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handlEdning och  
yrkEskunnandE i koMplExa 

MiljöEr. skapandEt aV  
lärprocEssEr in-situ.

Glenn Hultman & Ann-Sofi Wedin

den här artikeln avser att belysa hur samspelet mellan lärarstu-
derande och handledare kommer till uttryck under den verksamhetsför-
lagda delen inom lärarutbildningen. Syftet är att studera hur den mot-
tagande läraren, praktikhandledaren, upp fattar och samspelar med den 
lärarstuderande kring elevers lärande och hur de båda hanterar prakti-
ken.

Forskningen om lärarutbildning och förhållandet mellan lärarstu-
denters syn på undervisning och elevers lärprocesser är omfattande. 
Många påpekar också att forskningsområdena lärarutbildning respek-
tive lärande är åtskilda (t.ex. Cochran-Smith & Fries, 2005; Oser & 
Baeriswyl, 2001; Wideen, Mayer-Smith & Moon, 1998). Vi hittar inte 
särskilt många studier av samspelet i tidigare forskning, vilket även 
påpekas i en omfattande internationell översikt av Clarke, Triggs & 
Nielsen (2012). Forskning om lärarutbildning har sammanfattats vid 
flera tillfällen (Ahlström & Kallos, 1996; Hegender, 2010) och där-
noteras att forskarna uppmärksammar betydelsen av praktikperioden 
men att det saknas en analys av kommunikationen och de studerandes 
lärande under denna period. 

Vi är särskilt intresserade av kommunikationen av yrkeskunnandet 
och en del av det Ellström (1992) diskuterar kring lärandets logik, både 
det anpassningsinriktade- och utvecklingsinriktade lärandet. Framför 
allt den miljö som skapas när handledare och studerande möts och arbe-
tar tillsammans i skolan och klassrummet. Vi uppfattar den miljön som 
en situation där det både sker socialisering (Ellström, 2011) och skapas 
utrymme för ett utvecklingsinriktad lärande, 

”… it is a matter of organizing the workplace, not only for production of 
certain goods or services, but also for supporting learning.” 
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Vilket är den situation som studeras i detta kapitel. Praktikperioden är 
en medvetet arrangemang för att överföra yrkeskunnande och åstad-
komma en begynnande socialisering. 

I samma anda, som Ellström (2011) kan vi se att den redovisade 
empirin kan spegla i vad mån och med vilket engagemang som den stu-
derande, väljer att använda sig av de möjligheter som situationen och 
arbetsplatsen erbjuder. Detta är dock inte något som explicit analyseras 
här. I det här kapitlet ligger focus på handledarens överföringsstrategier 
och mindre på mätningen av lärandets utfall hos den studerande.

utbildning och yrkeskunnande
I en forskningsöversikt av Grimmett & MacKinnon (1992), uppmärk-
sammas särskilt lärares yrkeskunnande och dess förhållande till lärarut-
bildning. Författarna tonar ner tanken om un dervisning (”discipline of 
teaching”) som ett akademiskt ämne på lärarutbildningen, utan ser det 
mera som konst eller hantverksskicklighet. 

Grimmett & MacKinnon argumenterar för en alternativ syn där det 
talas om hant verkskunskap, ”craft knowledge”, som läraren utvecklar i 
vardagens mystik. Läraren gör detta från sitt eget perspektiv i egenskap 
av ”situationens elev” (se även Hultman, 2008). Genom situationen 
skapas ett informellt nät som ger underlag för en kunskapsbas. Hult-
man använder begreppet kontextuell kunskap och att det informella har 
prioritet. Den traditionella synen på ”craft” är att kunskapen förmedlas 
eller uppstår genom ”överföring”, men Grimmett & MacKinnon för 
fram ”situerad kunskap” som alternativ. Detta ligger i linje med den 
senaste tidens forskning och teoribildning som går under beteckningen 
situerad och sociokulturell. Det ansluter också till den svenska diskus-
sionen om lärares professionella objekt (Carlgren & Marton, 2000) och 
Lampert (2001) som fokuserar på lärprocesser och förståelsen av den 
di daktiska triaden dvs. samspelet mellan lärare – ämne/innehåll – elev. 
Vi vill uppmärksamma samspelet mellan handledare och studerande i 
linje med tanken om ”situationens elever”.

Grimmett & MacKinnon redovisar också några reflektioner om 
lärarutbildningen där den studerande, handledaren och lärarutbilda-
ren, menar de, undervisar och reflekterar tillsam mans, sida-vid-sida 
eller ”at one other’s elbows”. Vi lär oss att undervisa genom att göra 
erfa renheter, ibland tillsammans med andra. Vi vill, med hjälp av våra 
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egna erfarenheter och andras, illustrera vad som händer när man arbe-
tar sida-vid-sida.

I en forskningsöversikt anger Clift & Brady (2005) att majoriteten 
av studier av fältkurserna granskade hur nya lärare socialiseras under 
fältfasen. De menar vidare att det var få studier som dokumenterade 
erfarenheter från faktiskt klassrumsarbete. De lyfter fram behovet av 
att närmare studera den nära kontexten för lärandet och de sociala fak-
torer som påverkar den lärarstuderande. I en senare analys, som bland 
annat, bygger på Clift & Brady, påpekar Conk lin (2009: 489) att hen-
nes data 

”… support the well-documented view that the field placement and coo-
perating teachers can play a pivotal role in either reinforcing or contra-
dicting the pur poses of the teacher education program”. 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att det finns ett behov av 
ytterligare insikter i den dynamik som skapas under den verksamhets-
förlagda delen och att flera påpekar praktikens och handledarens bety-
delse särskilt för förståelsen av klassrummets komplexitet och det rela-
tionsskapande arbetet.

