
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gudrun Johnsson-Westerholm  

 

Lärare-elevrelation 

utifrån ICDP- 

Vägledande samspel  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 15 hp Handledare: 
  Camilla Forsberg  
LIU-LÄR-L-EX--11/74--SE Institutionen för 
  beteendevetenskap och lärande 
   
 

 
 

 

Linköpings universitet 

Lärarprogrammet 



 1 

 
 

 

 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande 
581 83 LINKÖPING 
 

 

Seminariedatum 9/9 
 

 
Språk Rapporttyp ISRN-nummer 
X Svenska/Swedish 
  

  X Uppsats grundnivå 
 

LIU-LÄR-L-EX--11/74--SE 
 

 Titel Lärare-elevrelation utifrån ICDP-Vägledande samspel 
 
 

Title Teacher-pupil relation through ICDP- Empathy in action 
 
 
Författare Gudrun Johnsson-Westerholm 
 
 
 

Sammanfattning 

 

Studien utgår från några pedagoger som gått utbildning i ICDP-Vägledande samspel, ett empatibaserat program som 

sätter fokus på en positiv elevsyn och samspelets betydelse dels för lärare-elevrelationen dels för elevens 

kunskapsutveckling. I uppsatsen undersöks hur pedagogerna beskriver ICDP och hur detta förhållningssätt tar sig 

uttryck i den pedagogiska vardagen. Vilka möjligheter respektive hinder de ser med ICDP. 

Studien baseras på observationer och på samtal med pedagogerna. Fokus i denna studie ligger på pedagogerna, deras 

teoretiska beskrivningar och deras ledarstil. I datainsamlingen ingår även skrivuppgifter från kursdeltagare där de 

delger vad ICDP-kursen givit dem. 

 

Analysmetoden i studien är fältanalys, vilket ger en möjlighet att fördjupa sig i och arbeta med förståelsen av 

beteenden och händelser. Mina observationer har utförts i tre klasser på olika skolor i kommunen. Eleverna har 

undervisats i olika ämnen och de har skiftande åldrar. Såväl föräldrar som kursdeltagare har givit sitt samtycke till att 

delta.  

 

Resultatet visar: 

 

att pedagogerna har en positiv syn på eleverna 

att de har en hög medvetenhet om samspelets betydelse 

att den regleringen som används är mild och det finns en strävan att visa på alternativ 

att de genom ICDP-kursen känner sig bekräftade i sin yrkesroll 

 

Studien visar att medvetenhetsgraden vad gäller samspel och interaktion är hög hos pedagogerna.  Pedagogerna har 

tillägnat sig delar av ett gemensamt språk att samtala och reflektera utifrån, vilket kan stärka och skapa en bas och 

språket kan tolkas ge bättre förutsättningar för reflektion utifrån fler infallsvinklar.  

Pedagogerna uttrycker en vilja att utveckla sig själva. ICDP kan ha bidragit till detta. 

 

 

 
 

Nyckelord 
Vägledande samspel, bemötande, ledarstilar, relationer 
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Förord 
 

 

 

När jag nu är på slutspurten vill jag rikta mitt innerligaste tack till min familj 

som stöttat, lyssnat, läst och fört diskussioner utifrån mitt arbete. Utan er 

hade det aldrig gått! 

Tack även till er pedagoger och elever som ställde upp på att bli observerade 

och gav mig ett ovärderligt material att arbeta utifrån. 

Tack Ulla för att du alltid är så engagerad och har tusen saker som du läst 

och som vi kan diskutera! 

Tack släkt och vänner för hejarop på vägen! 

Till sist vill jag tacka min handledare Camilla som med en varm hand lotsat 

mig fram. Tack för ditt tålamod och engagemang!   
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Inledning 

Att vara lärare är ansvarsfullt, härligt och komplext. Ledarskap är ett omdebatterat ämne och 

ledarstilarna är många. Stensmo (2000) tar upp olika ledarstilar i boken ledarstilar i 

klassrummet och han talar om läraryrket som en kvalificerad form av ledarskap. Enligt 

Stensmo (2000) krävs minst tre kompetenser hos pedagogen för att denna ska kunna utföra 

sina uppgifter i skola och klassrum. De tre kompetenser han avser är ämneskompetens, 

didaktisk kompetens, vilket innebär att ha kunskap om hur man lär ut och förmedlar 

information samt ledarkompetens. Den danska psykologen Anne Linder (2006) trycker på en 

fjärde kompetens som viktig för pedagogen, relationskompetensen. Skolans styrdokument 

Lgr11, kapitel 1 slår fast att 

  

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att  

vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar 

 i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade  

 betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och  

 självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan  

 få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg 

 och övervinna svårigheter (Lgr 11, kap 1, s 7).  

 

Citatet från Lgr 11 innehåller uttryck som personlig trygghet och lust att lära, likväl som 

elevens bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Min tolkning blir att Lgr 11 skriver fram 

att många olika kompetenser behövs hos pedagoger för att klara lärarledarskapet. Det finns ett 

starkt samband mellan skolans kunskapsfunktion och dess omsorgsfunktion (Aspelin: 2010) 

och de är beroende av varandra för att nå bästa resultat. Syftet med studien är att undersöka 

hur ICDP, International Child Development Program, beskrivs av pedagoger som gått 

utbildningen och utöka förståelsen för hur detta omsätts i praktiken (www.icdp.se). Denna 

studie kommer att ha sin utgångspunkt i ICDP-Vägledande samspel, vilket är det svenska 

namnet. För att kunna placera ICDP i förhållande till utbudet av ledarstilar beskrivs även 

andra. ICDP är ett empatibaserat och hälsofrämjande program (Hundeide: 2009).  Mitt 

intresse för ICDP är stort, i och med detta ska jag försöka förhålla mig reflexiv i vissa delar 

av uppsatsen och kritiskt granskande i andra. Klassrumsscenen som följer är hämtad från en 

sekvens från TV-programmet 9A, vilket sändes 2008. Senare i studien kommer scenen nedan 

att användas för att tydliggöra delar av ICDP:s program.  
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Klassrumsscen 

Situationen är följande: En lärare har förberett klassens matematiklektion och väntar på 

eleverna. De är sena denna dag och läraren markerar tydligt sin frustration och stora 

besvikelse. Hans ord och hans kroppsspråk stämmer tydligt överens. Eleverna skäms, tittar 

ner i bänkarna, skruvar på sig. Läraren ger en känslostark förklaring till hur han upplever 

elevernas beteende och hur detta påverkar honom.  

Så startar lektionen. Läraren bygger upp sin entusiasm för ämnet och elevernas lärande och är 

snabbt sitt vanliga jag. Eleverna höjer blicken, blir mer och mer intresserade och 

matematikuppgifterna är nu deras gemensamma fokus. Lektionen går mot sitt slut och läraren 

stannar upp och frågar eleverna om de kan förstå varför han reagerade så starkt på deras sena 

ankomst. Han resonerar med dem om målen de ska uppnå tillsammans och om 

deras respektive ansvarsområden. Han ska förbereda och genomföra lektionerna på ett så 

intressant sätt han kan. Eleverna ska komma i tid och sköta sina hemuppgifter och på så vis 

ska det vara möjligt att nå de gemensamma målen. Eleverna förstår och vill ta sitt ansvar i 

framtiden. De ser märkbart lättade ut och när de går står läraren i dörren och ger dem en 

kram.  

 

 
Bakgrund 

ICDP eller Vägledande samspel, som det heter på svenska, grundades 1992 av Henning Rye 

och Karsten Hundeide professorer vid Oslo universitet. ICDP baserar sig på modern späd- 

och småbarnsforskning. Det ursprungliga syftet var att ge stöd till föräldrar i deras samspel 

med sina barn och att hjälpa dem att identifiera sig med barnet så att omsorgsgivare ska 

kunna förstå en annan människas behov (Hundeide: 2001). Ordet omsorgsgivare används 

frekvent inom ICDP-programmet och avser såväl föräldrar som pedagoger (Hundeide: 2009). 

I Norge, där programmet är som störst, är ICDP ett nationellt föräldravägledningsprogram. 

Med åren har programmet spridit sig såväl vad gäller omfattning i världen, som 

användningsområden. Idag används Vägledande samspel inom exempelvis BVC, skola, 

socialtjänst och åldringsvård. ICDP-programmet är empatibaserat och framhåller ett 

humanistiskt förhållningssätt. Det bygger på respektfullt bemötande och stödjer inkluderande 

processer. Det riktar sig inte specifikt till barn med problem. Programmet är hälsofrämjande, 

är inte styrt av en manual och inte heller konkurrerar det med andra program (ibid). Våren 

2000 bildades stiftelsen ICDP Sweden och syftet var att sprida programmet i vårt land. 
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Barnets rättigheter är en viktig utgångspunkt för ICDP-programmet. I enlighet med Lgr11 och 

FN:s konvention om barns rättigheter arbetar ICDP med att förverkliga Barnkonventionen. 

Sverige ratificerade FN:s barnkonvention i juni 1990, vilket innebär att vi förbundit oss att 

förverkliga och genomföra den. Jag kom i kontakt med ICDP-vägledande samspel 2002. När 

fortbildning erbjöds mig kändes det omgående att programmet väckte mitt intresse. Min 

utbildning innefattar tre steg bas-, vägledar- samt handledarutbildning. Idag leder jag och en 

kollega nivå1 utbildningar för kollegor i Västerviks kommun (Bilaga 1). Deltagarna kommer 

från skolans värld, från förskolan till gymnasiet, pedagoger, skolledare och representanter 

från skolhälsan. I min kommun introducerades ICDP år 2000 som en modell för att utveckla 

arbetet med FN:s barnkonvention (Edenhammar: 2009). I detta arbete uppmärksammades 

barnets egenvärde och begreppet salutogent började användas, vilket innebär att 

uppmärksamma det positiva hos barnet och inte dess brister. Man skulle fokusera på vad som 

kan bidra till utveckling. Att vi i kommunen ska arbeta med ICDP som bas är inskrivet i 

Västerviks kommuns verksamhetsplan för 2011. 

