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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur coachning kan ses som stöd för elevernas 
lärande på en gymnasieskola i Mellansverige. Studien belyser coachning utifrån per-
spektiv på lärande ur ett fenomenologiskt inspirerat angreppssätt. Insamling av data 
har gjorts med hjälp av kvalitativa intervjuer. Totalt intervjuades åtta personer varav 
dessa var 4 lärare och 4 elever i årskurs 3. 
 
Undersökningen visar att coachning kan ses som stöd för elevernas lärande dels ge-
nom att det medvetandegör elevens egen potential till att utveckla sig och dels att 
lärarna blir medvetna om vilka fungerande strategier eleven använder sig utav för att 
optimera bästa möjliga lärandesituation. Arbetssättet innebär att elever får stor frihet 
att välja kunskapsinnehåll utifrån kursplan. De fria valmöjligheterna som eleven har 
kan innebära utmaning och utveckling på så vis att eleven själv kan bestämma när och 
hur denne vill utmana sig. Det kan också innebära att eleven prövar och hittar sin 
egen metod som motiverar och stimulerar lärandet. 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: coach, coachning, lärande, pedagogiskt ledarskap, gymnasieskola, feno-
menologi  
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Den kloke vägledaren för mig inte 
in i sitt eget visdomens hus, 
utan leder mig 
till min egen visdoms tröskel. 
 
Søren Kierkegaard 
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1. Inledning 
Kierkegaards uttryck kan förstås som en metafor för coachningens innebörd. Den 
som coachar uppfattar sig som en vägledare som leder en person in i individens egen 
”visdomens tröskel”. Vägledaren ska alltså inte leda sitt objekt in i vägledarens egna 
”visdomets hus” utan den som blir vägledd ska själv finna sin egen ”visdomens trös-
kel” med stöd av vägledaren.1  
 
Coachning har under de senaste två decennierna dykt upp i fler och fler sammanhang 
i samhället, inte minst bland de privata gymnasieskolorna i Sverige. Det finns en upp-
sjö av utbildningar som leder till att personer bli certifierade coacher eller som lär ut 
coachmetodik.2 Vid en sökning på det engelska ordet coaching på den svenska sök-
motorn Google kom inte mindre 201 000 000 svar upp på mindre än en sekund3. En 
liknande sökning på det svenska ordet coachning gav 694 000 svar på en bråkdels 
sekund.4 Coachning har blivit lite av ett modebegrepp vilket gör det intressant att 
undersöka hur det kan relateras till elevernas lärande inom skolområdet. Undersök-
ningsområdet är relativt outforskat, coachning som företeelse har ökat medan forsk-
ningen inom området inte har hängt med på samma sätt vilket innebär att denna stu-
die är ett ytterligare tillägg inom det magra forskningsområdet.5 Varför är detta äm-
nesområde intressant för lärarfältet? Kärnan i undersökningen handlar om coachning 
som pedagogiskt verktyg vilket, i grund och botten, har att göra med synen på läraren. 
I det avseendet är det intressant att ställa sig frågan vad som menas med en bra lärare? 
Vår utbildningsminister Jan Björklund har skrivit en debattartikel som handlar om 
vad lärare måste göra för att elevresultaten inte ska fortsätta att rasa. Enligt Björklund 
måste lärare återerövra katedern eftersom pedagogiska trender har drivit lärare ifrån 
lärarledd undervisning.6 Utbildningsministern avslutar sin debattartikel med att skriva: 
 

[…] lärarna måste åter ta plats i klassrummet. Genom att undervisa, instruera och 
vara lärare kan lärarkåren vända skolans negativa trend. Det är hög tid att låta 
lärarna vara lärare.7 

 
Kierkegaards uttryck för vad coachning innebär handlar i grund och botten om att 
vägleda och låta individen själv finna sin egen ”visdomens tröskel”. I en sådan situa-
tion förhåller sig läraren passiv och låter eleven välja sin egen väg att ta ansvar för sitt 
eget lärande utan att ha lärare som styr i detalj, vilket motsäger Björklunds åsikt om 
hur lärare ska arbeta. I denna kontrast av de två ytterligheterna uppkommer nästa 
fråga som problematiserar vems/vilkas perspektiv på vad som är en bra lärare och 
vilket av perspektiven som ger bästa möjliga lärandesituation för eleven själv. 

                                                           
1 Reinhard, Setler. (2003). Coachning: Lärande och utveckling. s130 
2 Grant, M, Anthony, 2001: Towards a psychology of coaching: The impact of coaching on metacognition, mental 
health and goal attainment .s23 
3 Sökning på Google: 
http://www.google.se/#hl=sv&cp=6&gs_id=18&xhr=t&q=coaching&pq=coach&pf=p&sclient=psy-
ab&source=hp&pbx=1&oq=coachi&aq=0&aqi=g4&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.o
sb&fp=7037bab56d9e24bb&biw=1024&bih=605 den 2011-11-26 
4 Sökning på Google: 
http://www.google.se/#sclient=psy-
ab&hl=sv&source=hp&q=coachning+&pbx=1&oq=coachning+&aq=f&aqi=g-
s4&aql=&gs_sm=e&gs_upl=159716l160002l4l160418l1l1l0l0l0l0l118l118l0.1l1l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.o
sb&fp=7037bab56d9e24bb&biw=1024&bih=605 den 2011-11-26 
5 Grant. s23-24 
6 http://www.dn.se/debatt/dags-for-lararen-att-ater-ta-plats-i-skolans-kateder den 4 januari 2012 
7 http://www.dn.se/debatt/dags-for-lararen-att-ater-ta-plats-i-skolans-kateder den 4 januari 2012 

