
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för utbildningsvetenskap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreativa metoders funktion i 
grupphandledning 

-en intervjustudie med fem handledare 

Erika Marklund 

2019 
 

Kandidatuppsats 15 p 
Pedagogik 

 
PEG501 

 
Handledare: Åsa Carlson 

          Examinator: Guadalupe Francia 
 



 

 
 

 
Marklund, E. (2019). Kreativa metoders funktion i grupphandledning- en intervjustudie 
med fem handledare. Akademin för utbildning och Ekonomi. Högskolan i Gävle. 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
 
Denna undersökning syftar till att belysa hur några erfarna handledare resonerar kring 
kreativa metoders funktion vid grupphandledning. Tidigare forskning visar att kreativa 
metoder effektiviserar handledningen, hjälper de handledda att få tillgång till sina inre 
resurser, stärker gruppsammanhållning, möjliggör perspektivbyte, samt stärker 
reflektion genom att man tränar handling. Dessutom sker en metodutveckling. I 
bakgrunden presenteras systemteori och grupputvecklingsteori samt en presentation av 
grupphandledningens funktioner inom svensk skola. Studien består av fem 
semistrukturerade intervjuer med erfarna handledare. Intervjuerna har analyserats 
genom kvalitativ innehållsanalys och resultatet ger att enligt dessa handledare har 
kreativa metoder funktionen att skapa trygghet, synliggöra och möjliggöra olika 
perspektiv. Handledarna menar också att metoderna ökar kreativiteten i gruppen och 
möjliggör för den enskilde att integrera tanke, känsla och handling. Studiens resultat 
visar god samstämmighet med tidigare forskning och funktionerna skulle kunna ses som 
stärkande av de teoretiska perspektiven. 
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Inledning 
 
 
På många skolor i Sverige bedrivs grupphandledning för lärare och skolpersonal, ledd 

av en extern handledare (Näslund, 2004, Ögren, 2007, Åberg, 2009). Flera forskare har 

påpekat att det behövs mer forskning kring metod vid grupphandledning med externa 

handledare (Näslund 2004, Skagen 2004, Åberg 2009, Åsén Nordström, 2014). Att 

använda sig av kreativ metodik, som ett sätt att komplettera samtalet i 

grupphandledning, tycks bli alltmer etablerat. Privata aktörer, så som exempelvis Gilbe 

& Byreus och högskolan Ersta Sköndals ger kurser och utbildningar i handledning med 

kreativa metoder. Inom behandlingsarbete i Sverige, är en av de utvecklingstendenser 

man kan ana via yrkestidningarna, de kreativa inslagen i arbetet. Cullberg Weston kallar 

det ”den tysta revolutionen inom psykoterapin” (Psykoterapi, 2019, nr 1). Det finns inte 

så mycket forskning kring användningen av kreativa metoder vid grupphandledning och 

därför vill denna studie undersöka vilken funktion de metoderna kan tänkas fylla. 

 

 

Bakgrund 
 
 
Den forskning som finns om kreativa metoder i grupphandledning är begränsad. För att 

försöka kartlägga kunskapsläget presenteras här forskning och även litteratur skriven av 

erfarna handledare.  

 

Grupphandledningens	funktion	

 
En utgångspunkt i denna studie är de funktioner grupphandledning för skolpersonal har. 

Åberg (2007) menar att utifrån den befintliga forskningen i Sverige, kan man förstå 

grupphandledningens funktioner som ett medel för lärande och utveckling, ett medel för 

anpassning, och att den kan fungera som ett trygghetsskapande medel. 

Grupphandledningens funktion som medel för lärande och utveckling kan förstås då 

man idag ser lärande som en process kopplad till det dagliga arbetet, där reflektionen i 

handledningen leder till gemensamt kunskapande och fördjupad förståelse. 

Grupphandledningens funktion som medel för anpassnings-inriktat lärande utgår från  

tanken att gemensam reflektion kan stärka gruppen i att ställa sig bakom gemensamma 

mål, ge ökad förståelse för varandras sätt att tänka och därmed harmonisera och stärka 



 

2 
 

gruppens relationer. En slags grupp-stärkande verksamhet som kan stärka de 

övergripande mål och uppdrag som skolan har. Grupphandledning som ett 

trygghetsskapande medel blir viktigt när lärarna upplever sin arbetssituation som 

pressad och svårhanterlig. Grupphandledningen kan då fungera som en slags 

återhämtningsstation, ett slags tillfälle till nödvändig regression (Åberg, 2007). De 

funktioner som grupphandledningen har kan tänkas hänga samman med formen och 

metoderna vid själva grupphandledningen. Som handledare har man möjlighet att välja 

metoder som kan stärka de funktioner man önskar att grupphandledningen ska fylla. 

 
 

Kreativa	metoder	i	undersökningen	

 
I norden har två metodhandböcker troligtvis påverkat hur och vilka kreativa metoder 

som används vid grupphandledning. Kreativa metoder för grupputveckling och 

handledning (Byreus, 2012) och Yrkesmässig handledning (Tveiten, 2014) kan sägas 

beskriva stora delar av de metoder som de intervjuade handledarna berättat om. Inom 

ramen för denna studie syftar benämningen kreativa metoder på metoder som 

värderingsövningar och rollspel, gestaltande med hjälp av bilder eller figurer och 

skapande såsom att måla bilder och skriva. I de refererade texterna ingår dessa, och 

snarlika metoder, men forskningen som hänvisas till handlar ibland också om 

uttryckande konst, vilket är en metod där själva arbetet med att uttrycka, i sig, inte bara 

det som uttrycks, är underlag för reflektion. Denna metod har ingen av de intervjuade 

berättat om även om en av handledarna är utbildad i ämnet. Metoderna används enligt 

den funna forskningslitteraturen främst vid professionshandledning av psykoterapeuter 

och kuratorer, sjukvårdvårdpersonal och skolpersonal (Newsome et al., 2005, Gladding 

2012, Willams 2015).  
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Forskning och erfarenheter av kreativa metoders funktioner 
 

Metoderna	effektiviserar	handledningen	

Willams (2015) argumenterar att handledningen effektiviseras då man använder sig av 

kreativa, gestaltande metoder. En av de viktiga aspekterna han lyfter är permanens, att 

när man använder exempelvis figurer för att visa en situation är de viktiga poängerna 

hela tiden framme på scenen. Man upplever och ser dem alla samtidigt och den 

handledde, och gruppen, förstår relationer bättre genom att de är synliga och situationen 

blir klargjord. Resonemanget utgår från tanken att det visuella är vårt mest 

välutvecklade sinne och att val av fokus tydliggörs. Att få överblick över, att genom en 

viss distans rent konkret få syn på situationen hjälper de handledda att förstå 

relationerna. Överblicken ger gruppen möjlighet att välja fokus för handledningsfrågan 

vilket effektiviserar handledningen.(Ibid)  

Wilkins (1995) har en delvis annan förståelse till varför kreativa metoder effektiviserar 

handledningen. Han menar att det är för att med hjälp av kreativa metoder så uppnår 

man effektivt alla handledningens funktioner. De funktioner han syftar på är en 

stödjande, en återhämtande och en normerande funktion. Han beskriver en 

handledningsmodell för psykoterapeuter där de ritar och spelar rollspel enligt 

psykodramametoden. Effektiviteten i handledningsarbetet ökar genom att metoderna 

stärker den handleddes självförtroende och självförståelse, och kreativitet och 

spontanitet framträder lättare på grund av synergin det innebär att vara i grupp. Gruppen 

fyller den stödjande funktionen och gruppens bidrag är att gemensamt samla kunskap 

som individen tillgodogör sig i sin profession, något som ger verksamheten kvalitet. 