 

 
Relationens betydelse för eleven 

Relationen mellan lärare och elev påverkar såväl elevens självuppfattning som förmåga att 

utvecklas (Hundeide: 2001). Det är av vikt att pedagogen försöker skapa en tillitsfull atmosfär 

i klassrummet genom att visa värme och ge positiv bekräftelse, vilket ger eleverna motivation 

och arbetslust. Svaga elever kan finna nytt hopp (ibid) genom ett positivt bemötande och 

genom att arbeta utifrån den proximala utvecklingszonen (Partanen: 2007), vilket innebär att 

ansträngning tillsammans med pedagogen och andra elever ger resultat. Målet är att det ska 

utvecklas en förmåga att så småningom klara själv, det man först klarar tillsammans med 

andra (ibid) och att det ska växa fram en ömsesidig vilja att bemöta varandra på ett 

respektfullt sätt. Läraren bygger upp den pedagogiska atmosfären genom såväl uttalade som 

outtalade regler, där läraren är förebildlig och med gester eller ögonkast kan förmedla vad 

som är acceptabelt i ett klassrum. Istället för att tillskriva eleverna alla fel och brister bör man 

fråga sig som pedagog hur man hanterar den kommunikativa koden som råder i klassrummet 

(Hundeide: 2001). Relationens betydelse slås fast i Skolverkets rapport i maj 2001 dåliga 

relationer i skolor bakom ofullständiga betyg.  En fallstudie har gjorts där 900 elever, 

föräldrar, lärare och rektorer har deltagit. De framkom i flera av fallen att ömsesidig respekt 

och förståelse saknades mellan eleven och de vuxna och det anses vara orsaken till att elever 

misslyckas med att få godkänt i alla ämnen. Relationen kan även ha betydelse för 
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utbildningen vad gäller utveckling och kunskapsinhämtande (Aspelin et al: 2011). Ett aktivt 

relationsarbete kan innebära att läraren på ett medvetet plan stödjer elevens mognad och att 

de på så vis möts i en ömsesidig process, att pedagogerna etablerar och upprätthåller 

relationer som främjar lärprocesser och stimulerar elevernas vilja att delta i relationella 

processer. Eleven uppfattas som en del av gemenskapen och tas med i olika undervisnings-

relaterade uppgifter. Skolans ledning för kontinuerliga professionella samtal om skolan som 

social miljö där relationens betydelse diskuteras (ibid). ICDP står inte ensamma i att 

framhålla relationens betydelse för skolan, utbildningen och för elevernas växande. I en 

statlig utredning från 2008 står detta citat att läsa: 

Undervisning är i grunden fråga om möten mellan människor. En förutsättning för att dessa möten ska bli 

framgångsrika är att lärare och elever kan leva sig in i varandras tankar, känslor och avsikter samt att vi kan ta 

varandras roller, förstå vad den andra vet och inte vet, vad han eller hon har för uppfattningar eller 

trosföreställningar. Ett klassrum är en meningsskapande gemenskap där lärare och elever i samverkan når insikt 

och förstår sammanhang i omvärlden. Frågan om hur en sådan gemenskap byggs upp och vidmakthålls är en 

kritisk fråga i all lärarutbildning (SOU 2008:109, s.215).  

Aspelin (2010) belyser denna komplexa fråga och pekar på vikten av att sträva efter en 

kunskapseffektiv skola baserad på relationspedagogik.  

 

Syfte/Problemställning 

Denna studie utgår från hur några pedagoger som utbildat sig i Vägledande samspel, som är 

en form av arbetssätt som kan tillämpas i klassrumssituationen, ser på och beskriver att de 

tillämpar arbetssättet samt att belysa hur deras pedagogiska ledarskap i klassrummet kan se 

ut. Syftet är vidare att bidra till ökad kunskap om hur Vägledande samspel kan tillämpas i 

klassrumssituationer, med fokus på det pedagogiska ledarskapet. 

Följande frågeställningar kommer att användas:  

Problemformuleringar 

 Hur beskriver pedagogerna ICDP? 

 

 Hur kan deras pedagogiska ledarskap i klassrummet ta sig 

uttryck?  
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Litteraturgenomgång 

Beskrivning av ICDP-programmet 

Basprogrammet innehåller 5 punkter, men litteraturgenomgången koncentreras på de delar 

som är mest angelägna för förståelsen av programmet. 

 
Omsorgsgivarens uppfattning om barnet 

Detta handlar om vikten av att visa att man tycker om och har en positiv syn på barnet. 

Forskningen visar att det finns ett samband mellan hur barnet uppfattas och den omsorg det 

får. Vi är starkt påverkade av de relationer vi har eller har haft med de egna föräldrarna 

(Hundeide: 2001). Hundeide (2006) trycker på vikten av empatisk identifikation, vilket 

innebär att man känner med barnet och tar till sig barnets känslouttryck som om de vore ens 

egna. En far/mor med stark empatisk identifikation förstår sitt barn bra. De hör på barnets 

skrik vad det vill. De tolkar barnets ansiktsuttryck och förstår vad barnet behöver. ICDP 

tränar omsorgsgivaren att tolka ansikten, gester, kroppsspråk, tonläge mm. Målet är att nå 

fram till mentalizing d.v.s. att man förstår genom inlevelse (Hundeide: 2001) en viktig 

egenskap i all sund omsorg. Det handlar om viljan att förstå den andres handlingar genom en 

medupplevelse av den andres känslor och situation (Hundeide: 2006).  

 

De tre dialogerna 

I dessa tre dialoger ryms åtta teman för gott samspel (Hundeide: 2009). 

1 Visa att du tycker om barnet 

2 Följ barnets initiativ 

3 Intim dialog 

4 Ge erkännande 

5 Gemensam uppmärksamhet 

6 Ge mening  

7 Utvidga, ge förklaringar 

8a Planläggning steg för steg 

8b Graderat stöd 

8c Positiv gränssättning 

Den emotionella 

dialogen 

 

Den 

meningsskapande 

dialogen 

 

Den reglerande 

dialogen 
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Först när dessa tre dialoger är i harmoni/balans har man skapat riktigt goda förutsättningar för 

inlärning, ömsesidig respekt och ett harmoniskt klassrumsklimat (Hundeide: 2009).  

 

 

 

 

 

De tre dialogerna kommer att analyseras utifrån den inledande klassrumsscenen. 

Förhoppningen är att det på så vis ska bli tydligt hur de fungerar dels var för sig dels 

tillsammans. Detta betyder inte att läraren i klassrumsscenen aktivt utgått från ICDP:s tema, 

utan det innebär att det är möjligt att exemplifiera och tydliggöra dialogerna genom denna 

scen. Den reglerande dialogen, den meningsskapande och den emotionella är lika viktiga, 

men de kräver olika mycket tid i uppbyggnadsfasen, vilken så småningom ska leda till att 

dessa tre dialoger kan fungera i balans (Niss et al: 2007). Den emotionella dialogen, att bygga 

relationer, tar tid, den meningsskapande dialogen pågår ständigt i ett klassrum, medan den 

reglerande kan vara kort och koncis, men de tre är lika betydelsefulla (ibid).  

Genom att direkt visa eleverna sin besvikelse över deras sena ankomst använder pedagogen i 

exemplet den reglerande dialogen. Den syftar till att visa vägen och förklaringen han ger, gör 

att eleverna har en möjlighet att förstå och de ges ett val för framtiden. Pedagogen är tydlig 

genom att kroppsspråk och det verbala språket understödjer varandra. Han ger tydliga ramar. 

När sedan lektionen kommer igång och de har ett gemensamt fokus på att lösa 

matematikuppgifter är de i den meningsskapande dialogen, vilken innebär att undervisa, att 

hjälpa eleverna att ta ett steg framåt och att skapa mening för eleverna. Läraren är entusiastisk 

och känslorna smittar till eleverna. Eleverna är lättade att deras lärare är tillbaka i sin vanliga 

lärarroll och de öppnar sig för att ta sig an matematikproblemen. Han stimulerar. 

Mot slutet ställer läraren frågan om eleverna kan förstå hans handlande i början av lektionen 

och om de är villiga att ta sin del av ansvaret. Då befinner de sig i den emotionella dialogen. 

Han är tydlig med vad han själv och vad eleverna förväntas göra. Den mynnar ut i att läraren 

ger dem en kram när de går ut från klassrummet. Det finns något att förlora på att inte ta sitt 

ansvar vad gäller skolan, nämligen en god relation med en viktig vuxen (Linder: 2006). Han 

visar värme. 

Den emotionella 

dialogen 

 
Den 

meningsskapande 

dialogen 

 

Den reglerande 

dialogen 

 



 10 

Begreppsförklaringar 

Begrepp som används och som är vanliga inom ICDP ges en förklaring till när de omnämns. 

Detta för att underlätta förståelsen när de nämns i sitt sammanhang. 

 
 
Teorier som ICDP vilar på 

Bowlbys anknytningsteori visar på vikten av det tidiga bemötandet. Barnet har en egen 

förmåga till ett intensivt kommunikationssystem redan från födseln (Bowlby: 1994). Hur vi 

blir besvarade och hur vår tidiga anknytning ser ut påverkar oss genom livet och kunskap om 

anknytningsteorin ökar därför pedagogens förmåga att förstå eleverna (Karlsson: 2008). Inom 

ICDP hävdas att det är kunskapen om spädbarnets utveckling som är basen för att bättre 

förstå de äldre barnen, deras beteenden och behov. Elevernas barndom kan inte pedagoger 

påverka, men behovet av att tidigt skapa goda relationer med omvärlden följer människan 

genom livet, vilket kan förstås som att pedagoger möter elever med beteenden grundade i 

barndomen. Barndomens mönster finns med som en kompass (ibid), men går att bryta med 

hjälp av andra viktiga vuxna.  

Vygotskijs zonen för möjlig utveckling är där barn, pedagoger och föräldrar bör befinna sig 

(Partanen: 2007). Där möjliggörs en utveckling hos barnet som man tidigare inte sett. Det 

räcker inte med biologisk och intellektuell mognad, utan barnet behöver någon som utmanar i 

lagom utsträckning. Språk och tanke utvecklas tillsammans och därför lär vi i dialog först 

tillsammans med andra det vi senare kan klara på egen hand (ibid).  