http://www.google.se/#hl=sv&cp=6&gs_id=18&xhr=t&q=coaching&pq=coach&pf=p&sclient=psy-ab&source=hp&pbx=1&oq=coachi&aq=0&aqi=g4&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=7037bab56d9e24bb&biw=1024&bih=605
http://www.google.se/#hl=sv&cp=6&gs_id=18&xhr=t&q=coaching&pq=coach&pf=p&sclient=psy-ab&source=hp&pbx=1&oq=coachi&aq=0&aqi=g4&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=7037bab56d9e24bb&biw=1024&bih=605
http://www.google.se/#hl=sv&cp=6&gs_id=18&xhr=t&q=coaching&pq=coach&pf=p&sclient=psy-ab&source=hp&pbx=1&oq=coachi&aq=0&aqi=g4&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=7037bab56d9e24bb&biw=1024&bih=605
http://www.google.se/#sclient=psy-ab&hl=sv&source=hp&q=coachning+&pbx=1&oq=coachning+&aq=f&aqi=g-s4&aql=&gs_sm=e&gs_upl=159716l160002l4l160418l1l1l0l0l0l0l118l118l0.1l1l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=7037bab56d9e24bb&biw=1024&bih=605
http://www.google.se/#sclient=psy-ab&hl=sv&source=hp&q=coachning+&pbx=1&oq=coachning+&aq=f&aqi=g-s4&aql=&gs_sm=e&gs_upl=159716l160002l4l160418l1l1l0l0l0l0l118l118l0.1l1l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=7037bab56d9e24bb&biw=1024&bih=605
http://www.google.se/#sclient=psy-ab&hl=sv&source=hp&q=coachning+&pbx=1&oq=coachning+&aq=f&aqi=g-s4&aql=&gs_sm=e&gs_upl=159716l160002l4l160418l1l1l0l0l0l0l118l118l0.1l1l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=7037bab56d9e24bb&biw=1024&bih=605
http://www.google.se/#sclient=psy-ab&hl=sv&source=hp&q=coachning+&pbx=1&oq=coachning+&aq=f&aqi=g-s4&aql=&gs_sm=e&gs_upl=159716l160002l4l160418l1l1l0l0l0l0l118l118l0.1l1l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=7037bab56d9e24bb&biw=1024&bih=605
http://www.dn.se/debatt/dags-for-lararen-att-ater-ta-plats-i-skolans-kateder
http://www.dn.se/debatt/dags-for-lararen-att-ater-ta-plats-i-skolans-kateder
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Inom detta problemområde är avsikten med min studie att belysa hur coachning, som 
pedagogiskt verktyg, kan uppfattas som stöd för elevernas lärande. För den här studi-
en gjorde jag ett medvetet urval att vända mig till en gymnasieskola som sedan ett 
tiotal år sen har erfarenhet av coachning som pedagogisk arbetsmetod.  
 
Arbetssättet på den aktuella skolan strävar efter att varje elev ska ha en så positiv per-
sonlig utveckling som möjligt under sin utbildningstid, detta innefattar såväl kun-
skapsutveckling som social utveckling. Gymnasieskolan betonar det egna ansvaret för 
lärande och låter eleven i hög grad styra över arbetsformer och studiesätt. Eleven får 
stora möjligheter att pröva olika arbetssätt och får möjlighet att finna och utveckla sin 
individuella ”lärandeprofil”. Detta innebär att eleven finner sitt eget sätt som optimerar 
dennes individuella inlärning. Skolan använder sig av IT som medel för lärande, in-
formationssökning och kommunikation. Det sistnämnda innebär att skolan använder 
den gemensamma servern First Class där all skriftlig kommunikation sker, exempelvis 
vid betygssättning, respons på arbeten och handledning som sker genom privat chatt 
på servern.8  
 
Benämningen ”coach” innebär i denna studie lärare, medan begreppet ”den coa-
chade” innebär eleven. 
 

2. Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka coachning utifrån aspekter på lärande, d.v.s. 
hur coachning kan förstås som stöd för lärande av lärare som coachar och elever som 
blir coachade, på en gymnasieskola i Mellansverige. 
 

2.1 Frågeställning 
 
På vilket sätt kan coachning sättas i relation till elevernas lärande på gymnasie-
skolan? 

 

 Hur uppfattar lärare att coachning kan ses som ett stöd för elevernas 
lärande? 

 

 Hur uppfattar elever att coachning kan ses som ett stöd för sitt lä-
rande? 