lärprocesser i komplexa miljöer
Forskningen om lärprocessen i skolor och liknande organisationer som 
är relevant för lärares utveckling är få till antalet. Huberman (1983) 
pekar på komplexiteten i lärares arbete (se även Jackson, 1990). Eraut 
(2002) påpekar att vi saknar adekvata analyser av komplexi teten i lära-
res arbete och att lärares kunskapsbildning avviker från andra yrkes-
grupper genom att de byg ger upp sitt kunnande via ett antal episoder 
från en hektisk och överbefolkad miljö. Ainley och Luntley (2007) påpe-
kar att en erfaren lärare har möjlighet att agera på ett mer ändamålsen-
ligt sätt än den med begränsad erfarenhet. Förmågan att se och tolka 
och bedöma klassrumssituationer blir helt avgörande för kva liteten på 
undervisningen. Den erfarne läraren som verkar se mer, bedöma bättre 
och ofta fungerar helt au tomatiskt har uppmärksammats av många fors-
kare (Berliner, 1994; Johansson & Kroksmark, 2004; Kroksmark, 1997; 
Krull, Oras & Sisask, 2007). Utveck lingen av dessa förmågor, från novis 
till expert, tar många år och kräver erfa renhet och engagemang (Dreyfus 
& Dre yfus, 1986; för en kritisk reflektion se Bengtsson, 2010). Aktuella 
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resultat inom psykologi och neurofysiologi förklarar skillnaden mellan 
ex perten och novisens sätt att se och bedöma via det explicita (medvetet 
tänkande) och det implicita (omedvetet igenkännande) systemet som 
används båda för att se, förstå och bedöma omvärlden. Man lär sig att 
känna igen situationer och hän delser på ett automatiskt, intuitivt och 
icke kontrollerat sätt (Björklund, 2008). 

Vi har i tidigare klassrumsstudier funnit att läraren lägger stor möda 
vid att skapa goda relatio ner i klassrummet (Wedin, 2010) och sam-
manhang för undervisningen. Han/hon månar om eleverna och försö-
ker skapa trygga miljöer (Berg, Löfgren & Eriksson, 2007) och enligt 
Hultman (2001) och Wedin (2010) sker en kunskapsbildning i arbetet 
med relationer. 

Vad är det som styr lärarens agerande i klassrumspraktiken?, Hur 
mycket är ”tyst kunskap” och beprövad erfarenhet av elever, ämnet 
och klassrummet? Enligt Hultman (2008, jfr. Lave, 1993) kan lära-
ren betraktas som en aktör som skapar mening i kontext. Hon/han 
tillbringar det mesta av sin arbetstid med elever och lärarens lärande 
kan då ses som en form av lärlingsskap, apprentice-in-context (Hultman, 
2008). Lärare behöver lugna och insiktsfulla samtal med eleven men 
tvingas ofta till snabba ögonblickliga aktioner (Eraut, 2002). En intres-
sant fråga blir då hur lärare och studerande ändå kan lära i sådana situa-
tioner och vilka didaktiska överväganden som de gör.

”At the elbows” beskrivs av Grimmett & MacKinnon (1992) som ett 
sätt att förstå samspelet mellan handledare och studerande och det 
lärande som sker (se Hultman, Schoultz & Stolpe, 2011). I en del studier 
framstår utbildningen till lärare som något av en socialisering, på egen 
hand, men där ”mästarna” utgörs av det som finns i miljön dvs. aktören 
som en situationens lärling (Hultman, 2008; 2011). Vissa studier ger 
intrycket att principen är att man lär sig simma genom att kastas direkt i 
vattnet. Sådana slutsatser redovisas av Anders son (2005: 42), 

”Trots att de känt sig väl mottagna har flera samtidigt uttalat att de har 
känt sig ensamma i många situationer.”, ”Lärarna beskriver hur de kan 
känna sig ensamma även inom arbetslaget …” och Gustavsson (2008: 
99, 103) när hon på olika sätt noterar att lärarstu derande, ”…ger hon 
uttryck för … hur hon ensam får ansvara för planering och undervis-
ning.”, ”… man blir ganska utlämnad till sig själv …”. 
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Samspelet mellan den lärarstuderande och handledaren innebär ett 
lärande med inslag av korrigeringar och alternativa tolkningar (Hult-
man, Schoultz & Stolpe, 2011). Det vill säga det sker en anpassning där 
praktiken har ett tolkningsföreträde. 

Metod
I den analys som redovisas här har vi utgått från tidigare forskning och 
vårt syfte är att belysa och försöka klarlägga vad som sker i dynami-
ken mellan handledare och studerande under den verksamhetsförlagda 
perioden inom lärarutbildning. Vi är intresserade av hur man lär sig till 
lärare och framförallt hur handledaren ”överför” sitt yrkeskunnande till 
den studerande. Vilka strategier, mekanismer och interaktioner kom-
mer till användning? Vi antar att en del av dessa är medvetna medan en 
del är informella och ”tysta”. 

urvalet av handledare
Vår relation till handledarna var etablerad tidigare eftersom de deltog 
i en handledarutbildning som vi erbjöd inom ramen för ett forsknings-
projekt6 som skulle ske i två steg där handledarutbildningen var det 
första. Syftet med den var att lyfta fram handledarnas erfarenheter och 
tysta kunskap. Det visade sig att denna utbildning, som hade karaktären 
av samspelsprojekt och inte en kurs i traditionell mening, endast hade 
måttliga effekter på deras arbete under de följande praktikperioderna 
(Wedin, Hultman & Schoultz, 2012). 

urvalet av praktikperioder och samtal
Vårt empiriska material kommer från de senare praktikperioderna 
under utbildningen och var mellan två och sex veckor långa. 