Tomkins affektteori är en annan av de grundläggande teorierna som ICDP vilar på. Här ges 

kunskap om grundaffekterna och betydelsen av att kunna förstå och sätta ord på sina känslor 

slås fast. Uttrycket intoning används inom ICDP och avser förhållandet när den vuxne 

medupplever barnets inre känslomässiga upplevelse (Karlsson: 2008). ICDP arbetar med 

pedagogens förmåga att känna igen och förstå känslor utifrån Tomkins teori. Den kunskapen 

anses vara en viktig del i barns och ungdomars utveckling, vilket får stöd i den statliga 

utredningen SOU 2008:109 (se s.7).  
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ICDP kopplat till tidigare forskning 

ICDP har sin största utbredning i Norge och det är där den mesta forskningen ägt rum. I 

Bergen har ICDP i samarbete med WHO gjort en studie vid namn Improving Mother/Child 

Interaction to Promote Better Psychosocial Development in Children (1997). Där studeras 

samspelet och uppfattningen av barnet och om mödrar som gått ICDP- kursen visat 

förbättrade resultat utifrån de åtta temana. Slutsatsen av studien var att resultatet för den 

tränade gruppen var positiv i jämförelse med den icke tränade. En förbättring utifrån alla åtta 

teman. Vid Oslo universitet har ett tre-årigt utvecklingsprojekt genomförts i samarbete med 

London University och ICDP:s stiftelse. Syftet är att evaluera programmet, få en systematisk 

bedömning av resultat och undersöka vad som bidrar till ett bättre familjeliv för föräldrar och 

barn. Studien har gjorts på uppdrag av och bekostas av Barn- och jämställdhetsdepartementet 

i Norge. 600 familjer har studerats före och efter genomförd kurs. En uppföljning gjordes 

efter 6 månader och resultaten ställdes mot en grupp på 600 personer som inte gått kursen 

(ICDP Norge: 2008). Resultatet visade stora förändringar i ICDP-gruppen. Föräldrarnas 

rädsla minskade och den positiva regleringen ökade (Sherr et al: 2011). 

I Sverige visar den forskning som finns på positiva resultat. Lindström (2006) har i sin D-

uppsats använt sig av kvalitativa gruppintervjuer av arbetslag som deltagit i Vägledande 

samspel tillsammans. Arbetsgrupperna som deltog i studien anser att de har blivit stärkta i sin 

yrkesroll och att de har fått bekräftelse i sitt pedagogiska arbete. De kan beskriva med ord vad 

de gör och de har fått en ökad medvetenhet om sig själva som pedagoger. I ytterligare en D-

uppsats har specialpedagogernas möjlighet att använda sig av ICDP studerats och resultatet 

visar att ICDP är ett verktyg som specialpedagoger kan använda för att utveckla ett 

professionellt förhållningssätt (Hindgren: 2009).  

 
 

Problematiserande diskussion 

Ett problem när man forskar kring ICDP är att stora delar av litteraturen är skriven av en och 

samma författare. Förstahandskällorna i denna studie är skrivna av Karsten Hundeide som 

tillsammans med Henning Rye är grundare till ICDP. I studien refereras även till annan 

litteratur skriven om ICDP av exempelvis Bergman, Edenhammar och Niss. Dessa personer 

har tilltro till betydelsen av ICDP och Hundeides grundfilosofi, men även litteratur som är 

oberoende av ICDP har använts. Exempel på detta är författare som Stensmo, Normell och 

Aspelin. Litteraturen belyser bland annat samspel, bemötande och reglering från olika 
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infallsvinklar, vilket ger upphov till såväl samstämmighet som konflikter. Mitt mål är, trots 

svårigheterna, att undersöka ICDPs påverkan på pedagogerna och deras syn på programmet. 

Vad gäller reglering, där ICDP förordar en positiv sådan med erbjudande om alternativ, visar 

annan forskning att den vanligaste regleringen är den verbala i syfte att avbryta (Samuelsson: 

2008). Det förekommer även exkludering och den formen är mest frekvent i engelskspråkiga 

länder. För dessa pedagoger är tron på straff större än tron på kommunikation (ibid). 

Åsikterna kring reglering samt elevernas medverkan i diskussioner kring disciplin går isär. 

Somliga pedagoger anser att eleverna inte bör vara delaktiga, medan andra hävdar att elevens 

vilja att följa regler ökar om pedagogen hjälper eleven att nå uppsatta mål i motsats till att 

klanka ner på elevens outvecklade förmågor (ibid).  

Att se eleverna är en annan viktig del av ICDP:s förhållningssätt, vilket får stöd i en artikel 

utgiven i Didaktisk Tidskrift (Lindqvist: 2010). Enligt denna forskning framstod två ord som 

de viktigaste egenskaperna och en avgörande kvalitet hos en kunnig lärare: Ödmjuk 

orubblighet. Pedagogen bör ha två blickar. Den ödmjuka: jag ser dig. Den orubbliga: jag ser 

dig (ibid). Denna syn kan kritiseras utifrån forskning kring samspel som menar att vårt 

beteende är djupt förankrat i traditionella föreställningar (Eidevald: 2009). Dessa skapar 

skillnader i bemötande av pojkar och flickor, vilket sker på ett omedvetet sätt. Exempelvis 

hävdas att pedagoger betraktar pojkar som den intressantaste eleven i klassrummet (ibid). När 

uttrycket att se alla används bör man ha i åtanke att det som ses är en egen tolkning av 

verkligheten och inte nödvändigtvis detsamma som verkligheten. När en pedagog ser en elev 

som till synes är ointresserad och styr med annat, kan det vara den mest aktiva åhöraren 

(Jackson: 1990).  

Anna-Karin Hellström (2008) skriver i sin uppsats ”Reflektionens betydelse för utveckling 

och lärande” om vikten av att lärare får tid att reflektera tillsammans med andra, att lärare är 

engagerade och att reflektion handlar om att kunna spegla sig i någon annan. Detta för att 

kunna se sig själv utifrån och revidera det som gjorts. Hon beskriver även lärares vilja att 

reflektera, men avsaknaden av tid avsatt för detta. Enligt Hellströms studie gagnar lärares och 

elevers reflektion elevers lärande.  
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Teoretisk referensram kring ledarskapsstilar 

Att ta till sig en ledarstil handlar om personlighet, människosyn och kunskap. I boken 

lärarledarskap beskrivs fyra olika typer av ledare (Landin et al: 2001). De fyra ledarstilarna 

de beskriver är i korthet den operative ledaren som är målinriktad och inriktad på handling. 

Den innovative som är orädd och har många idéer. Den administrativa som är systematisk och 

noggrann och coachen som är bra på att skapa en god stämning och få alla att dra åt samma 

håll. Det förs ett resonemang kring fördelen med att själv veta var man har sin starka sida för 

att vila i den, men även för att utveckla de svagare. En viktig konsekvens av det faktum att vi 

har olika ledarstilar är att det kan leda till konflikter inom ett kollegium (ibid). Stensmo 

(2000) beskriver sex olika ledarstilar och jag har försökt placera in ICDP i relation till två av 

dessa. Burnards Beteende-modifikation och makarna Canters Själv-säker disciplinen grundar 

sig på såväl likheter som skillnader jämfört med ICDP, vilket inspirerade till jämförelsen.  

 

 

ICDP i klassrummet  

I det emotionella klassrummet (Hundeide: 2001) har pedagogen en positiv syn på barnet och 

dess resurser. Lärarna tränas i att se elevernas förmågor och använda dessa i sin undervisning. 

Målet är att vara mindre upptagen av att kartlägga brister hos eleven och mer upptagen av att 

uppmärksamma positiva skeenden. Hundeide framhåller vikten av att ge svaga elever 

utgångspunkten att en insats ger resultat även om deras prestationer är svaga. Det är viktigt att 

läraren inser sin möjlighet att påverka som pedagog. Dialogen har en stor betydelse, dels 

används dialogen i samspelet lärare-elev för att nå utveckling, dels används den för att 

medvetandegöra eleverna om hur andra känner och upplever situationer. När man samtalar 

om vad som är acceptabelt bildas en ram till det intersubjektiva klassrummet (ibid). Det rum 

som växer fram och ger kunskap om vad som gäller just här. Hundeide (2001) utgår från 

Vygotskijs proximala utvecklingszon, vilket innebär att utveckling är möjlig genom lyhörd 

assistans och anpassat stöd. Stor vikt läggs på samspel och på lärarens förmåga att 

känslomässigt tona in och anpassa sig till elevens emotionella tillstånd. En pedagog som är 

emotionellt mogen blir friare i sin yrkesutövning, mer lyhörd gentemot sina elever och klarar 

bättre de emotionella påfrestningar som arbetet i skolan innebär (Normell: 2004). Negativa 

definitioner av elever kan begränsa det ömsesidiga samspelet. Inom ICDP arbetas därför med 

att omdefiniera elever som av personalen anses som besvärliga. Pedagogerna sätter ord på 
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sina nuvarande tankar och känslor kring eleven för att sedan formulera om till andra mer 

positiva egenskaper. Detta kan ske individuellt eller i arbetslag. Dessa egenskaper bör 

pedagogen/arbetslaget ha i åtanke vid samspel. Detta görs för att få nya positiva omdömen 

om eleven och på så vis vända en negativ trend till något positivt (Hundeide: 2001). 

 

Jämförelse av ledarstilar 

I alla tre ledarstilarna betonas ögonkontaktens betydelse, ett verktyg att utveckla hos 

pedagogen och att använda i praktiken. Dialogens betydelse är ytterligare en gemensam 

nämnare för ledarstilarna. Den beskrivs som viktig inom ICDP precis som den gör i Canters 

ledarstil själv-säkerdisciplin (Stensmo: 2000). Denna ledarstil utgår från att läraren är säker 

på vilka beteenden hon vill se i klassrummet och kan argumentera för detta. Budskapet är 

verbalt, men stilen icke-verbal. Det icke-verbala som ögonkontakt, kroppshållning, 

ansiktsuttryck etc. kan tränas och det anses betydelsefullt att visa respekt för andras känslor 

och rättigheter.  Dialogens betydelse var den stora förändringen från Canters tidiga program 

från 1976 och när programmet reviderades fanns dialogen med på ett centralt sätt (ibid). 

Sonia Burnard, en brittisk lärare som står grundare till ledarstilen beteendemodifikation. 

Denna ledarstil fokuserar på den tid en elev arbetar med en uppgift= time on task . Metoden 

fokuserar även på att alla ska vara väl införstådda med mål och syfte I denna ledarstil 

förstärker man positivt beteende och önskar att detta beteende ska imiteras. 