(ibid) Genom att gruppens samlade kunskap synliggörs, växer den enskildes kunskap 

och därmed hens självförtroende. Richmond (2009) menar att inte finns någon 

standardmetod eller modell för hur man bör arbeta med reflektion kopplat till 

grupphandledning. Istället ses alla de olika skikt av reflektion, scenarier, möjliga 

interventioner, som gruppen kan erbjuda som den viktigaste möjlighet att stärka 

reflektionsprocessen. Han menar att variationen i hur man reflekterar är viktig för att nå 

ny kunskap och formulera nya idéer. (Ibid) Utifrån resultat av sin studie av en 

praktikhandledningsgrupp, argumenterar Neswald-McCalip et al. (2003) emot den sorts 

färdiga modell för kreativ handledning som Hawkins presenterar. I Hawkins 

beskrivning står handledaren för mer struktur i början av gruppens liv och tar så 
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småningom en mer konsultativ roll. Neswald-McCalip et al. (2003) påpekar svårigheten 

med att handledaren ska avgöra vilka metoder som är mest användbara och vara den 

som avgör vad den handledde behöver. De förespråkar istället vad de kallar en 

regenererande modell, där hela handledningen ses som en steglös process där det som 

ger mening för de handledda står i fokus snarare än specifika kreativa tekniker eller 

grupputvecklingsteorier. Studien förespråkar ett synsätt där den kreativa 

handledningsprocessen förstås utifrån dimensioner som struktur, teoribakgrund, 

spontanitet och undersökande, experimenterande, allt utifrån de handleddas behov. 

Deras studie visar att den kreativa handledningen stärkte de handleddas teoriförankring 

och de utvecklade en ny teori; den regenererande modellen. ( Neswald- McCalip et al, 

2003). I en annan studie av fem mastersstudenters praktikhandledning menar de 

intervjuade studenterna att de haft större utbyte, och lär sig mer, av de andra handleddas 

feedback än av handledarens (Linton, 2003). I boken Kreativa Metoder för 

grupputveckling och handledning skriver Byreus (2012) om aspekter av 

handledarskapet och kreativa metoder. 

 

Ger	de	handledda	tillgång	till	sina	resurser	och	sin	energi	

Ytterligare ett sätt att se på kreativa metoders funktion vid grupphandledning handlar 

om hur individen kan hitta sina inre resurser med hjälp av kreativa metoder. Lipschütz 

(1976) som påverkat mycket av den skapandepedagogik som finns i Sverige idag, kallar 

sitt arbete för det självpedagogiska arbetssättet. Det innehåller olika kreativa övningar 

och han benämner det som ”det skapande förhållningssättet”. Han menar att i den 

skapande processen lämnar individen det språkliga och logiska tänkande och återgår till 

mer primitivt, irrationellt tänkande. Med andra ord kräver skapande aktivitet ”en 

regression i jagets tjänst” (Ibid s.17), en förmåga att gå tillbaka till tidigare 

utvecklingsnivåer och där få tillgång till så stora delar av personligheten som möjligt 

och skapa en syntes av olika sidor, tankar och känslor. När denna syntes är uppnådd kan 

individen ta ett utvecklingssteg framåt. Detta påminner om Botté och Hoo (2014) som 

utgår från ett antagande om att den handleddes omedvetna blir medvetet genom att man 

i handledningen arbetar kreativt. De ser det som att i det omedvetna finns kreativiteten 

som en slags reservoar som finns under det dagliga livet. Handledaren kan hjälpa den 

handledde att få tillgång till denna reservoar genom arbete med kreativa metoder. 

Individens process är att göra en djupdykning inom sig själv för att få fatt i sina inre 
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resurser och använda dessa till den svårighet man arbetar med.  De framhåller 

betydelsen av kreativa metoder som ett sätt att aktivera viljan och energin till en 

handledningsfråga. (Botté och Hoo, 2014) Visualisering och andra kreativa metoder 

hjälpa den handledde att få fatt i sina resurser genom den fördjupade introspektionen 

och reflektion som metoderna erbjuder (Lahad, 2000). Man fokuserar här på den 

handledde själv för att komma vidare med frågeställningen snarare än på att synliggöra 

sakfrågans komplexitet. Detta utgår från tanken om att om jag förstår mer om mig själv, 

har jag lättare att hantera andra och de svåra situationer jag hanterar i min vardag på 

jobbet. Tveiten (2014) menar att det är handledningens kärnpunkt, att den handledde 

själv har ”svaret”, men att de kreativa metoderna kan belysa frågeställningen på en 

mängd olika sätt, och synliggöra relationer till gagn för den handledda.  

	

Ökar	gruppsammanhållningen	

Det finns forskning som visar att användandet av kreativa metoder ökar 

gruppsammanhållning. De menar att detta beror främst på den icke-dömande och 

involverande process som kreativa metoder inbjuder till (Newsome et al., 2005, 

Gladding, 2015). Gruppens stödjande funktioner minskar den handleddes beroende 

gentemot handledaren och visar att detta oberoende i relation till handledaren, ökar den 

handledde och gruppens kreativitet (Hawkins och Shohet, 2012). Att genom kreativitet 

och skapande, nå ökad medvetenhet och främja sammanhållning, finner stöd i forskning 

om uttryckande konst, en metod där man skapar exempelvis genom målning. ”More 

specifically, using expressive arts in supervision can help supervisees expand their 

awareness of self and others and facilitates the development of group cohesion.” 

(Newsome et al. 2005 s.145). Detta stöds av Davis et al. (2018) som beskriver hur 

uttryckande konstmetodik skapade tillit och sammanhållning i en handledningsgrupp 

som tidigare upplevts som ineffektiv. Gladding (2005) menar att det universella språk 

som bilder ger underlättar för gruppen, men inte i termen gruppsammanhållning, utan 

rapporterar vad han kallar stärkta band mellan gruppmedlemmarna. Detta beror enligt 

honom främst på att kommunikationen underlättas av att man använder bildspråket. Han 

har observerat ökat självutlämnande, öppenhet, tillit, trygghet och positiv interaktion 

mellan gruppmedlemmarna.  

Den ökade kommunikationen och mångfalden av perspektiv menar Williams (2005) 

bidrar till att det känslomässiga engagemanget blir större. Det ökade känslomässiga 
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engagemanget innebär också att den handleddas känslor, av exempelvis oro och ångest 

visar sig generella eller allmängiltiga och kan delas av de andra i gruppen, vilket ger den 

handledde stöd och lättnad (Ibid). De kreativa inslagen öppnar för att de handledda ska 

kunna arbeta mer intuitivt och ger möjlighet till spontanitet, något som hjälper de 

handledda att hitta en djupare mening med sitt arbete enligt Wilkins (1995).  

Det kommunikativa och kreativa i metoderna underlättar flexibilitet och öppenhet hos 

deltagarna vilket i sig anses stödja gruppens arbete (Davis et al. 2018).  

 

Lära	genom	reflektion	och	handling	

Lärandefunktionen i handledningen lyfts fram utifrån att man tänker sig handledningen 

som en trygg plats (Winnicott, 1981) och bland forskare som intresserar sig för lek och 

utvecklingspsykologi (McHugh, 2014, Fonagy, 2014). Att ha förmågan att reflektera är 

avgörande för att kunna reglera våra affekter och hjälper oss att utveckla förståelsen av 

vad som tillhör vår inre värld, våra egna känslor, och vad som tillhör den yttre världen. 

Det blir viktigt att förstå hur andra känner och tänker för att kunna delta i vårt sociala 

samspel. McHugh (2014) menar att kreativa metoder stärker denna reflektionsförmåga. 

När man använder kreativa metoder i grupphandledning så lär man genom att göra och 

kunskapandet är effektivt då det stimulerar flera delar av vår hjärna (Schuck & Wood, 

2011). 