Ofta genomfördes deltagandet i följande sekvens: deltagande i en 
eller två lektioner före samtalet och därefter själva samtalet, mellan 
handledare och studerande. Men det förekom även att vi deltog i sam-
talet utan lektionsdeltagande. Samtalet spelades in och transkriberades 
korrekt som det hördes, inget tillrättaläggande av språk eller uttryck. 

6 Lärande i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. En studie av yrkeslärande, lärlings-
processer och handledarskap. Finansierat av Vetenskapsrådet/UVK
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Samtalen genomfördes ofta i handledarens klassrum men även i andra, 
mer eller mindre, lämpliga lokaler i skolan.

analysen
Materialet kategoriserades i huvud- och underkategorier enligt nedan. 
Närhet blir en form av samlande huvudkategori, vilken kommer att 
genomsyra redovisningen av de kategorier vi utvunnit i vår analys. 
Några utgår från handledaren medan andra sker mer i interaktion:

Kommenterar, ger kritik och positiv återkoppling

Planerar tillsammans

Lägger till rätta och tolkar situationen

Ger forskningsuppdrag och uppmuntrar till didaktiska test

Diskuterar dynamiken i klassen

Kategorier och underkategorier överlappar till del men har även unika 
aspekter. Vi har försökt att fånga viktiga strategier och omständigheter 
som handledaren använder för att överföra sitt yrkeskunnande, både 
formellt och informellt. Och på detta sätt hoppas vi att det ska vara 
möjligt att även identifiera omedvetna förhållningssätt och den tysta 
dimensionen. För en mer detaljerad redovisning av empirin hänvisas till 
Hultman & Wedin (2014).

resultat 
Närhet blir en form av samlande huvudkategori vilket innebär att hand-
ledaren använder närhet som mekanism och strategi i överförandet av 
sitt yrkeskunnande. Men även den studerande kan använda denna stra-
tegi i sitt samtal med handledaren. Nedan redovisas de fem kategorier 
som utvunnits ur vårt material.

handledaren ger kommentarer,  
kritik och positiv återkoppling.

Handledaren ger ofta konstruktiv kritik för att synliggöra bra delar hos 
den studerande. I samspelet mellan handledare och studerande kunde 
vi notera en kedja av positiv feed-back och parafraseringar: 
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[S: … jag tycker det ska vara en annan arbetsro – H: … Du vill ha det 
lugnare? – S: … jag vill ha det lugnare.]. 

Handledaren uppmärksammade kritiska händelser och hur de hantera-
des eller hur de skulle kunna hanteras och använde där sin erfarenhet. 

När en av handledarna använder lärarutbildningens formulär så är 
det ett styrinstrument för utbildningen men för handledaren ett sätt 
att strukturera reflektionen tillsammans med den studerande. Det blir 
ett lärtillfälle där de samtalar och reflekterar och den studerande får 
som uppgift att skriva ner sina egna reflektioner som handledaren sedan 
kommenterar – man kan se det som att handledaren använder formu-
läret i ett annat syfte. Den handledare som använde loggbok hade själv 
utvecklat detta genom mångårigt arbete tillsammans med studerande. 

Många gånger kan man se länkade sekvenser med följande innehåll: 
handledaren och den studerande engagerar sig i en interaktion med frå-
gor, motfrågor och svar, handledaren ger historik och sina erfarenheter, 
den studerande formulerar en idé, testar tankar, handledaren bekräftar 
att det framstår som vettigt (alternativt som olämpligt), den studerande 
formulerar en möjlig strategi för att hantera problemet och handledaren 
kommenterar igen [kan avse hur man bäst når fram till enskild elev i 
klassrummet]. Och en del av samtaletbestår av mycket konkreta råd. 

Det är ofta detaljerade kommentarer som ges samtidigt som hand-
ledaren förmedlar en sorts didaktisk visdom. Den studerande får dels 
hjälp med att lösa ett praktiskt problem, som kan uppstå, dels en känsla 
för dynamiken i en klass och hur man hanterar den. Handledaren kan 
förmedla många olika saker invävda i en sekvens där det även finns en 
kritisk dimension. Det övergripande intrycket är att det råder en positiv 
stämning med fokus på de goda delarna. Men i detta förmedlas även en 
kritisk kommentar som mjukas upp med en referens till handledarens 
egen erfarenhet, vilket medför att det även ges en mera allmän prägel. 
Det blir då något mer än bara kritik, det blir en del av vad det innebär 
att vara lärare. Handledaren kan t.ex. påpeka att man måste vara obser-
vant på elevgruppen och enskilda elever. 

I vissa sekvenser blir det extra tydligt att handledaren bekräftar den 
insikt och den analys som den studerande bidrar med, de förstärker den 
studerandes initiativ och förklaringar. Här får vi en överföring från hand-
ledaren men där fokus ligger på handlingar utförda av den studerande. 
Spontana lösningar förstärks och förklaras av handledaren. Det skulle 
kunna uppfattas som en form av successiv formning. Ett givande och 

Vänbok 7 maj.indd   144 2014-05-20   08.59



145

handledning och yrkeskunnande i komplexa miljöer

tagande dem emellan där handledaren ofta uppmärksammar den stude-
randes analys och bygger vidare på den i samtalet. Samtalets struktur är 
i realiteten en sammanflätad sekvens som leds av den studerandes erfa-
renheter i en konkret situation som inträffat före samtalet. 

Handledaren använder ibland händelser för att vidga insikter och ge råd. 
De anknyter till andra områden där den studerande har erfarenheter 
och hämtar exempel från dessa områden, ”… det vet ju du som …”. 
Rådgivningen knyts till den aktuella situationen och blir som en alter-
nativ exemplifiering. Handledarna använder händelser för att vidga 
problematiken och ge råd och dela med sig av sin erfarenhet. Handle-
daren använder sina egna observationer av det som händer runt den 
studerande i klassen när han t.ex. har ansvaret för en lektion. De kan 
använda näraliggande exempel som inträffat för att förtydliga. Men 
även för att påpeka en viktig princip i en lärares undervisning. Vi såg 
också hur oplanerade händelser kunde användas för att lyfta fram 
intressanta iakttagelser. 