Canters vill att pedagogerna funderar över hur de vill att deras barn ska bli bemött och denna 

förväntan att reflektera inåt (ibid) är förankrad även i ICDP. Där används uttrycket zonen för 

intimitet (Hundeide: 2006), ett uttryck som vill samma sak som Canters beskriver, nämligen 

att eleverna tas in i den intima zonen och på så vis ökar den emotionella tillgängligheten 

(ibid). Det kan förklaras så att om man retar sig på beteendet hos sin brors barn och någon 

dyker upp och frågar hur det står till med dem, är det bara de positiva sidorna hos barnen man 

får i åtanke. Canters och Burnards ledarstilar tolkar jag har betoning på att läraren styr och har 

kontrollen. Pedagogen beskrivs som viktig även inom ICDP, men jag menar att det är större 

betoning inom ICDP på att eleven ska bli självständig, till exempel genom att få lagom stöd 

för att komma vidare på egen hand och genom positiv gränssättning som ska leda till att 

eleven idkar självreglering.  

Den största skillnaden mellan ledarstilarna är hur betoningen och genomförandet av straff 

beskrivs. Inom Burnards Beteendemodifikation används förstärkning i kombination med 

straff som den gällande synen. Straffet är i första hand en reprimand och därefter utvisning. 
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Om detta inte ger önskat resultat skrivs ett beteendekontrakt där det framgår vad som är 

önskvärt att åstadkomma (Stensmo: 2000). Inom Canters Själv-säkerdisciplin används också 

straff som utvisning och kvarsittning och om inte detta får önskat resultat hålls en-till-en-

konferens. Ett kort möte där problemen kartläggs. Skillnaden i detta avseende är stort, då 

ICDP hävdar att utvisning är en form av exkludering, en utstötning och det är inte ett 

beteende som ICDP förordar (Hundeide: 2006). Det går att använda konsekvenser vid 

olämpligt beteende, men fokus ligger på att i dialog medvetandegöra eleven om 

konsekvenserna det oönskade beteendet får för eleven själv. Syftet är att få eleven att ta 

ansvar för sitt handlande och genom regleringen nå självreglering (Hundeide: 2001).  

 

Metod och analysmetod 

Metodval 

Jag valde att göra en kvalitativ undersökning med avsikten att observationer, samtal och 

skrivuppgifter ska ge så uttömmande svar som möjligt. Bryman (2002) beskriver typiska drag 

kring den kvalitativa forskningsmetoden. Tonvikten i den kvalitativa metoden är på ord i 

stället för siffror och att relationen mellan teori och forskning är det som eftersöks. 

Kvalitativa studier anses vara mindre värda än kvantitativa (Trost: 2010). Det är en allmän 

uppfattning att det som går att räkna eller mäta ger större tillförlitlighet. Kvalitativa metoder 

är dock lämpliga när uppgiften är att ta reda på hur den enskilda pedagogen tänker och känner 

och utifrån det se vilka mönster som går att utläsa. En kvalitativ studie innehåller ofta ett stort 

antal data, som vid en första anblick kan tyckas triviala, men forskarens uppgift är att söka 

förstå det sociala beteendet. Beteenden och värderingar bör tolkas i ett sammanhang 

(Bryman: 2002). Typiskt för en kvalitativ studie är att den är sensitiv i sitt sökande efter data. 

Observatörerna letar efter det speciella, eventuellt det avvikande. Uppgiften blir att leta efter 

sammanhang och struktur och fokusera på beskrivning och förståelse (Björndal: 2002).  

Jag valde att utföra observationer då det anses vara den mest givande metoden när arbetet 

gäller undervisningsprocessen och lärares och elevers beteende (Johansson & Svedner: 2010). 

Lärare och elever informerades om att jag skulle göra observationer. De bör ses som icke 

deltagande (Bryman: 2002) eftersom jag inte gjorde några aktiva försök att lära känna 

deltagarna, vilket inte utesluter att eleverna upplevde att de till viss del ändå lärde känna mig. 

Det är viktigt att de som deltar i observationen agerar på ett sätt som de skulle ha gjort utan 

observatörens närvaro (Trost: 2010). Detta är svårt att säkerställa, men ett mål att sträva efter. 
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Observatören bör sträva efter att påverka skeendet i klassrummet så lite som möjligt (ibid). 

Jag genomförde även intervjuer vilka innehöll öppna frågor och tanken var att pedagogerna 

skulle kunna utveckla sina svar och ta upp händelser från klassrummet som de ville beskriva 

vidare. Öppna frågor anses vara mer krävande för respondenterna och kan ta mer tid än 

planerat, men de ger ökad möjlighet att svara med egna ord och de öppnar för att svara utifrån 

nya infallsvinklar (Bryman: 2002). En del av min empiri bestod av skrivuppgifter. Dessa var 

fria texter som producerats som en slutuppgift av kursdeltagare vid ICDP-kurser. Här 

beskriver och reflekterar kursdeltagarna över vad de ansett vara av vikt för dem under kursens 

gång och hur de yrkesmässigt använder sig av ICDP. Dessa uppgifter har hjälpt mig att 

analysera hur ICDP kan beskrivas och hur det förs in i den pedagogiska vardagen.  

 

Urval 

Trost (2010) beskriver olika urvalsmetoder som bekvämlighetsurvalet och snöbollsmetoden, 

men mitt val faller på strategiskt urval (Trost: 2010). Utifrån min studie är de gemensamma 

nämnarna urval utifrån kön och utbildning. Jag observerade två kvinnor och en man, alla tre 

har gått ICDP-utbildningen, nivå 1. De undervisade alla grupper av elever.  

Min första utgångspunkt var att göra observationer i två olika klasser med en kvinnlig och en 

manlig pedagog, men efter viss eftertanke föll valet på att observera två kvinnliga pedagoger 

och en manlig. Detta för att det i någon mån avspeglar könsperspektivet bland pedagoger och 

de kursdeltagare som går Vägledande samspel. Jag fick tips på deltagare från två ICDP-

handledare som kom med förslag på deltagare utifrån sina kurser och tidigare arbetsplatser. 

Jag sökte en man och två kvinnor och de skulle helst arbeta på högstadiet. Detta visade sig 

vara svårt. Ursprungstanken att observera pedagoger på högstadiet föll på att de aktuella 

högstadiepedagogerna antingen var deltagare som gått ICDP hos mig eller kollegor från min 

egen skola och det ansåg jag olämpligt. Det fanns en pedagog som arbetade på gymnasiet, 

men denne undervisade enskilda elever och jag var mer intresserad av grupper. Det är ett 

faktum att högstadielärare som gått ICDP-vägledande samspel är få i relation till antal 

deltagare från andra stadier. Jag mailade tre pedagoger, ingen arbetade på högstadiet. Två 

positiva svar kom in, men ett dröjde. Efter ytterligare en förfrågan utan svar, mailade jag en 

annan pedagog och fick ett positivt svar. Jag sökte mig till tre skilda orter för att observera 

pedagoger som undervisade elever i olika åldrar, vilket varit intressant på många sätt. Ena 

klassen var åldersblandad, en 3-6:a, andra var en åk 6 och tredje en F-2:a.  
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Pedagogerna var till synes trygga individer i sig själva och det kan vara en bidragande orsak 

till deras deltagande. Kursdeltagarna, vars skrivuppgifter jag använder, ingår i två grupper om 

sammanlagt 23 deltagare och kurserna har hållits på skilda orter. Jag frågade dem om att få ta 

del av deras åsikter i den obligatoriska avslutande skrivuppgiften, en uppgift som ingår i 

ICDP-utbildningen för att få ett intyg på att man gått nivå1 och den beskriver hur de uppfattat 

programmet och hur det kan användas på den egna arbetsplatsen eller i den egna 

livssituationen.  

 

 

Etiska överväganden 

Vid presentationstillfället på skolorna tydliggjordes att elever och pedagoger var anonyma i 

studien. Jag informerade föräldrarna i ett skriftligt brev och fick deras godkännande att 

använda samspelssituationer från observationerna i min studie. Tre olika skolor besöktes och 

de ligger på olika orter i en stor kommun, vilket stärker anonymiteten. Tre pedagoger beskrivs 

och ingen är namngiven, utan omskrivs som pedagogen/läraren samt observerade elever 

omskrivs som eleven. Alla deltagande delgavs även att data enbart används i min studie. Mina 

kursdeltagare informerades på liknande sätt.  Alla deltagande gavs möjligheten att när som 

helst maila eller ringa till mig eller min handledare om de ville avstå eller avbryta medverkan. 

Informationskravet: Detta innebär att jag måste informera mina deltagare om studiens syfte 

och att de deltar på frivillig basis och att informationen de ger enbart används i min uppsats 

och sedan förstörs. Eftersom mina deltagare är under 18 år har jag även begärt samtycke från 

deras vårdnadshavare (bilaga 2). 

Samtyckeskravet: Innebär att man gett sitt samtycke till deltagande och att detta sker frivilligt.  

Deltagaren bestämmer hur länge man vill delta och man kan avbryta sitt deltagande om så 

önskas. 

Konfidentialitetskravet: Detta innebär att de deltagande, i min studie, har rätt att vara 

anonyma, de ska inte kunna identifieras av någon utomstående. Jag ska även hantera 

anteckningar och eventuella inspelningar så att de ej kan nås av utomstående. 

Nyttjandekravet: Uppgifter jag samlar in får endast användas i min forskning. 

(Vetenskapsrådet: 1990). 
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Genomförande 

Inledningsvis presenterade jag mig för klassen och förklarade vad det innebar att göra en 

observation. I två av de tre klasserna där observationerna skedde visste eleverna att jag skulle 

komma. Eleverna var till synes obekymrade om mig som besökare, vilket kändes bra då det 

var önskvärt att se en så genuin skolsituation som möjligt. Hur elever och pedagoger 

egentligen uppfattade min närvaro är dock svårt att fastställa (Trost: 2010). De tre pedagoger 

som jag fick snabba svar av var positiva till att delta och de ställde upp på samtal, trots att det 

till viss del var stressiga omständigheter. Jag informerade tydligt om de etiska principerna och 

tryckte särskilt på att informationen likväl som pedagogernas identitet kommer att 

anonymiseras. Att en tillfrågad pedagog dröjde med svaret gjorde mig införstådd i att det inte 

är självklart att delta i att bli observerad. Det visade sig senare att det var tidsbrist som varit 

anledningen, det stod klart när ett sent, men tillmötesgående svar anlände. Under tiden hade 

en ny kontakt tagits med en annan pedagog, som ställde upp.  