Williams (1995) menar att för att få ny kunskap och nya ideér krävs nya språk. När han 

här talar om språk menar han i samma betydelse som Andersen (2011). Det innebär att 

hela människans uttryck i gester, betoningar, ord likväl som kroppsspråk är att betraktas 

som språk. Han menar att kropp och medvetande hänger ihop och att det därför är 

viktigt att göra, att handla, när vi ska uppnå ny förståelse och medvetenhet. Genom att 

spela rollspel, kan den handledde pröva sig fram med hjälp av gruppen. Inte för att göra 

på ett perfekt sätt utan för att pröva olika möjliga vägar. På så sätt når man ny förståelse 

och medvetenhet, något som stärker visdom och professionalitet (Williams, 1995). Ett 

annat sätt att använda sig rollspelsmetodiken är att man i handling, under 

handledningen, tränar upp färdigheter genom upprepade rollspel. För att bli skicklig på 

sitt arbete räcker det inte med att reflektera över det man gör, eller har gjort, man måste 

med hjälp av rollspel, träna om och om igen (Rousmaniere, 2019). 

Drama betyder handling och i avhandlingen; ”Upplevelse, inlevelse och reflektion” – 
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drama som en aktiv metod i lärandet, intervjuas lärare om vilka funktioner de uppfattar 

att drama har när de undervisar elever (Öfverström, 2006). Lärarna pratar om 

“mänskliga kunskaper”, det som är gemensamt för alla människor och att 

självförtroendet ökar genom att eleverna blir bättre på att tala, att känna och att förstå. 

Detta påminner om hur handledning med kreativa metoder beskrivs i 

forskningslitteraturen. 

 

Metodutveckling	

Att synliggöra och prova som förutsättning för förändring och utveckling gäller både för 

den handledde, och för handledningsgruppens egen metodutveckling där såväl metoder 

som ledarskap är i process. Zografou (2014) visar på de kreativa metodernas relation till 

förändringsteori; paradoxen i att ju mer medvetna vi blir om vår nuvarande situation, 

desto mer förändras vi. ”Mere observation can be enough to provoke a change”. (Ibid. 

s.61). Hon menar att när kreativiteten i handledning utvecklas, så kommer 

metodutvecklingen automatiskt. (Ibid.) Detta finner stöd hos Neswald-McCalip et al. 

(2003). Williams understryker vikten av att använda sig av gruppen inom ramen för de 

olika metoderna men även att gruppdeltagare själva, när de fått erfarenhet av metoderna, 

leder arbetet. Detta blir viktigt för att stärka gruppen som resurs, och för att undvika att 

handledning blir en undervisningssituation ledd av handledaren som leder allt, i relation 

till en handledd, medan de övriga tittar på. Att metodutveckling sker anses viktigt även 

utifrån en studie där man bland annat undersökt grupphandledningens svagheter. Det 

var inbördes relationer mellan deltagarna, brist på handledningstid och brist på 

förstärkande handledningsmetoder (Agnew et al., 2000). 
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Teoretiska utgångspunkter vid grupphandledning 
 
Här presenteras ett par av de teorier som funnits i litteraturen kring kreativa metoder 

grupphandledning (Gjems, 1997, Andersen, 2011, Byreus, 2012) och som även de 

intervjuade har uppgett att de är skolade i. De funktioner som kreativa metoder kan 

tänkas ha enligt handledarna förstås i relation till dessa teorier. 

 

Systemteori	

Systemteori är en teori som kan sägas innebära att man söker förstå världen i helheter, 

relationer, funktioner och sammanhang. Grundtanken är att om en del i systemet 

förändras så påverkas de andra delarna. Delarna, som kan vara individer, grupper eller 

organisationer, och samhället, är ömsesidigt beroende av varandra. Inom teorin söker 

man förstå och se skillnader och arbetar med information som grundmetafor för 

förändring. (Bateson, 1972, Öqvist, 2008, Andersen, 2011). Information är i detta 

sammanhang allt det som kroppen gör; pratar, målar, pekar, skrattar osv, alla dess 

kroppsliga aktiviteter som när man gör dem i närvaro av andra människor. 

Informationen ses som sociala erbjudanden till medverkan i banden med andra. 

Andersen (2011) menar att vi behöver uttrycken för att skapa mening och att uttrycken 

kommer först, sedan följer meningarna. Inom systemteori lyfter man fram det 

multiversa som ett viktigt perspektiv. Multivers betyder att ett fenomen och en relation 

kan beskrivas och förstås på många olika sätt utan att rangordnas (Andersen, 2011).  

 

Grupputveckling	och	effektiva	team	

Det finns en hel del forskning om gruppers liv och utveckling. FIRO (Fundamental, 

Interpersonal, Relation, Orientation) är en grupputvecklingsteori som haft stor inverkan 

på hur vi idag förstår gruppers liv. Teorin är skapad under av organisationsforskaren 

och psykologen Will Schutz (1958) och delar in gruppens utveckling i tre faser som 

ledaren för gruppen har att förhålla sig till. Dessa faser är tillhöra-fasen, då deltagarna 

undrar kring sin plats i gruppen- får jag, vill jag, vara med i den här gruppen. Den andra 

fasen är rollsökningsfasen då deltagarna undrar över vilken roll och vad har de kontroll 

över i gruppen. I den tredje fasen upplever gruppen öppenhet, den fasen kallar Schutz 

för samhörighets-fasen.  
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Idag har FIRO kompletterats och delvis ersatts av Susan Weelans gruppteori. Även hon 

är psykolog och organisationsforskare och bygger sin forskning kring effektiva team. I 

sin forskning har hon kommit fram till fyra olika stadier i en grupps utveckling mot att 

bli ett effektivt team, och de är: Tillhörighet och trygghet, opposition och konflikt, tillit 

och struktur, arbete och produktivitet. Ledarskapet bör anpassas för att underlätta 

gruppens olika faser och Weelan skriver om att gruppen i fas 1 behöver en styrande och 

självklar ledare, i fas 2 en ledare som succesivt fördelar makt till gruppen, i fas 3 en 

ledare som involverar gruppdeltagarna i ledarskapsfunktioner, och i fas 4 kan ledaren 

delta som expert i teamet som då är ganska självgående (Weelan, 2017). Dessa teorier 

har fått starkt genomslag men tar inte upp sådant som hur förväntningar påverkar 

handledningen eller hur yttre slumpmässiga faktorer så som sjukdom etc. påverkar 

grupprocessen (Jern, 2010).  

 

Avgränsningar	

Studien fokuserar på kreativa metoder i grupphandledning med en utifrån kommande 

handledare. Det innebär att även om kreativa inslag kan finns i exempelvis kollegial 

handledning samt handledning av skolans specialpedagog så finns de inte finns med i 

studien. Aktions-forskning, där handledaren ofta är forskare, ingår inte heller i studien. 

 

 
Problemformulering 
 
Då det finns lite forskning kring kreativa metoder i grupphandledning ställs frågan om 

kreativa metoders funktion. De handledare som väljer dessa metoder, vad tycker de att 

metoderna fyller för funktioner?  
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Syfte och frågeställningar 
 
Denna undersökning syftar till att belysa hur några erfarna handledare resonerar kring 

kreativa metoders funktion vid grupphandledning. För att ta reda på detta har 

undersökningen försökt besvara följande frågeställningar: 

- På vilka grunder gör handledarna sina metodval? 

- Hur berättar handledare om kreativa metoders funktion?  

- Vilka fördelar resp. nackdelar ser de med de metoder de använder sig av? 