Både handledaren och den studerande gör en upptäckt som är av 
betydelse för båda. Handledaren kan t.ex. påpeka att det inte räcker 
med en blick för att skapa ordning. Det beror framförallt på vilken 
grupp man har och vilken relation man etablerat. Det centrala är inte 
blicken utan det som sker är att handledaren/läraren aktiverar en bind-
ning (förtroenderelation) som redan etablerats. Om den saknas så får 
man peka med hela handen. När vi deltog i den studerandes lektioner 
kunde vi ibland, rent fysiskt, känna ”relationen”, det vibrerade och blev 
”elektriskt”, ett flow. I sådana situationer kan lektionen bli lång, intro-
duktionen för lång eller genomgången dra över tiden utan att det känns 
fel. Då brukar handledarna just påpeka detta, ”i och för sig för långt 
men det fungerade bra”.

Handledaren använder ibland sin erfarenhet för att måla upp en bild 
och i detta söker hon efter alternativ till det som inträffar i undervisningen. 
Det blir en form av experiment i tanken (i samtalet). Ett situerat sam-
tal och tankeexperiment. Handledarens erfarenhet överförs genom att 
använda den studerandes erfarenhet samt (närhet) användandet av den 
situation som just inträffat (samtalet hålls ofta i direkt anslutning till 
den studerandes lektion). 

Vi ser ofta att handledaren kan använda en till synes trivial sek-
vens eller händelse som illustration till något med en betydligt större 
betydelse. Det kan bli både ett konkret tips men också en möjlighet 
att reflektera över dynamiken i klassen och vad man behöver vara upp-

Vänbok 7 maj.indd   145 2014-05-20   08.59



146

glenn hultman & ann-sofi wedin

märksam på. Ofta har inte den studerande tänkt på situationen på det 
sätt som handledaren gör.

Handledaren använder även sina erfarenheter på andra sätt t.ex. 
genom att klargöra sina tankar och arbetsmönster. De använder sina insik-
ter och analyser för att ge råd och komma med detaljkommentarer. De 
kommer med förslag och visar hur de brukar göra och tänka i olika situ-
ationer, 

”… jag ska visa dig lite tydligare när jag har lektion vid nåt tillfälle, vad 
jag menar med det …”. 

Ibland är innehållet ren kunskap t.ex. om klassen där handledaren över-
för historik och visdom, in-situ. Eller att handledaren berättar om ana-
lyser av klassens arbete och den dynamik som uppstår mellan lärare och 
klass. Kan ofta vara en sorts osynlig dimension. Det här innebär att de 
försöker illustrera något osynligt men som kan förstås om man kombi-
nerar konkretion med samtal.

När handledningen hänvisar till och utnyttjar gemensamma tankar så 
syns det, i vårt material, i de utskrivna talsekvenserna i form av ofull-
ständiga meningar – man bygger på varandras utsagor och de följer efter 
varandra som i en kedja. Vi får intrycket att de talar samma språk. De 
agerar och talar som om de redan vet vad den andre skall säga. De är i 
samma dialog och diskurs. Ibland kunde vi uppleva att de talade i mun-
nen på varandra. En sorts slutkategori eller illustration till en situation 
då insikten är överförd? De visar att de förstår och ser samma sak på i 
huvudsak samma sätt. De ”talar samma språk”. De har samma insikt 
och värdering även om den studerande initialt uttrycker en viss form av 
invändning som sedan falnar. Samtidigt finns i en sådan handlednings-
situation en maktrelation där handledaren uppenbart är den som har 
ett tolkningsföreträde. Så det kan vara svårt att avgöra vad språkspelet 
förmedlar. 

Vårt intryck under samtalet var att det blev ett samspråk men när 
man granskar transkriptionen kan man även få en alternativ uppfatt-
ning, den om styrning. Ytterligare en insikt kan vara att vissa sekvenser 
visar en överföring i ett sammanhang som karaktäriseras av hög auk-
toritet (inte nödvändigtvis en auktoritär sekvens), god legitimitet och 
med en tydlig ambition att prägla den studerande. I sådana sekvenser 
under handledning vill handledaren påpeka och lyfta fram viktiga insik-
ter. Då kan det ibland bli nödvändigt med en övertydlighet och en näst 
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intill övertalande attityd. Vi menar att alla tre tolkningarna kan vara 
relevanta.

I vissa sekvenser tycker vi att de ”ser” tillsammans … dvs. de har 
sett samma fenomen och vi tycker oss förstå att de också uppfattar det 
på liknande sätt. Vårt intryck är att texten (transkriptionen) blir en väv 
och inte behöver läsas som separata utsagor. När mönstret redovisas, 
rad för rad, ges ett felaktigt intryck av turer/hierarki. Deras samtal är 
hela tiden i en konkret situation. De ”ser” vad de pratar om och ”språ-
ket” innehåller koder och antydningar. Trots att vi deltog i samtalen, 
som tredje partens lyssnare, var det ibland svårt att förstå deras syft-
ningar. Vi kunde ibland be om förklaringar under eller efter samtalet 
som bidrog till en ökad förståelse hos oss.