Mina intervjufrågor var öppna (Bell: 1993) “Hur/ På vilket sätt reglerar du dina elever?” och 

gav pedagogen en möjlighet att förtydliga och fördjupa sina svar. Jag försökte att formulera 

frågorna så att de inte skulle vara ledande för de intervjuade. Intervjuerna kunde ha varit mer 

omfattande, men pedagogerna gav ändå intressanta svar. Vid insamlandet av data genomförde 

jag en observation på 60 minuter i tre olika klasser. En observation gjordes per dag, två av 

dem skedde på dagar då jag även arbetade med mina egna högstadieklasser. Eleverna hade 

skiftande ålder och undervisades i olika ämnen. Tillsammans med observationerna planerade 

jag att ha ett efterföljande samtal med varje lärare för att de skulle ha en möjlighet att 

förtydliga och utveckla sina svar. Det visade sig bli två inledande samtal och ett efterföljande. 

Det första samtalet var ett efterföljande samtal där pedagogen var under tidspress då ett nytt 

möte med vårdnadshavare väntade. Andra samtalet skedde i lugn miljö och utan tidspress, 

medan det sista skedde delvis före lektionen tills eleverna kom, delvis efter under lunchrasten. 

Skolans verklighet fick vara styrande, men det var inte helt ultimata situationer.  

Fokus ligger på pedagogerna i min studie, men utan elever ingen interaktion och snart stod 

det klart att jag ville ha med delar av det jag sett i resultaten. Då åkte jag tillbaka till de 

aktuella skolorna och delade ut ett brev med information om studiens syfte och med en 

förklaring på de anonymitetskrav som gällde, information som tidigare getts elever och 

personal. Föräldrarna ombads skriva under samtyckesbrevet och skicka tillbaka lappen till 

skolan. Veckan efter hämtade jag dessa lappar på en av skolorna. Den andra skolans 

samtyckesbrev fick jag av en kollega som bor på orten. Det visade sig vara fler lappar än 
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observerade elever och det beror på att när föräldrarna är skilda och vårdnaden är delad ska 

båda ge sin tillåtelse. Ett hundraprocentigt samtycke från dessa båda skolor gavs. Detta var 

möjligt tack vare föräldrarnas och personalens goda vilja. Samma vecka var tanken att jag 

skulle hämta resultaten från den tredje skolan. Där är situationen en annan på så vis att den 

pedagog jag observerade inte är klassföreståndare för eleverna, utan här fanns ett lite 

krångligare tillvägagångssätt för eleverna. Det var dessutom så att klassens ordinarie lärare 

inte var i skolan, utan de hade vikarie. Vid första besöket fattades lappar och vi bestämde att 

jag skulle återkomma veckan därpå. Trots dessa hinder erhölls ett hundra procentigt samtycke 

från föräldrarna även på denna skola. En underskrift saknades, men samma förmiddag jag 

hämtade lapparna, ringde denna förälder och gav sitt samtycke. Under observationerna skrev 

jag ner det jag såg, så detaljerat som möjligt för att sedan analysera mina data utifrån detta. I 

mitt fall vill jag undersöka hur några pedagoger som gått Vägledande samspel, nivå 1, 

praktiserar detta i vardagen och jag vill samtala med dem om deras erfarenheter härom. 

Dessutom har skrivuppgifter från 23 kursdeltagare samlats in och där finns svar på vad de 

anser vara mest betydelsefullt med utbildningen. Skrivuppgifterna inkom brevledes eller via 

mailen och även dessa kursdeltagare har fått förfrågan om deltagande. De har informerats om 

anonymiteten i arbetet och möjligheten att dra sig ur. Samtliga kursdeltagarna har gett sitt 

samtycke till att använda deras alster.  

Vid granskandet av mina observationer upptäckte jag att vissa analyser fanns nedskrivna 

redan på detta stadium. Jag blev medveten om att det var när tempot i klassrummet gått ner 

något, som jag skrev en kort analys av klassrumsklimat och liknande. Vid renskrivandet 

placerades dessa analystendenser i ett eget dokument för att användas senare. Jag läste Fejes 

& Thornbergs (2009) bok handbok i kvalitativ analys parallellt med renskrivandet av 

observationsmaterialet och bearbetade på så vis både text och analysmetod. Mitt fokus var på 

pedagogens samspel med eleverna och jag sökte teman som återkom och kopplade ihop 

studien. Skrivuppgifternas information samlade jag under olika rubriker och tog i uppsatsen 

med den information som förekom mest frekvent. Exempel på detta var behovet av reflektion 

i grupp. Intervjuerna med pedagogerna bandades inte då förutsättningarna var skiftande. De 

skrevs ner och jag använde dessa som komplement till observationerna, vilka är mest 

betydelsebärande för studien. Utifrån detta arbete med min empiri analyserades teman fram: 

vägledande samspel, pedagogisk atmosfär, struktur, reglering samt hinder/möjligheter. Dessa 

teman presenteras närmare under analys sid 22. 
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Analysmetod   

Fältanalys      

Jag valde fältanalys utifrån de olika analysmetoderna som beskrivs i Fejes & Thornbergs 

(2009) Handbok i kvalitativ analys. Fältanalys valdes då den utgår från observationer och 

möjliggör arbete även med de samtal och skrivuppgifter som ingår i studien (Bryman 2002). 

Metoden ger möjlighet att fördjupa sig i och arbeta med förståelsen av beteenden och 

händelser (Kvale: 1997). Centralt är att vara närvarande i de observerades miljö och samla så 

mycket information som möjligt (ibid). Fältanalysens kärna är deltagande observation, men 

då avses större undersökningar än min och studier utförda över längre tid (Fejes et al: 2009). 

Mina observationer bör ses som icke-deltagande, då jag inte aktivt försökte att lära känna 

eleverna och pedagogerna (Bell: 1993). Observationerna var inte heller av den kvantiteten att 

jag lärde känna någon på ett naturligt sätt. Däremot försökte jag inge trygghet i min närvaro 

genom att agera lugnt och visa mig trygg i min roll som observatör. Kvalitativa studier brister 

ofta i genomskinlighet, vilket avser information om hur underökningen planerades och 

genomfördes (Bryman: 2002). Det är bra att ha ett allmänt fokus när man inleder fältarbetet 

(Fejes et al: 2009). Tolkningsarbetet går sedan att dela in i tre tolkningsgarder: tolkning av 

första, andra och tredje graden.  

 
 

Bearbetning 

Analyserna kommer att utföras enligt trattmodellen (Fejes et al: 2009). Det innebär att man 

inledningsvis lägger ett fågelperspektiv på miljön man studerar, för att sedan snäva in på det 

man vill studera närmare och som kan anses intressant för studien (ibid). I mitt fall 

observerades pedagogernas förhållningssätt och ledarstil i allmänhet, men fokus var att titta 

på såväl förhållningssätt, ledarstil som interaktionen med eleverna, utifrån Vägledande 

samspel. Genom dessa observationer vill jag undersöka hur pedagogerna beskriver ICDP och 

hur det pedagogiska ledarskapet kan ta sig uttryck i klassrummet samt möjligheter/hinder som 

uppkommer i samband med utövandet av ICDP. Jag började med att sortera intressant 

material från observationerna, samtalen och skrivuppgifterna. Eftersom skrivuppgifterna inte 

har som uppgift att beskriva interaktionen valde jag att skriva om dem i ett senare skede. Jag 

utgick från mina frågeställningar och sökte svar utifrån dessa. Efter detta kunde jag analysera 

fram teman, relevanta för studien.   
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Metoddiskussion  

Jag insåg snabbt att det sker oändligt mycket mer i ett klassrum än vad man kan se vid ett 

vanligt klassrumsbesök. Under observationerna nedtecknades allt och senare renskrevs 

anteckningarna med tydliga markeringar för vad som var direkt tal.  

 ”En sanning som man uppdagar med egna ögon, även om den är ofullkomlig, är värd tio sanningar 

 som man får från andra; förutom att ens kunskap ökar har den också förbättrat ens förmåga att se.” 

 (Fridtjof Nansen, Bjørndal: 2002, s 6) 

 

Det finns risker med att man själv färgar det man ser, att man ser det man vill se. Jag upplever 

att det är svårt att dra generella slutsatser utifrån observationerna då det finns många aspekter 

att ta hänsyn till för att få en helhetsbild. Aspekter som personlighet, gruppsammansättning, 

dagsform m.m. Skrivuppgifterna visar på mer liktydiga svar, vilka går att sammanställa och 

analysera. För att öka bilden av hur pedagogerna i min studie beskrev och arbetade utifrån 

ICDP kunde fler pedagoger/elever ha observerats, frågorna vid samtalen kunde ha varit 

fylligare och samtalssituationerna kunde ha varit med likartade. Likväl är det intressant 

material datainsamlingen gett. Fejes (2009) betonar att forskaren beskriver en tolkning av 

verkligheten och att forskarens bakgrund och kunskap blir ett aktivt redskap i 

tolkningsprocessen. Det är svårt att avgöra hur oberörda pedagoger och elever var av min 

närvaro, vilket innebär att trovärdigheten kan ha påverkats. Det finns en risk att 

respondenterna svarar det de tror att intervjuaren vill höra (Trost: 2010). Risken hade varit 

ännu större om det handlat om lärare på den egna skolan eller egna kursdeltagare och därför 

valdes dessa bort från start. Jag anser att mina forskningsfrågor fått svar och att resultatet 

hänger ihop med det jag avsåg att undersöka. Datainsamling från observationer, samtal och 

skrivuppgifter ger förhoppningsvis en bredd på det insamlade materialet, vilken stärker 

studiens tillförlitlighet. Mitt engagemang skulle kunna färga uppsatsens innehåll, men jag ska 

medvetet arbeta för att förhålla mig till detta. Mina år i skolan bör kunna vara till hjälp här, 

särskilt med insikten att jag måste vara uppmärksam på att reflektera över mina tolkningar så 

att de inte färgas felaktigt.  
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Resultat 

I studien vill jag synliggöra mina pedagogers tankar kring ICDP samt analysera de 

skrivuppgifter, angående ICDPs betydelse, som kursdeltagarna lämnat. Jag vill även utifrån 

mina observationer beskriva hur de använder ICDP och hur deras pedagogiska ledarskap i 

klassrummet kan se ut. Med utgångspunkt från analysen av mitt empiriska material har jag 

strukturerat resultatdelen utifrån de teman som analyserats fram. Jag har först skapat en 

rubrik, som utgår från studiens två frågeställningar. 