 

 

Metod 

Litteratursökningar	

Då det snart i inläsnings-processen visade sig att det inte fanns så mycket forskning 

kring specifikt kreativa metoder i grupphandledning inom skolan har sökningar gjorts i 

två spår: ett kring grupphandledning med extern handledare i skola, och ytterligare ett 

kring kreativa metoder i handledning. För att avgränsa studien, och få ett perspektiv på 

den i Sverige aktuella situationen, gjordes sökningar kring grupphandledning i 

Avhandlingar.se med ordet, ”grupphandledning” samt ”kreativa metoder” och 

”dramapedagogik” och på Google Schoolar med sökorden ”creative methods in 

supervision” och ”creative practices”. Utöver detta har litteratur sökts fram via 

Skolhandledarföreningens litteraturlista och därifrån kommande referenser. Forskning 

kring kreativ metod i grupphandledning som rört andra grupper än skolpersonal har 

kommit med då det funnits relevant för undersökningen. Den vetenskapliga litteratur 

som undersökningen fått fram kring kreativa metoder i handledning kommer från 

artiklar i tidskrifter medan den övervägande delen av litteratur som handlar om kreativa 

metoder domineras av erfarenhetskunskap. Det innebär att böcker har skrivits av erfarna 

handledare och handledarutbildare snarare än av forskare.  
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Kvalitativ	metod	med	fenomenologisk	ansats	

 
Då undersökningens fokus, kreativa metoder inom grupphandledning, är ett område 

som relativt få skrivit om tidigare, är en kvalitativ metod med fenomenologisk ansats 

användbar. Detta för att synliggöra tankar och resonemang och på så vis få fram 

erfarenhetsnära reflektion och tankar. (Cohen, Manion & Morrison, 2018). 

Fenomenografi handlar om hur människor uppfattar och tänker kring något, i denna 

uppsats; hur handledare uppfattar kreativa metoders funktion vid grupphandledning. I 

den fenomenografiska ansatsen utgår man från att det finns en skillnad mellan vad något 

är och hur detta något uppfattas vara. Man undersöker hur olika personer uppfattar 

samma fenomen på olika sätt utifrån den egna erfarenheten (Starrin & Svensson, 1994). 

Begreppet uppfattning är centralt och med uppfattning menar man det som man tar för 

givet, något som man genom sin sinneserfarenhet har kommit att betrakta som självklart 

(Kroksmark, 2007a). Det innebär att uppsatsen undersöker handledares upplevelser och 

försant-taganden om de kreativa metodernas funktion vid grupphandledningen. 

Funktionen hos metoderna kan därmed inte ses som sanning då de kan uppfattats 

annorlunda av andra. (Kroksmark, 2007a, Stensmo, 2002) 

 

Semistrukturerade	intervjuer	

Datainsamlingsmetoden som valts är semistrukturerade intervjuer. Detta för att både få 

svar på undersökningens frågor och samtidigt hålla samtalet öppet för att nya aspekter, 

som intervjuaren inte kunnat förutse, ska kunna komma fram.  

	

Urval	

En utgångspunkt har varit tanken att handledare har en större metodmedvetenhet än vad 

deltagarna i grupphandledningen har. Att intervjua handledare istället för 

handledningsdeltagare motiveras av att deltagarna i handledning i huvudsak upplever 

metoder, och svaren riskerar då att bli mer fokuserade på personliga upplevelser än 

generella iakttagelser om metodernas funktion utifrån en bred erfarenhet av att som 

handledare träffat många grupper. Urvalet har skett genom att söka mycket erfarna 

handledare som även har lång erfarenhet av arbete med kreativa metoder. Dessa 
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kriterier har uppnåtts dels genom kontakt handledare som studiens genomförare kände 

till sedan tidigare, vilket innebär ett bekvämlighetsurval, och dels genom 

snöbollseffekten. Informanterna blev tillfrågade via mail där de även fick missiv och 

frågor tillsända sig. (Bilaga 1) Frågorna skickades ut till alla i förväg efter att den först 

tillfrågade handledaren bad om att få dem innan intervjun. (Bilaga 2) Urvalsmetoden 

innebär en begränsning i representation. Då syftet var att intervjua mycket erfarna 

handledare framstår ålders-homogeniteten som acceptabel och erfarenheten av kreativa 

metoder vid grupphandledning har varit vägledande i de rekommendationer som 

snöbollseffekten gav. Kvale & Brinkman (2014) skriver om svårigheten att intervjua 

eliter, människor som är experter inom sitt område. De menar att dessa experter tenderar 

att vara förberedda på ett slags ”samtalsspår” där de kan ha förberedda svar som de 

förmedlar sina åsikter genom (s.187). Som intervjuare, för att uppnå en konstruktiv 

maktbalans, bör man vara väl inläst på området, vara beredd att ifrågasätta och kunna 

komma med egna uppfattningar inom ramen för intervjuämnet.  

Uppsatsens författare är utbildad dramapedagog och har en grundläggande 

psykoterapeututbildning. Jag har haft individuell handledning under många år och har 

nyligen gått en handledarutbildning med kreativa metoder. Därmed finns en lång 

erfarenhet av och god förförståelse av kreativa metoder i sig, och av handledning, men 

ingen stor erfarenhet av att använda metoderna själv i ett grupp-

handledningssammanhang. Kön har med detta urval blivit helt homogent, de fem 

intervjuade är kvinnor. Då ingen fråga ställts om etnisk-kulturell bakgrund kan detta 

inte redovisas för. Detta innebär att en förståelse av metoderna utifrån ett kulturellt 

jämförande perspektiv har uteblivit. 

Av de intervjuade har tre stycken sin grundutbildning inom pedagogik och två är 

socionomer. Tillsammans presenterar de även en uppsjö av olika utbildningar inom 

kreativitet, såsom utbildning till dramapedagog, symboldramaledare, uttryckande 

konstterapeut samt handledarutbildningar inom pedagogik och socialt arbete.  De har 

alla mer än 7 års erfarenhet av handledaruppdrag med kreativa metoder. De är alla 

kvinnor och över 45 år. 

 

Genomförande 

Intervjuerna har i tre fall genomförts på respektive informants arbetsplats, en intervju 

genomfördes på informantens lokala bibliotek i ett reserverat studierum, och en intervju 
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genomfördes i vardagsrummet hemma hos en informant som önskade detta. 

Intervjuerna har tagit cirka 60 minuter. De har varit semistrukturerade då detta gett 

respondenterna möjlighet att själva berätta mer om det de varit mest intresserade av. 

Den första intervjun av avslutades efter 47 minuter (på grund av att ett sms emot-togs). 

Intervjun kompletterades genom att författaren, som fört anteckningar hela intervjun, 

(liksom vid alla intervjuer), mailade temat som inte var med på den inspelade intervjun, 

och respondenten intervjuades ytterligare 15 minuter över telefon. 

Intervjuguiden formulerades för att ringa in kreativa metoders funktion. Inledande 

frågor ställdes om vilka metoder som handledaren använde sig av och hur hon gjorde 

sina metodval. Utifrån detta frågades sedan om kreativa metoders funktion och vilka 

dilemman, eller för- och nackdelar som handledarna har erfarenhet av när de använt 

kreativa metoder. 

 

Utskrift	

Intervjuerna har transkriberats med utskrift av små ord som va, öh, och dialektala ord, 

men inte med betoning och pauser. Varje informants intervju har skrivits ut i en egen 

färg. Svaren på de inledande frågorna om ålder och yrkeserfarenhet har mailats, i fyra 

fall, från informanterna, och kort antecknats från intervjuinspelning av en informant. 

Vid kodning kvarstod de olika svaren i olika färger, detta för att vid kategoriseringen 

kunna ha överblick över att alla respondenters röster blev synliggjorda när resultaten 

presenteras i uppsatsen. 

 

Analys	

Att arbeta med kvalitativ innehållsanalys innebär att efter flera genomläsningar och 

systematisk kodning av materialet söka efter mönster och teman, att söka efter likheter 

och skillnader i svaren och utifrån det skapa kategorier som kan anses vara rimliga. 