Våra handledare ställer ofta frågor till den studerande under samtalet 
för att stimulera och utmana. En teknik som verkar syfta till att skapa 
ett fokus på något viktig men även för att få in den studerande i centrum 
för samtalet. Och med den utgångspunkten ta upp aspekter i undervis-
ningen eller för att ge råd. Vi kunde i vissa sekvenser se att det blev ett 
givande och tagande. Handledaren ställer frågor, men även riktade och 
ledande frågor används som hjälp. Positiv återkoppling och tolkning 
av det som den studerande tänkte, kände och gjorde. Det handledaren 
säger vidimeras av den studerande. När den studerande får och besvarar 
frågan leder det till att den studerande lyfter in en reflektion från sin 
egen erfarenhet och där kan handledaren lägga till en följdfråga. Och 
avslutar ofta sekvensen med en positiv kommentar som återigen tar 
in den studerande i centrum för händelsen. Återkommande frågor är 
följande:

 ”… har du tänkt på om du ska göra några justeringar inför nästa …? Är 
det någonting som du skulle vilja göra annorlunda med den vetskapen?”.

Handledaren inleder med ett konstaterande för att sedan följa upp med 
en fråga. Men det kan också vara så att handledaren helt enkelt ber om 
en reflektion i form av en fråga.

Både handledaren och den studerande använder sitt observerande i 
samtalen. Det kan avse undervisning, elevers lärande och annat som 
pågår i klassrumsdynamiken. Båda parter observerar det som sker runt 
omkring dem när de själva undervisar men också när den andre gör det. 
Ibland noterar de händelserna på liknande sätt och verkar vara överens 
om slutsatserna. I vissa situationer är det den studerande som noterat 
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ett problem i sin undervisning som tydligen handledaren inte obser-
verat. Då blir samtalet dominerat av detta och handledaren kan delta 
i reflektionen. Handledaren engagerar sig genom att fråga efter den 
studerandes analys och ”datainsamling”. Hela samtalssekvenser kan 
avslutas med iakttagelser från den studerande och en parafrasering från 
handledaren. Vi fick intrycket att handledaren ibland, av någon anled-
ning, inte riktigt tog tillfället i akt för att uppmärksamma den notering 
som den studerande gjort. 

planerar tillsammans
En stor del av den studerandes tid under praktiken ägnas åt att pla-
nera olika undervisningsmoment. Det innebär både att den studerande 
har egna idéer som ska realiseras och att genomföra den vanliga under-
visningen. De går igenom ett moment tillsammans, den studerande 
genomför och de diskuterar detta efteråt. De har planerat och diskute-
rat före och i det efterföljande samtalet konfirmerar handledaren eller 
lägger till rätta … de pratar om det tillsammans men handledaren styr 
eller rättare sagt kontext styr.

En del av lärandet i planeringsfaserna innebar att den studerande 
kunde göra en egen planering som påminde om eller var densamma 
som handledarens och de lärde sig genom att ”malla” dvs. imitera … 
den studerande är med i samtalet och både hör och ser …. Det är dess-
utom så att den studerande kan skolas till att ”se”… (H) … för jag tror, 
jag tror jag tänker skriva [använder lärarutbildningens formulär]. Alltså 
här blir det nåt väldigt kort om att ”se” …

En del i yrkeskunnandet innebär att man lär sig att uppfatta olika 
händelser på olika sätt och olika dimensioner av klassrumsdynamiken, 
vilket vi nu övergår till.

lägger till rätta och tolkar situationen
Det inträffar ofta att handledaren har en annan uppfattning än den stu-
derande, att handledaren ser saker på ett annat sätt och det kan t.ex. 
innebära en mer positiv tolkning av en given situationen. Man kan upp-
fatta det som ett möte mellan två personer med olika förutsättningar att 
uppfatta det som sker.

Man ser hur handledaren och den studerande planerar och disku-
terar. Den studerande genomför och de samtalar och reflekterar efter 
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lektionen. Handledaren korrigerar, fördjupar och lägger till utifrån sina 
egna erfarenheter. Handledaren gör positiva och negativa inspel, men 
hela tiden en positiv återkoppling: förstärker, förtydligar, sätter in i ett 
sammanhang (t.ex. klassen), utvidgar, ger nya aspekter och kommen-
terar. 

Ibland såg vi hur handledaren gav en kraftig förstärkning och en tyd-
lig tolkning av situationen som ger en auktoritativ hållning till händel-
sen, där handledaren säger,

 ”För honom är det jättenyttigt”. 

Handledaren lägger till rätta och anger vad som är den korrekta tolk-
ningen. Detta är även något som handledaren gör i andra sammanhang 
t.ex. när den studerande samspelar med de andra på skolan.

Genom sina kommentarer och tolkningar av situationer kan handle-
daren förmedla en attityd.

De överför en hållning och en attityd:

”Man ska inte skriva, för annat tar så mycket tid – man har  
det i tankarna – där ligger en del av kunnandet”. 

Men den studerande får också genom sitt deltagande en möjlighet att 
bli delaktig i en gemenskap trots att de inte har den erfarenhet som 
handledaren och dennes kollegor har, 

” … men just den där känslan av att du känner det men  
du ska också veta att det är så vi känner i vårt yrke”. 

De kommer in i en gemensam diskurs som visar hur en lärare gör, kän-
ner och talar. Även den erfarna läraren har känslor och konfronteras 
med motstridiga känslor t.ex. att man vill vara en god ledare som upp-
fattas som snäll samtidigt som man känner att man tjatar, är arg och 
säger till eleverna. I samtalet dem emellan kan handledaren skapa en 
påverkan mot att se något annat i situationen.

(S) Det vet man inte riktigt förrän efteråt. (H) Nej, men det är ju det här 
lite att det känner man lite när man börjar och liksom hur diskussionerna 
ska gå, det är ju det där att fånga deras uppmärksamhet och få in dom i 
diskussionen och få dom intresserade, så det är roligt. 