 
Pedagogernas syn på ICDP och deras ledarskap utifrån programmet 

Under sammanställandet av samtliga data har jag analyserat fram fem teman som kopplar 

ihop studien. Dessa är vägledande samspel, pedagogisk atmosfär, struktur, reglering, samt 

hinder/möjligheter. Jag utgår från mina teman, ger exempel från såväl samtal, skrivuppgifter 

som observationer. 

 
 
Vägledande samspel  

Under en av observationerna var det en elev som arbetade med en skål. Ett arbete där eleven 

högg bort flisor för att få innanmätet att bli slätt. Eleven ville ha lärarens hjälp.  

Exempel 1 

Läraren: Bra, nu blir det stora flisor.  

Eleven: Men det är ingen som vill ha den här, ingen kommer att använda den... 

Läraren: Då förstår jag om du är besviken. Kan du inte ge den till din mormor/morfar eller 

farmor/farfar?  

Eleven: Då får jag skicka den de bor långt bort. Jag vill inte göra mer! 

Läraren: Du kan slipa lite till så blir det slätare. (Fältanteckningar 110303) 

 

Läraren visar eleven hur man gör medan eleven och några till tittar på. Läraren svarar på 

några frågor från andra elever, men lämnar inte eleven som är ledsen över att arbetet inte 

kommer att användas hemma. Läraren kan sägas bekräfta elevens känsla och ger alternativ till 

hur eleven kan tänka. Någon ber läraren om hjälp och läraren svarar: Jag ska prata färdigt 

här först. Efter detta arbetar eleven vidare. Denna elev arbetar ett tag, men går sedan och 

ställer sig bredvid läraren, där denna instruerar andra elever. Eleven är tillsynes nöjd och lugn 

och lyssnar till instruktionen. I detta klassrum var väntan en del i verksamheten för alla, 



 23 

eftersom de var beroende av pedagogens instruktioner vid maskiner och liknande. Det ledde 

till att denna väntan tillbringades till att lyssna på läraren då denna instruerade andra elever, 

alternativt att prata med varandra. Att hjälpa en elev och ha fokus på denna, samtidigt som 

andra får vänta på sin tur är ett klassiskt dilemma.  

 

 

Pedagogisk atmosfär 

Pedagogerna sade under samtalen att de var medvetna om relationens och bemötandets 

betydelse och under observationerna framkom både ett positivt förhållningssätt, liksom ett 

varmt bemötande. Det avspeglar sig i hela klassrumsatmosfären. Här följer exempel. Två av 

klassrummen står öppna och eleverna kommer in allteftersom. Ingen fick någon 

tillrättavisning för att de kom efter de andra, utan alla hälsades vänligt välkomna med 

ögonkontakt. Den tredje salen får enligt regelverket inte vara öppen på grund av skaderisk. 

Där väntade eleverna i ett litet rum utanför. Där ljöd musik i högtalarna och pedagogen 

berättade för mig att denne valde musik från alla världens hörn för att eleverna skulle få 

lyssna på musik de förmodligen inte skulle ha valt själva. Det råder en lugn och harmonisk 

stämning i samtliga tre klasser som besöks. Det är en lågmäld konversation mellan lärare och 

elev. Eleverna är fokuserade på sina arbeten. De är välvilligt inställda till att klara sina 

uppgifter, vilket visar sig när en pedagog föreslår att en elev ska flytta till en egen plats för att 

gåtorna de skriver på ska vara hemliga för bänkkompisen. Eleven vill inte flytta, men börjar 

tillsammans med bänkgrannen bygga en mur av pärmar för att lyckas med uppgiften att hålla 

gåtan hemlig. Läraren uppmuntrar och säger: det här klarar ni!  

 

Två av pedagogerna berättade att eleverna var med och arbetade fram regler för hur det ska 

vara i klassrummet. I ena klassen fanns en rund gubbe som satt på väggen och runt honom 

fanns alla regler på hur de ville ha det. Om något gick snett var det lätt att visa på den gubben 

och diskutera vad som gick fel, berättade pedagogen. Pedagogerna berättar personliga 

händelser för eleverna, vilka enligt min uppfattning var intresserade och lyssnade. 

Pedagogernas berättelser föder nya tankar hos eleverna, dessa vill de gärna delge varandra. 

Trots att min upplevelse under observationerna var att eleverna lyssnade, finns det forskning 

som visar på svårigheten med att bedöma vad det innebär att vara aktiv i klassrummet.  
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Struktur 

Pedagogerna var förebildliga och entusiasmerade eleverna, vilket gav upplevelsen att det var 

väl genomtänkt hur de skulle inleda sina lektioner. Strukturen var viktig för dem alla, de 

skapade ramarna för eleverna och min upplevelse är de ingöt trygghet i grupperna. Hos en av 

lärarna fanns ett tydligt yttre regelverk som angav vad man fick och inte fick göra. Det 

rådande klimatet som jag såg handlade dock om vad man fick göra, när man fick göra och hur 

man skulle göra. Läraren hade ett schema på sitt skrivbord där denne kunde se vem som var 

på tur att använda exempelvis svarven. Eleverna blev glatt överraskade när det var deras tur. 

Eventuellt tjafs om vem som var på tur uteblev. I ett klassrum visade pedagogen ett bildspel 

och berättade på ett entusiasmerande sätt om en frukt och eleverna förväntades sedan göra 

detsamma. Därefter skrev pedagogen på tavlan vilka moment som skulle tas upp. Barnen 

hade lätt att förstå och komma igång. I den andra gruppen hade man samling i ringen och 

pedagogen hade ett gosedjur, en älg, framme i ringen och läste upp sin gåta och barnen fick 

gissa. 

Exempel 3 

Läraren: Ni ska få ett uppdrag och ni ska få jobba i guldböckerna. Läraren läser upp en gåta. 

Eleverna räcker upp handen 

Elev A: Älgen. 

Elev B: Det var för lätt. 

Lärare: Det kan vara skönt med lite lätt. Ni får varsin gåta nu som ni ska skriva i er bok och 

sedan ska de andra gissa svaret på er gåta. 

Elev C: Står svaret också? 

Lärare: Nej, nu ska ni få uppdraget att skriva. Vad kan man då tänka på? 

Elev D: Stor bokstav. 

Elev E: Punkt. 

Läraren: Vad ska man mer tänka på? 

Elev F: Mellanrum mellan orden. 

Läraren: Mer? 

Elev G: Små bokstäver i orden.( Fältanteckningar 110304) 

Läraren visar hur stödlinjer ska användas och förklarar genom att tala om taket, golvet och 

källaren och barnen nickar i samförstånd. 

De förväntades sedan skriva gåtor och läsa upp för varandra i ringen. De samtalade om vad 

man skulle tänka på när man skrev och barnen gav många förslag på detta. 

I den tredje gruppen startade pedagogen med att visa något som en kollega hittat under en 
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vistelse i Stockholm. Det var en liten svart plastbit, en sladdvinda och läraren förklarade att 

det gick att göra i såväl plywood som plast. Ville man låna den som mall, låg den på lärarens 

skrivbord. Det kunde vara bra att ha ett snabbare arbete, samtidigt som man arbetade med ett 

långsiktigt, förklarade pedagogen. Här hjälpte eleverna varandra till stor del. Pedagogen 

visade vägen, hur eleverna kunde arbeta och eleverna hjälpte sedan varandra. Vid första 

anblicken ser strukturen ut som ett naturligt förlopp, men under samtal och observationer 

framgår att det sker utifrån en konsekvent undervisning i hur man utför ett arbetsmoment och 

hur man hjälper varandra att utföra det. Inom ICDP är det positiva beteendet det som ska 

uppmärksammas för att stärka detsamma och få det att dominera. 

 

 

Reglering 

Vi samtalade om reglering och pedagogerna ansåg att detta och struktur gick hand i hand. De 

ansåg sig själva vara strukturerade och tydliga och mina observationer visar på detta. De 

använde sig av mild positiv reglering. Under de stunder jag genomförde mina observationer 

rådde ett lugn och jag såg inte någon tuffare reglering eftersom behovet inte fanns. När en 

elev talar rakt ut håller pedagogen ut handen som ett tecken på att eleven ska vänta och när 

pågående samtal är klart ges ordet till den som talade rakt ut. Läraren sade då vänligt: Vad var 

det du ville säga? Läraren använder sig av en metod som bygger på en vänlig form av 

reglering. Alternativet kunde ha varit en reglering med fokus på sen ankomst, att eleverna 

talade utan att begära ordet osv. Här följer ett exempel på reglering från klassrummet där de 

arbetade med frukter.  

 

Exempel 4 

Läraren: Här har vi en blodapelsin. 

Elev: Bläh! 

Läraren: Nämen hördu! 

När frukterna delades ut till eleverna fick denne elev just en blodapelsin. 

Läraren: Då kanske du kan ändra din uppfattning om den frukten. (Fältanteckningar 110302) 

 

När den gruppen redovisade berättade eleven hur nyttig frukten var. Eleven och läraren 

konstaterade i samförstånd att den innehöll mycket C-vitamin. Regleringen är positiv och 

syftar till att utvidga elevens syn på något denne inte uppskattade. Det blev en lyckad 
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reglering. Denna typ av reglering skulle kunna leda till att eleven inte vill ta sig an arbetet på 

grund av avsky för frukten alternativt för att läraren använde sin makt och valde just denna 

frukt. Då hade det satt käppar i hjulet. Att vara pedagog är att ha känsla för det osynliga.  

I en grupp upptäcker eleverna att ett par elever har två datorer och att en grupp är utan. 

Exempel 5 

Elev: Ska det vara så? 

Läraren: Nej. Läraren går till gruppen där denne frågar:  

Läraren: Vilken dator tycker ni att vi kan ta? 