(Kvale & Brinkmann, 2014) Materialet har analyserats genom en kvalitativ 

innehållsanalys som genomförts på följande sätt: 

Efter transkriberingen genomfördes en kodning och kategorisering av svaren. Detta 

gjordes genom att först koda meningsbärande citat från varje informants svar. Dessa 

svar från informanterna skrevs ut i en egen färg och de meningsbärande citaten till en 

resultatsammanställning ur vilken kategorier skapades.  
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Då undersökningen fokuserar på de gemensamma, samlade resonemangen kommer 

resultatet att presenteras utifrån de teman som framkommit och inte utifrån vem som 

sagt vad. De enskilda respondenterna blir på så vis mer avkodade och den enskildes 

berättelse får stå tillbaka för den gemensamma erfarenhetens resonemang. I Kvale & 

Brinkmann (2014 s.371) hänvisas till Sennett som i The Fall of Public Man varnar för 

att intervjuandet reduceras till att endast bli ett uttryck för personlighet, biografi och 

enskilda, individuella berättelser istället för att se det som något som kan synliggöra och 

berätta om sociala fenomen, eller tankegods. Redovisningen söker få fram det som man 

tillsammans utifrån en gedigen erfarenhet ser och tänker, och att redovisa de olikheter 

som informanterna visar på.  

 

Etiska	överväganden	

Informationskravet är uppfyllt genom att informanterna har fått förfrågan via mail där 

syftet med undersökningen redovisas, det har gjort att de tillfrågade haft tid och 

möjlighet att välja om de vill delta eller inte. (bilaga 1) De har svarat ja på förfrågan, 

antingen via mail eller samtal och har då samtyckt till medverkan i undersökningen. I 

missivet framgår även att de när som helst kunde avbryta sin medverkan och därmed är 

även samtyckeskravet uppfyllt. För att skydda informanternas identitet har 

transkribering skett i olika färger, för att därefter kodas, och sedan har kategorisering 

gjorts. Namn har inte används för att identifiering av den enskildas svar inte ska vara 

möjlig. I de redovisade citaten framgår inte heller vilken handledare som sagt vad. Detta 

för att ytterligare möta kravet på konfidentialitet. De intervjuade har informerats om att 

informationen de ger kommer att användas i undersökningens syfte och redovisas i form 

av en kandidatuppsats och alla informanter har blivit lovade ett exemplar av uppsatsen 

då den är färdig. Nyttjande-kravet har här tillgodosetts genom att informanterna vet att 

deras svar inte ska användas till något annat. I övrigt har det funnits en risk med att 

uppsatsförfattaren varit inläst i aktuell forskning och därmed kunnat tänkas ha ett 

maktövertag gentemot informanterna. Denna får anses vara uppvägd av att intervjuerna 

hållit starkt fokus på informanternas kunskap och erfarenhet snarare än vad som styrks 

av forskning. Att det finns relativt lite forskning att läsa in sig på kring ämnet har 

bidragit till jämlikheten vid intervjutillfället. 
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Reliabilitet	och	validitet	i	studien	

Validitet i kvalitativa undersökningar försöker man uppnå genom att vara och visa 

kontextbundenhet, att forskaren är transparent och att man har fokus på det viktiga och 

det som ger mening i det undersökta. För att ge validitet behöver beskrivningar vara 

enkla och överskådliga. Reliabiliteten handlar om undersökningens pålitlighet, 

konsistens, i betydelsen möjlighet att göra om och reliabilitet i den här sortens intervju-

undersökning är starkt ifrågasatt och generellt låg. Intervjusituationer mellan människor 

är unika. För att uppnå reliabilitet krävs uppmärksamhet och medvetenhet hos forskaren 

om sin partiskhet och påverkan genom attityd, förväntan, social tillhörighet och makt. 

(Cohen, Manion & Morrison, 2018) 

Den externa validiteten hos studien får anses vara låg på grund av studiens ringa 

omfattning. Däremot stärks validiteten av att resultat i hög utsträckning överensstämmer 

med såväl frågeställarens erfarenhet som med tidigare forskning inom 

grupphandledning och kring kreativa metoders funktion. Det är något som kallas 

convergent validitet, och innebär att man jämför studiens resultat med det som tidigare 

forskning ansett giltigt och på så vis kan validiteten öka (Ibid.). Att frågeställarens 

förförståelse är relativt stor kan påverka resultatet såtillvida att förförståelsen bekräftas 

genom intervjuerna. Detta skulle både kunna stärka validiteten och ses som en svaghet i 

själva undersökningen då det finns risk för att ”som man frågar får man svar”. 
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Resultat 
 
Resultatet av undersökningen presenteras genom redovisning av de tre frågor som 

studien ställt: 1. Hur väljer handlarna metod? 2. Vilken funktion fyller kreativa 

metoder? 3. Vilka för-och nackdelar ser handledarna med att använda kreativa metoder? 

 

 

1. Handledarnas val av metod 
 

1.1	De	handleddas	behov	

Bland de intervjuade handledarna framkommer det att de gör sina metodval på lite olika 

grunder. Handledarna beskriver hur de gör sina metodval utifrån såväl generella som de 

specifika behov som framkommer hos individerna eller gruppen:  

”jag lyssnar efter behovet. Och jag lyssnar utifrån vad jag tror skulle vara hjälpsamt 

för dem, och lite ifrån var jag tror de är i gruppen och, om de är nya för varandra.”  

”de här behoven som är specifika, om man då tänker det första att de är lite trötta”  

 

1.2	De	handleddas	frågeställningar	

Ibland är de handleddas frågeställning det som avgör vilken metod som används. En 

fråga kan kräva en metod som synliggör ett dilemma, eller så kan det handla om att få 

olika perspektiv från gruppen, på den frågeställning man har med sig. Andra gånger 

behöver man i rollspel träna sig inför en svår situation som man oroar sig inför. 

 

”när deltagare säger att den vet inte vad den ska göra. Det första är att den säger ”jag 

vet inte vad jag ska säga”, det är ju samtal. Och det andra är jag vet inte vad jag ska 

göra, ska jag göra det eller det, alltså ambivalensstolar, men det tredje är ju jag vet 

överhuvudtaget inte hur eller vad jag ska göra eller hantera den här situationen 

framöver, och då är ju reflekterande fyrahörns-övning, till exempel, väldigt 

användbar.” 
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1.3	Handledarens	syfte	att	skapa	ett	bra	gruppklimat	

Fyra av handledarna väljer någon kreativ metod i syfte att stärka grupprocessen och 

skapa ett tillitsfullt klimat. En av handledarna nämner inte grupp eller grupprocess som 

utgångspunkt för metodval. 

 

”jobba med gruppen, för att få förtroendet och kunna skapa klimatet som man vill ha, 

det öppna, friska, utforskande klimatet.” 

 

1.4	Övrigt	

Alla de intervjuade handledarna nämner de teorier som de är skolade i, vilka skiljer sig 

åt på så vis att de som har sin utbildningsbakgrund som socionomer i högre utsträckning 

hänvisar till systemteori, medan pedagogerna i högre utsträckning hänvisar till 

grupputvecklingsteori. Teorierna i sig utgör inte grunden för varje handledningstillfälles 

metodval men ges som förklaring till varför man arbetar med kreativa metoder. 

Teorierna kan här förstås som ett slags försant-taganden som handledarna har med sig in 

i handledningsrummet. 

Tre av handledarna utgår till största delen ifrån de olika individuella ärendebehov eller 

som finns i gruppen. Den handledare som arbetar mycket med att handleda grupper i 

olika arbetsprocesser använder sig av metoderna även för att arbeta med teman som 

dyker upp i grupperna. Teman som till exempel tidsbrist eller konkurrens. 