I det här utbytet framförs en subtil påverkan där handledaren försöker 
att få den studerande att ”se” annat. I det fortsatta samtalet, i fortsätt-
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ningen av vinjetten ovan, tar handledaren upp en indirekt kritik (som vi 
uppfattar det) i form av ett påpekande, ett krav som formuleras i termer 
av att man som lärare själv måste vara som man vill att klassen ska bli, 
vilket innebär att man måste vara engagerad och visa ett intresse. Och 
även här avrundas med påpekandet att det är roligt, ett positivt avslut 
eller rättare sagt övergång i det fortsatta samtalet.

ger forskningsuppdrag och  
uppmuntrar till didaktiska test

Påtagligt ofta deltog vi i samtal där handledaren bad den studerande 
utföra saker som innebar en uppgift att prova. Det kunde vara en upp-
muntran till didaktiska test endera parat med en önskan att den stude-
rande skulle få göra och odla egna intressen eller en direkt uppmaning 
att själv testa något som de just diskuterat eller med anledning av sådant 
de sett.

I samtalen rörde det sig om faktiska tankar och planer i den kom-
mande undervisningen. Men handledarna gav också andra förslag, 
sådant som kunde vara en utmaning och ibland minnesexperiment som 
underlag för fortsatt dialog.

Handledaren kan initiera miniexperiment för att uppmärksamma 
saker som man annars kan förbigå eller sådant som underlättar den stu-
derandes självreflektion. En mer avancerad variant av detta kommer 
nedan. En av våra handledare bad en av de studerande att observera 
handledarens undervisning och fokusera på vad eleverna gör som inte 
är relaterat till den pågående undervisningen. Dessa insikter kunde 
sedan diskuteras och fylla en funktion för dem båda. Och i kategorin 
som följer är det liknande saker som uppmärksammas men handledaren 
väljer att mera direkt lyfta upp frågor om dynamiken i klassen.

diskuterar dynamiken i klassen
Handledaren tar upp dynamiken i klassen som ett sätt att påvisa den 
”osynliga dimensionen” i klassrum. Ofta en metadiskussion. Den stu-
derande testar intryck som handledaren använder. Även den studerande 
kan uppmärksamma saker som handledaren är omedveten om t.ex. 
saker som inträffar oplanerat och som kan få betydelse för yrkesdiskus-
sionen. Handledaren förmedlar hur man kan uppfatta elever och pro-
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cesser i klassrum och utgår ofta från sin egen erfarenhet. Båda kan göra 
noteringar som kan användas i den här diskussionen. Det kan handla 
om hur man löser kritiska situationer. Och då kan det även handla om 
detaljerade råd där handledaren kopplar till en konkret situation, vilket 
ger en närvarokänsla.

I deras samtal kan de reflektera över ofta till synes enkla omstän-
digheter men som, ska det visa sig, har en betydande vikt i en lärares 
arbete. Ett sådant exempel är hur man gör för att uppmärksamma och 
”se” varje elev, en nyckelfråga för alla lärare. Den studerande påpekar 
att han inte egentligen har någon medveten strategi för hur detta ska 
realiseras och talar om intuition, dvs. de har en känsla av att detta är 
viktigt, varje dag. Vilket även handledaren återkommer till längre fram i 
samtalet. I detta fall så är det både handledaren och den studerande som 
kommer med inspel i samtalet. Handledaren ger exempel och illustra-
tioner hur detta kan genomföras och hur man kan tänka kring det. Och 
i diskussionen uppstår också två funktioner i lärarens ”cirkulerande i 
klassrummet” nämligen att både få bekräftelse och att faktiskt få hjälp. 
Sedan kan man undra hur mycket av just denna detalj som den stude-
rande uppfattar? Det blir skillnad när man har möjlighet att i lugn och 
ro läsa en transkription. Men vi såg i andra situationer hur liknande 
aspekter användes.

Ett klassrum är en mycket begränsad yta för 24 elever och en lärare. 
En osynlig dimension – och en utifrån kommande observatör kan tycka 
att klassrum är lika men nästan allt är genomtänkt i många klassrum, 
vilket framgår av handledningssamtalen: elevens placering och bänkar-
nas position, materialets placering, flödet [vill undvika köbildning när 
eleverna hämtar material], kombinationen av kateder – tavla – projek-
tor, schemat, planeringen och lärarens rörelse i rummet. Kanske är det 
av det skälet som handledaren påpekar att den studerande rör sig bra i 
klassrummet.

Vi hörde också att den studerande tog fram intryck för att testa sin 
känsla inför handledaren.

Och testet kom ofta i form av en fråga som väntade på ett svar i stäl-
let för att formulera intrycket direkt. Och våra handledare menade att 
de såg det som en viktig del i utbildningen att man får prova och testa 
intryck i en trygg miljö för att lära känna klassrumsdynamiken. Situa-
tionen kan te sig på annat sätt när man har egen klass.

Och det är många saker som skall tränas. Vi ser att en del är hur man 
”uppträder” som professionell (vårt uttryck). Handledaren använder 
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uttrycket att ”behålla det lugna” och att det är ”det yttre” eleverna läser 
av. Man arbetar i ett komplext system med stor dynamik.

Handledaren är mån om att den studerande inte ska överdriva kra-
ven på sig själv och försöker ingjuta förståelse för det yrke som väntar. 
Det är också intressant att de uppmärksammar den komplexa sidan i 
arbetet och att man måste vara klar över vad man kan och vad man inte 
förmår göra. Handledaren betonar att man kan fortsätta att fråga kol-
legor när det kör ihop sig. Och att detta inte uppfattas som en svaghet 
utan alla vet hur det var när man kom ut som nyutbildad lärare. 