Elev: Denna kan du ta!(Fältanteckningar 110302) 

 

Deltagarna visar vilken dator hon kan ta och alla fortsätter arbeta. Ett exempel på positiv 

reglering där läraren erbjöd eleverna att själva välja vilken dator de ville ha och på så vis 

uppstod ingen konflikt.  

Eleven som gör en skål ber om hjälp.  

Exempel 6 

Läraren: Du hugger åt fel håll, hela arbetet kan spricka....Hugg åt det hållet... 

Läraren visar hur han gör.  

Eleven: Det behöver inte vara så fint.  

Läraren: Jo fint ska det vara. När du valde detta jobb så sade jag att det var mycket att 

hugga. Kan du inte hugga lite till och sedan börja på något annat som inte är så monotont 

och sedan gå tillbaka?  

Eleven: Vill inte!  

En annan elev reglerar och säger: Inget är gratis.  

Läraren: Nej, det är det ju inte.  

Eleven ger upp. 

Läraren: Du kan vila en stund.  

Eleven reser sig och går mot arbetet. 

Eleven: Det är färdigt nu!   

Läraren säger: Det är inte bara du som bestämmer hur slutresultatet ska se ut. Jag vill också 

vara med där. Du kan ta en paus en stund. (Fältanteckningar 110303) 

Eleven sätter sig på en stol och funderar. Efter ett par minuter är eleven tillbaka vid sitt arbete 

och han hugger så det ryker. Han hugger åt rätt håll. En annan elev kommer förbi och frågar 

hur det går och eleven svarar: Bra! Läraren reglerade genom att visa på alternativ. Eleven 
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fortsätter att lämna sitt arbete med jämna mellanrum och söker upp läraren där denne 

instruerar andra elever. Han pockar inte på uppmärksamhet, utan följer bara stillsamt med och 

lyssnar och iakttar. Läraren har ständigt nya elever som vill ha hans uppmärksamhet. I det 

emotionella klimatet och med hjälp av meningsskapande instruktioner tillsammans med 

reglering som visade på såväl alternativ som värme lyckades pedagogen få eleven att själv 

genomföra stora delar av arbetet. Å andra sidan fanns det långa stunder då eleven inte var 

sysselsatt, inte i den meningen att eleven arbetade med skålen. Eleven följde dock läraren och 

lyssnade och jag upplevde att denna fick ut något av detta. Det finns svårigheter i bedömandet 

av huruvida elever är aktiva eller inte. Om regleringen hade varit negativ hade förloppet 

kunnat se annorlunda ut. Instruktionerna var personliga och skapade mening åt det fortsatta 

arbetet och eleven fick stöd och hjälp av en viktig vuxen. När eleven ville ge upp sade läraren 

att eleven kunde vila en stund och utifrån den informationen, vilken eleven följde, kunde 

sedan nya tag tas. Det var en möjlighet eleven fick, att ta en paus, inte ett straff för att denna 

ville ge upp eller inte göra färdigt. Det visar på ett förhållningssätt som ser det positiva och 

som ger alternativ så att eleven kan reglera sig själv.  

 

 

Möjligheter/ hinder  

Gruppstorleken kan vara ett hinder, enligt pedagogerna. De menar att det med stora grupper 

blir svårare att hinna se alla och följa elevernas initiativ. I observationsklassernas var 

gruppstorleken tillfredsställande i den bemärkelsen att det fanns flera vuxna i klassrummet 

alternativt en lärare och 12 elever. De menade att yttre omständigheter kan göra pedagogen 

stressad, vilket kan leda till mer utåtagerande reaktioner, mindre professionella. 

Implementeringen är betydelsefull och pedagogerna framhöll fördelar med att många på en 

skola gått ICDP för det ger en möjlighet att föra diskussioner och att använda ett gemensamt 

språk. Är det få som gått ICDP kan det kännas ensamt och innebära att möjligheten att dela 

sina reflektioner med en kollega uteblir. En pedagog framförde att ICDP-kursen gett insikt 

om att en negativ spiral kan vändas till något positivt, att teoretisk kunskap omvandlad till 

praktik kan göra skillnad. En kursdeltagare skrev ”tålamodet ökar med kunskapen” och 

beskrev möjligheten att hinna tänka till innan denna agerar. Pedagogerna framhöll vikten av 

att ha kollegor med, som de uttryckte det, ”ICDP-tänk” och de reflekterade kring utbildningen 

och menade att en del har ICDP:s grunder naturligt i sig utan att ha gått kursen och andra har 

gått kursen och det märks inte. Det handlar om bemötande och personlighet, menade de. 
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Slutdiskussion  

Pedagogernas inställning till ICDP 

Pedagogerna hade gått ICDP-utbildning1, i olika grupper och det var olika länge sedan. De 

bar med sig kunskapen om de tre dialogerna och de åtta temana och uttryckte att de fanns 

med i bakhuvudet och att det genom erfarenhet blev lättare att ha i åtanke. Lärarna menade att 

de värderade samtalet högt och de talade därför mycket med eleverna. Däremot efterfrågade 

de samtalstid vuxna emellan. De framhöll risken att kunskap man haft faller i glömska om 

den inte ventileras med andra. De var införstådda med sin betydelse som pedagoger och var 

väl medvetna om vikten av att vara förebildliga inför eleverna, vilket jag såg prov på vid flera 

tillfällen. De var måna om att varje elev skulle få göra sin röst hörd, de var strukturerade och 

tydliga med att fördela ordet så att detta kunde bli en verklighet. Ögonkontaktens betydelse 

lyftes fram och pedagogerna visade under observationerna att de aktivt arbetade med det och 

de menar att ICDP-kursen bidragit med mer kunskap härom och att det är ett verktyg för dem 

i klassrummen. Ett genusperspektiv som problematiseras i Eidevalds (2009) studie det finns 

inga tjejbestämmare visar dock att även om pedagogerna vill att alla ska bli sedda och få den 

hjälp de behöver, kan det finnas omedvetna mönster som gör att pedagoger behandlar elever 

olika exempelvis utifrån kön. Studien analyserar barns identitetsskapande utifrån kön och 

vilka omedvetna antaganden om kön och genus som görs av barn och vuxna. 

 
 
Pedagogiska ledarstilar i klassrummet 

Pedagogerna var måna om sina elever. De gav dem tid och uppmärksamhet. De förde dialoger 

och hade enskilda samtal. Regleringen var positiv och mild. Jag menar att deras ledarstil till 

stor del passar in på det som beskrivs under kapitlet det emotionella klimatet i klassrummet 

(Hundeide: 2001). Den pedagogiska atmosfären var öppen och klimatet tillåtande. Enligt 

Hundeide (2001) är det pedagogens uppgift att se till att skapa goda plattformar för alla elever 

så att de kan kommunicera på ett sätt som känns naturligt. Även Burnards och Canters 

ledarstilar stämmer väl in här och de arbetar för att få till stånd ett gott arbetsklimat där 

klassens medlemmar är betydelsefulla ingredienser. Avsaknaden av straff inom ICDP 

tvärtemot Burnard och Canters ledarstilar är en anledning till att placera pedagogernas 

ledarstil närmre ICDP. Det finns dock delar ovan som ingår i andra ledarstilar och det är inte 

möjligt att ge ett entydigt svar på vad som influerat pedagogerna. De använde termer och 

uttryck från ICDP, vilket kan tolkas som att de influerats av detta program. 
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Observationsklasserna var lugna och harmoniska. För min studie hade det varit intressant att 

observera oroligare klasser, där andra typer av konflikter stått att granska, men för elever och 

pedagoger är jag glad att det var så harmoniskt som det var. Jag menar ändå att jag såg 

stunder av den balans som de tre dialogerna ger när de är i harmoni. Pedagogerna har en stor 

betydelse för hur klassrumsklimatet ser ut (Stensmo: 2000). Inom ICDP används begreppet 

holding eller hållande miljö, vilket innebär att vuxna inte bara ska hålla barnet i sina armar, 

utan även hålla barnet i sina tankar (Niss et al: 2007). Detta kan exemplifieras genom 

pedagogen som hjälper eleven med skålen. Denna är lyhörd och medupplever elevens känslor 

och visar på alternativ. Negativa känslor tynar bort snabbare om de bekräftas av omgivningen 

(Bergman et al: 2007). En konsekvens av att lyssna aktivt på en elev blir dock att andra elever 

får stå tillbaka och vänta. Hur denna väntan ter sig, stökig eller organiserad kan ses som ett 

mönster i det intersubjektiva klassrummet (se sid. 13).  

Ledarens tro på sig själv och pedagogens emotionella mognad (Normell: 2004) är för mig 

viktiga byggstenar för hur ett ledarskap kan ta sig uttryck. Det är utgångspunkten för 

förmågan att meduppleva elevers känslor och handlingar (Hundeide: 2001). Detta står i 

samklang med den statliga utredning jag hänvisat till på sid. 7 (SOU:s 2008:109). Jag menar 

att ICDP-utbildning med sina ingredienser kan vara en bidragande faktor till ett klassrum där 

goda relationer bidrar till goda resultat. 

 

 

Tillämpning av ICDP i skolan 

Såväl möjligheter som hinder har framkommit i studien. Då endast ett fåtal vid en skola 

utbildat sig inom exempelvis ICDP kan det lätt uppstå problem vad gäller synen på eleven, 

relationens betydelse och val av regleringssätt. Jag menar att implementeringen är en viktig 

del för att möjliggöra förändring vare sig det gäller ICDP eller någon annan pedagogisk 

tanke. Samma sak gäller för att nå ett gemensamt språk, bäst effekt och genomslagskraft ges 

om språket delas av alla på en skola. Ledningen måste då arbeta för en gemensam policy, där 

alla involveras och motiveras genom att tydliggöra vinsterna som står att nå. Relationell 

pedagogik och hög kunskapssträvan bör gå att samordna (Aspelin et al: 2011). 