 
 
2. Kreativa metoders funktion enligt handledarna 
 
Här redovisas de kategorier som är ett resultat av de kodningar som gjorts av 

intervjuerna, dessa har sammanställts i 5 kategorier. Kategorierna visar på funktioner 

hos kreativa metoder som beskrivits av minst fyra av de fem handledarna och då har 

funnits vara representativa för gruppen som helhet och funktioner som enstaka 

handledare tagit upp, presenteras under rubriken Övriga funktioner.  

 

1. Trygghetsskapande 

2. Synliggörande 

3. Ökar kreativiteten 
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4. Erbjuder träning i handling 

5. Integrerande. 

 

2.1	Trygghetsskapande	

Handledarna uttrycker på olika sätt att de kreativa metoder som man arbetar med 

främjar gruppens arbete genom att skapa trygghet och tillit.  Det görs genom att 

deltagarna lär känna varandra på nya sätt, i en prestigelös form där vars och ens 

upplevelse är i fokus. 

”bygga tillit så snabbt som möjligt, och det gör vi genom att deltagarna får lära känna 

varandra på ett annat sätt än vad man gör. Vilket man också gör, för man får se lite nya 

sidor av varandra”. 

”där kan man ju börja koppla av lite grann, och känna att jag äger det jag säger här, 

ingen kommer att ta ifrån mig min upplevelse”  

 

2.2	Synliggörande		

Handledarna betonar värdet av att visa, hur situationer, relationer och känslor ser ut eller 

gestaltar sig. Att man på så sätt delar en gemensam bild även om man förstår den på 

olika vis. Genom att visa med hjälp av figurer, bilder, rollspel, kommuniceras mer 

information ut i gruppen och man får tillgång till flera aspekter vilket handledarna 

menar underlättar förståelse och empatisk förmåga.  

”Ett starkt fokus”  

”funktionerna med att använda sig av kreativ metodik är att externalisering stärker 

mentalisering.”  

”funktionen det fyller att det ger en slags distans för att komma närmre”. 

 

2.3	Perspektivbyte	

Det som framkommer i intervjuerna är hur de kreativa metoderna erbjuder den enskilde 

att pendla mellan närhet och distans. Genom att synliggöra problematiken med hjälp av 

figurer som visar alla de inblandade, eller att genom att rollspel, kan den handledde få 

möjlighet att förstå hur en situation kan upplevas av någon annan. Det stärker också 

gruppens förståelse för den handleddes upplevelse av sin situation: 
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”hur känns den här situationen för den handledde? Därför att den handledde finns 

också med på scenen. Och då får jag ett processperspektiv. Vad som händer hos den 

handledde.”  

”Man får ett helikopterperspektiv över hur situationen ser ut. Man kan växla mellan att 

zooma ut, och titta på det utifrån, och att gå nära, och förstå och känna på. 

 

Handledarna påpekar också att metoden de väljer, till sin form kan erbjuda ytterligare 

perspektiv för den handledde. Ett exempel som beskrivs är forumspel som är en 

teaterform där publiken ger förslag på lösningar i en iscensatt konflikt. Ett annat 

exempel de lyfter är hur en värderingsövning har olika perspektiv för den handledde och 

gruppen att prova.  

 

”man gör en distansering genom att man sätter en roll på någon, man heter något 

annat, man är någon annanstans. Det är ju teaterns grund, och det är alltid en konflikt, 

man tillåter konflikterna att komma fram.”  

”I värderingsövningar…..förutsätts ju att man tycker olika” 

 

Ytterligare något som handledarna kommenterar, är att de parallellprocesser som 

uppstår, blir synliggjorda och tydliga och därmed lättare att hantera. Parallellprocess 

förstås här i den systemiska betydelsen att situationen och relationen som den handledde 

tampas med, åter-gestaltas i ett annat sammanhang, här i handledningsgruppen.  

 

”att jobba med parallellprocesser. Och i tejping, (små figurer och symboler ställs upp 

för att gestalta en situation förf. kom.) i och med att man använder sig av 

affektsymboler så får man in det direkt, och det underlättar också att se paralleller.” 

 

”lättare att man är vaksam på det, att man inte blir ett led i den handleddes dilemman 

helt enkelt. Man blir också en som förstärker precis det som den handledde vill ta upp 

och få hjälp med så blir man själv en ivrig förespråkare för just det och det är ju inte så 

lämpligt.”  
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2.4	Ökar	kreativiteten	

Att externalisera svårigheter och att få variation i arbetsmetod menar handledarna ger 

energi och kreativitet i tänkande och handlande. Genom att använda sig av flera sinnen 

och/eller metoder kommer den enskilde i kontakt med fler delar av sig själv och i 

samspelet med andra i gruppen får man ett kreativt förhållningssätt till sin 

frågeställning. Handledarna menar att metoderna i sig själva väcker deltagarnas 

nyfikenhet och engagemang. 

”Jag tycker att man får en väldigt engagerad grupp när man jobbar med gestaltande 

metodik.” 

 

”gör nåt nytt av gamla beståndsdelar, det är ju hela grunden för kreativiteten 

någonstans, det ligger i lekens natur därför att du och jag, eller vi, är lite ute och, på 

äventyr//…//i samspel med andra upptäcker saker hos sig själv och gruppen.”  

 

”de här lekfulla inslagen frigör kreativitet hos oss.”  

 

Lek ska i detta sammanhang förstås som ett gemensamt utforskande kring ett tema där 

samförstånd, ömsesidighet och turtagande är signifikanta markörer (Knutsdotter, 2003). 

 

2.5	Erbjuder	träning	i	handling	

Handledarna menar att genom handling får man tillgång till nya tankar. Nya tankar som 

i sin tur kan ge upphov till andra känslor, som kan styra oss till nya handlingar. De 

allmänmänskliga kunskaperna stärks. Att träna sig på att göra i handledning stärker 

lärandefunktionen.  

”Hela det som arbetslivet består av och som är oerhört stressande. Mycket ansvar men 

inget mandat. Hur ska man uppleva då, att man ändå, genom att träna handling, kan 

hitta lite av det där mandatet?” 

”Och drama betyder ju handling och aktion liksom, så det är att göra, och så skapa 

erfarenhet utifrån det.”  

”Att träna in det. Och att inte bara, att inte endast, prata om det utan att göra det. 

Därför att förändringsaspekten blir så mycket förstärkt i handling. Man lär sig genom 

att göra.”  
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2.6	Integrerande	

De kreativa inslagen i grupphandledningen fungerar stärkande i de processer som 

handlar om att koppla samman och integrera tanke, känsla och handling. Detta på grund 

av att man arbetar med metoder som aktiverar flera sidor av att vara människa, och att 

man arbetar i en här och nu-situation, som innehåller allt samtidigt. 

”funktionerna med att använda sig av kreativ metodik, är att externalisering stärker 

mentalisering. Jag brukar använda mig av begreppen huvud, hjärta, handling när jag 

beskriver metodiken. Att man tänker kring någonting, att man känner kring någonting, 

och att man handlar. Och att man kopplar ihop de här tre delarna i handledningen.”  

 

”Och jag låter liksom, det väldigt vida, breda, mänskliga, alla strängar finnas i 

rummet.” 

 

2.7	Övrigt	

Energi 

Det intensiva i dessa metoder skulle kunna tänkas bli tröttande, men tvärtom, menar 

några av handledarna att de ofta får höra att deltagarna kommer dit trötta och går 

därifrån med mer energi. En del av energin kommer ur variationen i metod: 

”så är det ju en stående reflektion eller utvärdering av vad kan kreativa metoder ge? 