Många gånger uppmärksammar den här typen av samtal det infor-
mella eller en osynlig dimension. Det kan handla om samspelet mel-
lan lärare och elever där man uppfattar eller missuppfattar saker om 
varandra. Eller då man får insyn i den andres informella strategier eller 
upptäcker att elever också analyserar klassrumsdynamiken och tolkar 
det som händer. Det blir en del i didaktiken. Handledaren och den stu-
derande kan t.ex. diskutera dynamiken i termer av en kedja av händel-
ser: (1) läraren planerar och genomför sin strategi (2) eleverna tolkar 
(eventuellt i dialog med läraren) och (3) eleverna agerar utifrån sin egen 
tolkning. Den typen av samspel dryftas ofta.

De konstaterar att i ett klassrum sker det väldigt mycket annat än 
undervisning, en process som pågår, parallellt, ett spel som pågår hela 
tiden. Det kan gälla relationer mellan flickor och pojkar eller mellan 
olika pojkar. Ofta pågår detta utan att läraren noterar det. Ibland är 
dock gesterna övertydliga, ibland subtila: kommentarer, retningar, 
knuffar. Tillsammans letar de efter mönster, på initiativ från handleda-
ren, som också relaterar till egen erfarenhet och informella ”forsknings-
strategier”. Den studerande blir invigd i den inre kulturen och en del av 
yrkeskunnandet.

diskussion 
Vi instämmer i Ellströms (2011) resonemang om det omvända dvs. 
att motiv och mål kan vara rekonstruktioner och i det sammanhanget 
skulle man kunna påpeka att även insikt och lärande är något som ver-
kar inträffa under de samtal som hålls mellan handledaren och den stu-
derande. En närläsning av materialet (Jmf Hultman & Wedin, 2014) 
ger utrymme för den typen av tolkningar. För att vara helt säkra på 
det lärande som inträffar behöver vi använda även andra metoder som 
fångar det som händer under praktikperioden och mätningar av läran-
det och dess karaktär. För närvarande kan vi i våra data endast göra 

Vänbok 7 maj.indd   152 2014-05-20   08.59



153

handledning och yrkeskunnande i komplexa miljöer

försiktiga tolkningar och formulera trovärdiga antaganden.
Den mikromiljö som analyseras i detta kapitel tar, kan man säga, 

sin utgångspunkt i en till synes ideal miljö och en rationalistisk syn på 
lärande (Ellström, 1992:90) där man antar att det är möjligt att använda 
formell undervisning och ett klokt agerande dvs. ”tänka-först-handla-
sedan”. Men i realiteten handlar det, kanske framför allt, om att lära ut 
handlingar och tankemönster som ligger implicit, är situerade och följer 
principen ”handla-först-tänka-sedan” (s 90). De strategier som handle-
daren använder är till stor del karaktäriserade av en situation som enligt 
Ellström är icke-rationalistisk och till del bygger på ett intuitivt hand-
lande. Vi uppfattar handledarens strategier som något som växt fram 
under lång tid och som så att säga förfinats och ”utvärderats” erfaren-
hetsmässigt under lång tid. Ett konkret exempel på detta är den logg-
bok som en av våra handledare utvecklat. Strategierna, som vi ser dem, 
kan varieras relativt den kontext som råder (Ellström, 2011) dvs. den 
studerande, den egna klassen och under vilken fas som handledningen 
genomförs. Det kan också vara så att handledarens ”strategier” till del 
är informella och omedvetna och därför svåra att redovisa via konven-
tionella datainsamlingsmetoder. Men de kan synliggöras i ett samtal 
som är situerat och som möjliggör tolkningar. I detta sammanhang bör 
påpekas att det är vi som satt etiketten på de olika strategierna.

Vi uppfattar att den lärsituation som uppstår ofta använder situa-
tioner som finns i vardagsarbetet och tar dem som grund för reflektion 
(Ellström, 2011) i ett samtal. Samtalet kan inträffa spontant direkt efter 
den aktuella händelsen eller som en del i en inplanerad dialog. Händel-
sen kan endera uppstå när handledaren själv undervisar eller när den 
studerande gör det. Detta kan vara en förklaring till att strategierna ofta 
har en karaktär av ”närhet”. 

Den studerande lär sig till lärare och handledaren kommunicerar och 
”överför” sitt yrkeskunnande baserat på ett antal närhetsstrategier eller 
för att referera till tidigare forskning (Grimmet & MacKinnon, 1992; 
Hultman, 2008), at-the-elbows, dvs. man lär sig genom att göra, genom 
att utgå från sin egen erfarenhet (den studerande), genom att använda 
handledarens erfarenhet och verktyg (didaktiska hjälpmedel och tips), 
genom att lyssna och delta i samtal, genom att vara en del av handleda-
rens förklaringar och tolkningar av skeendet och genom att vara en del 
av det som sker inklusive känslor och andras reaktioner. Ett samman-
fattande uttryck för detta är att man ser varandra i handling (Hultman, 
2004; Hultman, Wedin & Schoultz, 2012; Stedt, 2013). 
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Vi menar att detta också är en didaktisk princip som utgör en paral-
lell dimension till det som sker i handledningssituationen. I lärarens 
arbete i klassen fungerar närhetsprincipen naturligt eftersom den med-
för att läraren kan kontrollera det som sker i klassen. Man måste ha 
eleverna nära för att hålla ihop miljön. Om man inte lyckas med detta 
så kan saker inträffa som ligger utanför lärarens kontroll, samtidigt 
som läraren har ansvaret. De olika aktörerna socialiseras i termer av det 
Hultman (2008; 2001) uppfattar som situationens lärlingar. Dock kan 
närhetsprincipen frångås i en situation där läraren har etablerat en rela-
tion till elevgruppen så att de styr sig själva, under begränsad tid. Såle-
des blir ”närhet” återigen både en strategi och en didaktisk princip. I 
handledningssituationen är båda verksamma. Handledarens arbete kan 
uppfattas som en, mer eller mindre, tydlig illustration (pedagogik) till 
en viktig didaktisk dimension. Man lever som man lär. 