Undervisningsgruppens storlek påverkar möjligheten att arbeta utifrån ICDP:s principer. För 

stora grupper gör att pedagogen känner sig otillräcklig i sin strävan att samspela och se alla.  
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Att skriva uppsats i ett ämne man brinner för är eller kan vara ett problem. Jag menar dock att 

om uppsatsen hade skrivits av en person utan engagemang i ICDP hade vissa exempel och 

analyser kunnat anses bero på personlighet hos pedagogen och inte nödvändigtvis kopplas till 

ICDP-programmet. Andra delar, som det gemensamma språket och samtalen utifrån termer 

som teman, dialoger och omdefiniering, menar jag att en person som inte är direkt kopplad till 

ICDP likväl skulle koppla till programmet. Att förhålla sig distanserad till något man har god 

kännedom om är en svårighet. Medveten om detta har jag än dock genom mina kursdeltagares 

skrivuppgift gjort tolkningen att pedagogerna växer och känner sig bekräftade genom ICDP-

utbildningen och att den nya kunskapen ger ökad vilja till reflektion. Kring detta resonerade 

kursdeltagarna och menade att ICDP-kursen gett möjlighet till reflektion på ett sätt som sko-

lan annars har svårt att erbjuda. Jag såg exempel på vägledande samspel, det ICDP kallar den 

meningsskapande dialogen, den emotionella dialogen och den reglerande dialogen i alla tre 

klassrum och jag menar att det skulle ha kunnat ingå som en naturlig del av undervisningen, 

men att pedagogernas medvetenhet och förmåga att verbalisera sitt eget handlande utifrån 

olika aspekter, kan tolkas som att de influerats av något utifrån. Då de diskuterade utifrån 

termer som teman, dialoger och omdefiniering stärks tolkningen att influenserna kommer från 

ICDP. Det finns en risk i att användandet av termer endast skedde i samtalet med mig, men 

pedagogerna gav även exempel på tillämpning i reella situationer tidigare under terminen. Det 

jag anser tydligast pekar på att ICDP har betydelse för pedagogerna och deras ledarstil är 

kunskapen om relationens betydelse och det gemensamma språket, utifrån vilket diskussioner 

och reflektioner utgår. Pedagoger och kursdeltagare menar att det har varit positivt att dela 

erfarenheter av det pedagogiska arbetet i grupp. De menar att det pedagogiska arbetet har 

påverkats genom att ICDP har gett dem något att jämföra sitt eget förhållningssätt och ledar-

skap mot. De beskriver att de har blivit stärkta i sin yrkesroll och att de har fått bekräftelse i 

sitt pedagogiska arbete. De kan beskriva med ord vad de gör och deras medvetenhet om sig 

själva som pedagoger har ökat.  

Regleringen som sker under mina observationer sker utan att kränka och straff förekom inte. 

Jag menar att pedagogerna stod inför olika val och valen av reglering kan tolkas som att 

pedagogerna har en positiv syn på barnet och en vilja att visa på alternativ. Vikten av goda 

relationer är stor för elevens kunskapsinhämtning, men också för välbefinnandet i 

klassrummet. Min upplevelse är att regleringen har ett samband med de relationer som byggts 

upp i klassrummet. Det var ett öppet tillåtande klimat med pedagoger som såg det positiva i 

sina elever istället för att låta det negativa dominera. Pedagogernas positiva bemötande 

avspeglas även i förhållande till mig. De var tillmötesgående och hjälpsamma och det har 
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varit intressant att få ta del av deras pedagogiska vardag. Publikationen från Skolverket 

(2001) utan fullständiga betyg, vilken jag tidigare nämnt, stärker uppfattningen om 

relationens betydelse. I rapporten skrivs fram att bristen på goda relationer är en viktig orsak 

till att elever misslyckas med att få godkänt i alla ämnen. Detta bör ses som att relationens 

betydelse ges en hög prioritet. I mötet med Aspelins (2011) relationell pedagogik fann jag 

många beröringspunkter med ICDP:s tankar. Exempelvis att se eleven som sin medarbetare 

och inbjuda till en gemenskap, att samla all skolpersonal kring gemensam litteratur runt 

relationens betydelse för utbildning.  

 

 

Slutord 

Min studie visar att medvetenhetsgraden vad gäller samspel och interaktion är hög hos 

pedagogerna. De har tillägnat sig delar av ett gemensamt språk som stärker och skapar en bas 

och språket kan tolkas ge bättre förutsättningar för reflektionen utifrån fler infallsvinklar. 

Pedagogernas vilja att utveckla sig själva är dessutom hög. Min tolkning är att ICDP bidragit 

till detta. 

Att vara lärare är ansvarsfullt, härligt och komplext. Med en positiv syn på sig själv och på 

eleverna, med en strävan att lära och tänka nytt och med en vilja att förstå andra, kan skolan 

och dess pedagoger utvecklas positivt och bli den trygga bas som präglas av omsorg om 

individen, omtanke och generositet (Lgr11). 

Det du tror om mig, 

som du är mot mig, 

så som du ser på mig, 

vad du gör mot mig, 

så’n blir jag 

(Niss et al: 2007, s. 31) 

 

 

Vidare forskning 

Denna studie har väckt nya frågor hos mig och en intressant studie vore att observera 

pedagogers förhållningssätt före och efter genomgången ICDP-utbildning. En större studie 

kring elevers resultat på en skola där relationell pedagogik drivs, jämfört med elevers resultat 

på en skola med mer diffus pedagogisk inriktning vore en annan intressant forskningsfråga. 
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Bilaga 1 Nivå 1 - Basutbildning i programmet Vägledande samspel/ICDP 

Programmet Vägledande samspel/ICDP presenterar programmets innehåll, dess filosofi och 

teoretiska grund. Basutbildningen omfattar minst 24 timmar, som kan vara hela, halva dagar 

eller några timmar som fördelas över längre tid. Under detta utbildningsmoment är 

deltagarnas praktik och egna erfarenheter en viktig del. 

Mål:Programmet Vägledande samspel/ICDP är ett hälsofrämjande program som 

uppmärksammar det positiva samspelets avgörande betydelse. ICDP programmet är uppbyggt 

kring åtta samspelsteman fördelade på tre dialoger. Dessa teman baseras på forskning om 

samspelets möjligheter och den känslomässiga kommunikationens betydelse för barns 

utveckling. Det övergripande målet med utbildningen är att deltagarna skall inspireras att 

utveckla och uppmärksamma det positiva samspelet mellan barn och vuxna, barn sinsemellan 

och mellan vuxna. För att uppnå detta mål innehåller denna del av utbildningen följande: 

Programmets åtta teman för gott samspel mellan omsorgsgivare och barn. Betydelsen av en 

positiv (om)formulering av barnet 

 Programmets sju principer för ökad lyhördhet i relation till omsorgsgivare 

 Programmets ursprung och spridning 

 Programmets förutsättningar och tillämpningsområden 

 Programmets förankring i FN:s konvention om barnets rättigheter 

 Programmets teoretiska förankring i; Anknytningsteori (Bowlby, Ainsworth m.fl.), 

Modern utvecklingspsykologi (Stern, Trewarten m.fl.), Förmedlad inlärning 

(Vygotskij, Feuerstein m.fl.) och Affektteori (Tomkins m.fl.) 

 Utbildningens innehåll och arbetsformer: I programmet används de dagliga 

samspelssituationerna för att utveckla de vuxnas lyhördhet och känslighet för barns behov. 

Under basutbildningen är deltagarnas egen aktivitet en viktig del i utbildningen.  Deltagarna 

kommer därför att: 

 Göra en videoupptagning med sig själva och ett barn eller vuxen i en 

samspelssituation 

 Diskutera kurslitteraturen 

 Söka och ge exempel på samspelsteman i den egna vardagen 

 Genomföra praktiska övningar utifrån programmet 

 Gemensamt reflektera omkring olika känslouttryck och stämningar på fotografier, i 

rollspel och berättelser 

 Diskutera aktuella frågor om omsorg och dess kulturella variationer 

 Skriva en kortare sammanställning om sin egen uppfattning av programmet och hur 

det kan användas på den egna arbetsplatsen eller den egna livssituationen 

Kurslitteratur Hundeide, K (2009) Vägledande Samspel  i Praktiken – 

Genomförande av ICDP-programmet.  

Antingen alt. 1 eller alt. 2 enligt nedan: 

Alt 1: Bergman. P & Edenhammar, K (2007) Vägledande samspel för föräldrar 

Alt 2: Niss, G, Hindgren, L & Westin, M. (2007). Vägledande samspel i förskolan.  

Karlsson, K. (2008) Anknytning - om att tolka samspelet mellan föräldrar och små 

barn.   
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Bilaga 2 Informationsbrev  

Till föräldrar och elever. 2011-03-21  

Jag heter Gudrun Westerholm och skriver på en uppsats vid Linköpings universitet. 

Uppsatsen handlar om pedagogernas ledarstil i klassrumssituationer.  

Jag har i rollen som observatör deltagit under ett 60 minuters pass i denna klass för att 

se hur pedagogernas ledarstilar tar sig uttryck. Observationerna har dokumenterats 

genom att jag fört anteckningar under och efter lektionen. Under observationerna 

märkte jag dock hur viktigt samspelet med eleverna visade sig vara och fick under dessa 

med mig goda exempel på pedagogernas ledarstilar i samspel med eleverna. För att kunna 

använda dessa resultat skulle jag vilja be om ert samtycke till detta.  

Utskrifterna av observationerna görs på dator och alla namn eller personliga kännetecken 

tas bort och ersätts med påhittade namn. Namn på skola och kommun kommer inte heller 

att anges. Jag har dessutom besökt mer än en skola vilket ytterligare bidrar till att 

anonymisera innehållet. Fokus i studien ligger främst på lärarna och inte eleverna, men 

för att använda de spännande samspelen behöver jag ert samtycke. Alla uppgifter 

behandlas konfidentiellt och det går bra att när som helst dra sig ur. Dessa resultat 

kommer enbart att användas i min uppsats. Har ni några frågor eller invändningar till att 

era barn ska delta i projektet är ni välkomna att höra av er till mig snarast. Vänliga 

hälsningar: 

Gudrun Westerholm 

gudrun.westerholm@hotmail.se 

070 8765360       0493/ 30234 

Undertecknad lapp önskas senast 110325. 

För ytterligare frågor går det även bra att kontakta min handledare: 

Camilla Forsberg, Institutionen för beteendevetenskap- och lärande 013- 28 58 92.  

     Tack för hjälpen! 

Undertecknad lapp önskas senast 110325. Lämnas till xxxxx 

Jag har tagit del av informationen och ger mitt samtycke. 
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