Ja, men vi fick så mycket energi” 

”det fyller människor med någon sort, jag vet inte, glädje är fel ord kanske, men, de blir 

aktivare, alertare.”  

Metodkunskap/metodutveckling 

Handledarna berättar om hur de handledda också får metodkunskaper att ta med sig och 

utveckla när de själva leder grupper, oftast i grupper av elever eller med kollegor i andra 

sammanhang. 

”de hittar nya sätt att använda metoderna på, med eleverna” 

”kul att använda i andra sammanhang” 

Två handledare nämner KASAM, en hälsoteori utformad av den medicinske sociologen 

Antonovsky (1991) som undersökt hälsofrämjande och salutogena processer. Det hans 

forskning visar är hur människors upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet är centrala för hälsa och utveckling. Handledarna pekar på vikten av att 
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själva övningarna behöver vara utformade så att de är begripliga, hanterbara och 

meningsfulla för de handledda. De återkommer i intervjuerna till att metoderna behöver 

vara ”lagom ovanliga”, ett begrepp lånat från Andersens systemteori men som 

handledarna även kopplar till KASAM. 

 

3. Dilemman med kreativa metoder i grupphandledning 
 
 
Ett tillåtande förhållningssätt väcker ibland funderingar hos handledarna. 

 

”Det finns inget rätt eller fel, det tror jag är en viktig utgångspunkt, utan, och jag tror 

också att det inte är hela världen vilken metod man väljer, men jag tror att vissa kan, 

skulle ha fungerat bättre, men det kan jag inte veta för man kan inte göra båda.” 

 

”jag har som utgångspunkt att genom att folk får reflektera över saker, man har skapat 

ett tillräckligt tryggt sammanhang, där man vågar titta på sig själv, så tänker jag att 

99% av personerna hittar sina egna svar som är helt rimliga.” 

 

”strukturen är ännu viktigare när man jobbar med kreativ metodik därför att kreativ 

metodik är så associativt. Och det gör att det är lätt, att bli nyfiken, engagerad, i någon 

annan tråd, och det ökar risken för att gå vilse.”  
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Diskussion 
 
 
Metoddiskussion 
 
Då den respondent som svarade först på frågan om att ställa upp på en intervju, bad att 

få intervjufrågorna i förväg, och hon och övriga fick det, ökade risken för förberedda 

åsiktsleveranser men å andra sidan gavs då tid till tankearbete och reflektion. Sannolikt 

har detta påverkat svaren i undersökningen på så vis att respondenterna pratat friare 

kring temat och intervjuaren mer checkat av att frågorna blivit besvarade. Detta innebär 

att informanterna i hög utsträckning fått uttrycka tankar och resonemang. Mycket 

kunskap har framkommit men eventuellt har vissa spontana uttryck och tankar gått 

förlorade då informanterna varit väl förberedda. Intervjuaren har fokuserat på att ställa 

klargörande och uppföljande frågor samt ge feedback i form av sammanfattningar för 

att kontrollera att hen förstått informanten korrekt. Frågan om för-och nackdelar med att 

använda kreativa metoder har känts överflödig. Handledarna har heller inte beskrivit 

några direkta nackdelar utan mer de dilemman som de kan brottas med kopplat till 

kreativa metoder. Att använda ord som dilemma vore kanske mer adekvat då 

handledarna kunde förutsättas tycka att fördelarna med metoderna skulle vara 

övervägande då de valt att använda dem.  

Kvale & Brinkman (2014) skriver om idén om självteknologi; att intervjupersonens 

subjektivitet inte så mycket avslöjas, som konstrueras under sociala praktiker som 

intervjun. De intervjuade VISAR hur de gör, genom att resa sig upp och går runt i 

rummet som om de ledde en grupp i handledning, genom att ta fram material som 

gestaltar deras exempel, VISAR genom att citera sig själva och ”rollspela” vad de säger 

till gruppen. Deras tal och aktion i rummet överensstämmer. Intervjusituationen blir 

plötsligt mer levande och mer nyfikenhet väcks hos mig som intervjuare. Var detta väl 

integrerade metoder som uttrycks på det mest effektiva sättet eller en kreativ 

handledaridentitet som konstrueras i intervjusituationen?  

Detta att jag som intervjuare i själva intervjusituationen upplever metoder som 

handledarna använder vid grupphandledning, på ett liknande sätt som de själva 

beskriver metodernas funktioner får sägas stärka validiteten i undersökningen. På så vis 

blir även min upplevelse en del av den fenomenografiska ansatsen.  
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När materialet nu är ihopsamlat och bearbetat kan jag fundera över den metoden 

semistrukturerade intervjuer. Vid genomläsning av de utskrivna intervjuerna märks min 

svårighet att ställa frågor som ringar in funktion, flera intervjuer innehåller många 

berättelser om hur de gör, snarare än vilken funktion det de gör fyller. Kanske anar man 

här min svårighet med att undersöka metod utan direkt koppling till specifikt innehåll- 

att det blir lite schematiskt. Kanske för att jag själv har försant-taganden kring 

metodernas funktion, kanske för att några av de intervjuade har vad Kvale & Brinkman 

(2014)  kallar, sina samtals-spår. För vidare undersökning av ämnet vore det intressant 

att komplettera intervjuer med deltagande observationer och att göra en större kvalitativ 

studie för att man undersöka vad grupphandledning innebär i metodhänseende. 

Nyfikenheten väcks på hur resultatet hade blivit om jag bara ställt frågan om hur en bra 

grupphandledning går till. Då hade kanske relationen mellan 

grupphandledningsfunktioner och metoder blivit tydligare.  Är det så, att det används en 

mängd metoder som man upplever ”funkar” men som inte talas högt om, och beror 

”tystnaden” på att det saknas forskning? 
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Resultatdiskussion 
 
Hos de intervjuade handledarna finns en stor bredd av kunskaper i olika kreativa 

metoder. De intervjuade handledare väljer metod efter det som man i stunden uppfattar 

är behovet hos individen eller gruppen. Man väljer också metod efter hur man uppfattar 

att själva handledningsfrågan bäst bearbetas. Detta skiljer sig en del från den forskning 

som studien tagit del av. Där presenteras snarare modeller för kreativ handledning 

(Wilkins, 1995., Newsome et al, 2005., Richmond, 2009) med undantag för studien om 

den regenerativa modellen (Neswald- MacCalip et al, 2003).  

 

Resultat	i	relation	till	tidigare	forskning	

Funktionerna som handledarna beskriver stöds av tidigare forskning om kreativa 

metoder. Att använda sig av metoder för att som Williams och Wilkins uttrycker det, 

effektivisera handledningen, verkar hos de intervjuade vara en självklarhet, att man 

använder metoderna för att göra handledningen bättre, och i den betydelsen mer 

effektiv. Aspekten som lyfts fram om att få tillgång till sig själv (Butte & Hoo, 2014) 

påminner om metodernas integrerande funktion men syns också uttryckt i man visar sig 

själv inför de andra i gruppen, när metoderna fungerar synliggörande och de olika 

perspektiven kommer fram.  Den integrerande funktionen framhålls även av Neswald- 

MacCalip et al, (2003). Funktionen att öka kreativiteten stöds av Davis et al. (2018) som 

menar att metoderna underlättar flexibilitet och öppenhet hos deltagarna vilket i sig 

anses stödja gruppens kreativitet. Att kreativiteten ökar med hjälp av metoderna blir 

synligt bland annat när deltagarna själva börjar skapa och leda övningar i 

handledningsgruppen (Williams, 1995). Handledarna pratar om kreativitet kopplat till 

lek och lekfullhet i grupphandledning, en koppling som främst återfinns i svensk 

litteratur om grupphandledning. Kreativa metoders funktion för lärande genom 

handling, exempelvis genom rollspel, är något som finner stöd i tidigare forskning 

(Williams, 1995, Schuck & Wood, 2011, McHugh, 2014). En skillnad mellan hur de 

intervjuade handledarna pratar om gruppen och hur forskningslitteraturen är att medan 

man i flera studier talar om gruppsammanhållning (Newsome et al., 2005, Gladding, 

2015) så talar de intervjuade handledarna om grupp-processer och tillitsfullt 

gruppklimat. Det kan vara en översättningsfråga men det skulle också kunna rymma en 

kulturell eller ideologisk skillnad där sammanhållning står för handledning som medel 
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för anpassning, medan de intervjuade handledarna ägnar sig mer åt metoder som främjar 

handledning som medel för kunskap och återhämtning.  