I en diskussion om handledningens kontextuella karaktär menar 
Jones & Brown (2011) att principerna hos komplexa system (CAS, 
Complex Adaptive Systems) kan tillämpas för att öka förståelsen för 
handledningens situationella dimension. Vi ser i våra data att handle-
darna (och de studerande) hanterar just en komplex miljö i sin peda-
gogiska gärning. Till exempel så visar en av handledarna att man lär ut 
improvisation och andra att den studerande tränas att uppmärksamma 
oförutsedda händelser som inträffar kontinuerligt. Det innebär som 
Jones & Brown påpekar att den studerande leds in i ett system och en 
kultur där handledaren försöker skapa en förståelse för vad som sker 
och varför, ”the mentor serves as an exemplar and a guide to a new 
social world” (p 412). Ytterligare en aspekt, som vi noterar, är elevens 
aktiva tolkningsarbete (Hultman, 2011; Liberg, 2010) som innebär att 
eleverna är medvetna aktörer som väljer t.ex. innehåll. Ännu en aspekt, 
som Jones & Brown identifierar, är det vi angett i termer av att hand-
ledaren och den studerande ibland ”talar samma språk” och att vi ser i 
turtagningen att de framstår som en enhet. De tänker och ”ser” på ett 
likadant sätt och Jones & Brown (2011) noterar att ”We suddenly began 
to speak as if our relationship was an entity itself …” (p 414).

Och i en sekvens från Hultman m.fl. (2011) kan man se att samspe-
let med handledaren och klassen ger olika typer av förstärkning och 
återkoppling. Relativt arbetet i klassen så finns det både positiva saker 
(kan hantera oförutsedda händelser) och negativa saker (blir frustrerad 
för att ambitionen inte kan reali seras). Handledaren fyller här en vik-
tig funktion i det att den relationen hjälper lärarstudenten att anpassa 
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sitt tänkande och utvärderingen av sina insatser, det är inte alltid så 
negativt som man själv tycker, det finns andra uppfattningar (handle-
darens). Handledarens inpass ger lärarstudenten en annan bild av hur 
man kan tolka det som händer. Och detta blir betydelsefullt. Den stude-
rande får en korrigering i sin upp fattning av vad som kan räknas som en 
meningsfull uppfattning relativt den situation man befinner sig i. I vårt 
material är den här typen av interaktion vanlig.

Vi tycker oss således se att kommunikationen av yrkeskunnandet 
sker genom att handledaren arbetar tillsammans med den studerande. 
Hos (Ottesen, 2007) återfinns en intressant vinjett som redovisar hur 
hendledare och studerande samspelar och den interaktionen påminner 
starkt om de data som tidigare redovisats i den här studien. Man ser 
hur handledaren strävar efter att tolka en del av det som händer på ett 
positivt och konstruktivt sätt men lämnar även konstruktiv kritik. De 
använder det vi kallar för närhetsstrategier.

Vår analys tar sin utgångspunkt i ett deltagande perspektiv där vi 
försökt att illustrera överföringsmekanismer så som de ter sig in-situ. 
Våra beskrivningar är grundade i de samtal, intervjuer och observatio-
ner som genomförts. I vår analys har vi inte bevarat frågan om vad stu-
derande lär under sin praktikperiod utan fokuserat på de handlingar 
som utgår från handledaren. Kommunikationen av yrkeskunnandet 
och realiserandet av lärandet tror vi sker i den situation som skapas när 
handledaren arbetar tillsammans med den studerande i klassen, i sin 
helhet. Och i detta inbegriper vi även det samspel som vi kallar plane-
ring och reflektion. Men kärnan är, enligt vårt intryck, det som sker i 
triaden: handledare, studerande och klassen. Den skapar en grund för 
omedelbar och intensiv kommunikation, känslor och nära observation. 
Eraut (2010) gör en liknande notering i en studie av bland annat ingen-
jörer och sköterskor:

[it’s useful to work alongside others] … To observe and listen … and to 
participate. This mode of learning which includes a lot of observation as 
well as discussion, is extremely important for learning tacit knowledge or 
the knowledge that underpins routines and intuitive decisions and is dif-
ficult to explain. When people see what is being said and done, explana-
tions can be much shorter because the fine detail of incidents, such as the 
tone of voice or visual features, contributes to their understanding. (p 47).

Vi menar att den studerande lär genom att, så att säga, ta över det som 
sker och genom att gå in i handledarens arbete i en totalsituation. Detta 
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blir en ”överföring” men med andra nyanser än då begreppet användes 
tidigare. Det handlar inte enbart om att ta emot något utan det sker 
både synligt och konkret samt framför allt informellt och tillsammans 
med andra, ofta ”tyst”. Och det kan vara en förklaring till att handledare 
använder de strategier de gör. Många av de redovisade strategierna är 
erfarenhetsbaserade och uppstår i samspelet mellan de båda aktörerna. 
Andra strategier utgår från handledarens erfarenhet. Och handledning 
blir egentligen något mera än ett antal strategier, det blir det arbete som 
sker under praktiken med både handfast undervisning och upplevelsen 
av att vara lärare. Närhet är således det begrepp som illustrerar samspe-
let mellan handledare och studerande och ”närhet” blir både en strategi 
och en didaktisk princip.

Enligt Ellström (2011) kan en lärcykel ta sin utgångspunkt i bemäs-
trandet av en specifik uppgift för att sedan konfrontera detta handlande 
och söka nya handlingsalternativ. I de data som redovisas här handlar 
det även om den process där den studerande lär sig att bemästra en upp-
gift eller sekvens eller att närma sig detta kunnande.
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