningens inre väsen kommer man inte… 

 

Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, 

        en kommer utifrån 

och där de möts har man en chans att få se sig själv. 

 

(Tranströmer 2001, s. 147) 
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