 

Resultat	i	relation	till	teori	

De kategorier som undersökningen ger kan också förstås i ljuset av 

grupputvecklingsteori och systemteori samt grupphandledningens funktion. Den 

trygghetsskapande funktionen hör till fas 1 där man behöver känna sig accepterad och 

med i gruppen, vilket i huvudsak görs genom metoder som fokuserar på den enskildes 

upplevelser och skapande. Funktionen stärker då handledningens medel som 

trygghetsskapande. 

Den synliggörande funktionen visar på skillnaderna mellan individerna och deras 

uppfattningar och åsikter, och har möjlighet att ge ökad förståelse för varandras sätt att 

tänka, och därmed harmonisera och stärka gruppens relationer. Det innebär att 

funktionen att synliggöra och funktionen att möjliggöra perspektivbyte kan bidra till 

handledningens medel som anpassnings-inriktat lärande som utgår från tanken att 

gemensam reflektion kan stärka gruppen i att ställa sig bakom gemensamma mål. Alla 

intervjuade återkommer på olika sätt till de kreativa metodernas friläggande av olika 

perspektiv och erfarenheter. Detta är något som Kroksmark (2007b), menar är 

grupphandledningens syfte; att frigöra skillnader. Han skriver: ”Det är identifieringen 

av skillnader som utför drivmedlet i all handledning varför det blir handledarens uppgift 

att skapa förutsättningar för att sådana blir tydliga.” (Ibid, s. 305). Detta är något som 

Byreus (2012) menar förebygger och underlättar fas två, konfliktfasen, i gruppens liv 

där medlemmarna vill definiera sig själva och sina olikheter. I studien framkommer 

metodernas funktion för perspektivbyte och handling, vilket också är något som Liv 

Gjems (2007) menar är systemteorin styrka; att man fokuserar på relationer, system och 

handlingar snarare än på hur människor är. Det multiversa perspektivet synliggörs i 

exempelvis värderingsövningar. Detta synsätt skiljer sig åt från metodernas mer 

självreflekterande funktioner som beskrivs av exempelvis Butté och Hoo (2014) och 

Lahad (2000). 

Kreativitet, handling och integrerande funktioner är i varande under fas tre i 

grupputvecklingsteori. Detta kan förstås som att när lekfullhet och kreativitet är 

etablerat i gruppen så har den gått in i det som Weelan menar är fas tre, det är då arbetet 

flyter på och nyskapande sker. Det lekfulla i handledning kan man förstå som en del av 

det Åberg (2007) menar är en funktion hos handledningen som såväl ett medel för såväl 
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lärande och utveckling som ett medel för anpassning. Tillsammans undersöker man och 

lär och så småningom även vidareutvecklar metoderna.  

De dilemman som handledarna tagit upp handlar om svårigheten att välja rätt metod, att 

lita på att det blir rimliga slutsatser när människor får reflektera tillsammans och vikten 

av att hålla strukturen, då det är lätt att tappa tråden när man arbetar associativt. Detta är 

något som Skagen (2007) uppmärksammar, hur handledning riskerar att bli alltför vag 

när process och självutveckling är i fokus för handledningen. Hon skriver ”Det 

samtalande samhället tycks vinna mer och mer mark på bekostnad av handling, 

observation och konstruktiv imitation. Korrektion som metod för lärande ger successivt 

vika för beröm och optimism” (s.58). Att hålla uppe alltför mycket optimism, med 

tillhörande beröm, menar hon riskerar att göra den handledde besviken på sig själv, och 

känna sig övergiven, i mötet med sina komplexa och svåra arbetsuppgifter. Det riskerar 

att göra den handledde än mer handledningsberoende. Ett annat dilemma med 

grupphandledning som tas upp av Hawkins & Shohet, (2012) handlar om att i 

grupphandledning riskerar gruppen att få starka normer eller grupptänkande som gör att 

den enskilde inte vågar uttrycka sin åsikt. Detta är inget som de intervjuade handledarna 

tagit upp, kanske för att de kreativa metoderna genom sin utformning ger utrymme för, 

och uppmuntrar skillnader och olika tankar och känslor.  

Undersökningens resultat stödjer den tidigare forskningen och de kreativa metoderna 

synes stödja grupphandledning som medel för såväl lärande, anpassning som 

återhämtning. De olika metoderna fyller olika funktioner under gruppens liv och kan 

stödja och underlätta grupprocesser. De synliggörande och perspektivgivande 

funktionerna kan stärka ett systemiskt förhållningssätt. Kreativa metoder verkar 

sammanfattningsvis kunna stärka en mängd olika processer i grupphandledning. 
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Hej! 

 

Jag vänder mig till dig då jag ska skriva en kandidatuppsats kring kreativa metoder i 

grupphandledning. Uppsatsen skrivs inom ramen för en C-kurs i pedagogik vid Gävle 

Högskola. 

Då jag vet att du har mycket erfarenhet och kunskap kring detta undrar jag om du skulle 

kunna tänka dig att ställa upp på en intervju? Intervjun kommer att pågå ca 1 timme och 

kan äga rum på den plats som är enklast och bäst för dig. Jag kommer att spela in 

intervjun och därför behöver det vara i en tyst lokal.  

Som informant deltar du frivilligt, svarar anonymt och har alltid rätt att avbryta 

intervjun om/när du vill. 

Intervjuerna kommer att transkriberas och sedan kodas i syfte att vaska fram de centrala 

teman som finns när experter inom handledning med kreativa metoder talar om 

detsamma. 

Min bakgrund är att jag är utbildad dramapedagog med en grundläggande 

psykoterapeututbildning. Jag är yrkesverksam inom båda fälten och går nu en 

handledarutbildning med kreativa metoder.  

Det vore intressant att få intervjua dig kring det här. När du bestämt hur du vill svara på 

denna förfrågan, om du har några frågor eller funderingar, är du välkommen att 

kontakta mig på erika@erikamarklund.se 

 

Eller på telefon 0732-078156. 

Eller om du vill kontakta min handledare Åsa Carlson på Asa.Carlsson@hig.se 

 

Vänliga hälsningar 

 

Erika Marklund 

 

 



 

 
 

 

Intervjuguide 

Ålder;  

Kön; 

Utbildningsbakgrund; 

Arbetserfarenhet; 

METOD 

1. Vilka metoder använder du vid grupphandledning?  

(Vill även veta vilka övriga metoder du använder, vad du kombinerar kreativa metoder 

med, tex reflekterande samtal) 

2. Vilka kreativa metoder använder du dig av? 

 

METODVAL 

3 a. På vilka grunder/utifrån vad väljer du metod?  

Syfte? Sakfråga? Grupp? Teori? Funktion? Preferens? 

3 b. När väljer du metod? (Planering, på plats) 

METODFUNKTION 

4. När använder du dig av kreativa metoder?  

5. Vilka funktioner har kreativa metoder?  

5a, För deltagarna?  Handledaren? 

5b, Samma funktion, oavsett vilken kreativ metod?  

5c, Olika funktion, olika kreativa metoder? 

5d, För- nackdelar med metoderna?



 

 
 

 