 

3. Teoriavsnitt 
Teoridelen är en bakgrund där begreppen pedagogiskt ledarskap och coachning 
kommer att belysas. Litteratur samt teorier inom områdena förklaras och sammanfat-
tas, vilket innebär att sammanfattningen avser att synliggöra sambanden mellan teori-
områdena och förklara hur coachning kan förstås som lärande. 
 

3.1 Pedagogiskt ledarskap 

Pedagogiskt ledarskap är något fundamentalt i den pedagogiska verksamheten i sko-
lan. Eftersom arbetet handlar om coachning och hur det kan förstås som stöd till 
lärande är det viktigt att förstå vad som menas med pedagogiskt ledarskap, innan be-
greppet coachning förklaras. 
 

                                                           
8 Gymnasieskolans arbetsplan (2005) 
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Det finns olika ledarstilar vilka presenteras utifrån det Arne Maltén skriver. Maltén 
har mångårig erfarenhet som universitetslektor. Det pedagogiska ledarskapet i skolans 
lärandeorganisation kan karaktäriseras av ett dynamiskt ledarskap, i vilket läraren 
sammanknyter olika ledardimensioner så som målinriktad, relationsinriktad, förnyelse-
inriktad, situationsinriktad och etikinriktad.9. 

 
Målinriktat ledarskap blev i och med decentraliseringen av skolan 1992 det centrala 
ledarskapet inom skolans sfär. Den dåvarande regeringen ville med förändringen 
övergå ifrån ett s.k. “top-down”- perspektiv10 till ett s.k. “bottom-up”-perspektiv11.12 
Målinriktat ledarskap innebär att mål och visioner kommuniceras till medarbetarna, 
vilket förutsätter att ledaren är tydlig med sin mål- och visionsbeskrivning, lyhörd för 
medarbetarnas förslag, samt är engagerad i personalens arbetsmiljö. Inom skolans 
sektor formulerar staten de övergripande målen medan verksamhetsansvariga (kom-
muner, skolledare och personal) skall se till att målen konkretiseras och uppnås. Le-
darskapet blir i och med detta målinriktat eftersom verksamhetsansvariga måste utgå 
ifrån målstyrningen ifrån staten. 13 
 
Relationsinriktat ledarskap inriktar sig på människan i organisationen och medarbetarnas 
(i detta fall eleverna) utvecklingspotential. Maltén skriver att ledaren strävar efter att 
skapa sammanhållning och för att få entusiastiska elever. Med förnyelseinriktad ledar-
dimensionen menar Maltén att ledaren vill ompröva, utveckla och förnya organisa-
tionens verksamhet. Maltén skriver att ledare som använder sig utav denna ledarstil 
anser sig själva som bärare av visioner och idéer, vilka de också kan förmedla till ele-
verna/medarbetarna. Vidare skriver Maltén att ledarens uppgift är att upptäcka bris-
tande överensstämmelser i visioner och idéer och att stimulera reflektion över dessa.14 

 
Situationsinriktad ledardimension innebär, enligt Maltén, att ledaren uppmärksammar 
situationsfaktorer som exempelvis en uppgifts svårighetsgrad och komplexitet. Ledar-
skapet kan skifta, beroende på situation, från hård styrning ovanifrån till en samman-
satt styrning underifrån. Ledare som utgår ifrån den etikinriktade ledardimensionen, anser 
Maltén, karakteriseras av förmågan att kommunicera, visa medkänsla och engagemang 
samt skapa meningsfullhet i arbetet. Som ledare krävs förmåga att serva andra och att 
arbeta genom andra. För att kunna uppnå detta måste ledaren ha förmågan att kom-
binera makt (kontroll) och vishet (kunskap).15 

 

                                                           
9Maltén, Arne (2000). Det pedagogiska ledarskapet. s170 
10Top-down perspektiv = Styrning kommer ovanifrån. Myndigheter styr utifrån sin upphöjda position. 
(Maltén. s171) 
11Bottom-up perspektiv= styrning kommer underifrån. Medarbetarna styr utifrån sina erfarenheter. 
(Ibid. s171) 
12 Ibid. s171 
13 Ibid. s171-172 
14 Ibid. s191  
15 Ibid. s191 
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3.2 Coachning 
Coachning kan innebära olika saker beroende på vilket sammanhang som individer 
befinner sig. Av den förklaringen kommer begreppet coachning först att jämföras 
med olika begrepp och därefter kommer begreppet definieras och förklaras. 

3.2.1 Jämförelse mellan begrepp 

Vägledare jämfört med coachning 
Vägledning och coachning har en del gemensamma faktorer, men det som framförallt 
skiljer dem åt är att vägledning endast innefattar yrkesmässiga frågor och inte är inrik-
tad på känslor. Däremot innefattar coachning både yrkesliv och privatliv, där känslor 
är en viktig nyckelfaktor. 16 
Vägledaren (eller rådgivaren) kommer också med tips och råd till den coachade, me-
dan coachen med hjälp av exempelvis ”effektfulla” frågor kan få den coachade att 
själv hitta lösningar och möjligheter.17 
 
Mentorskap jämfört med coachning 
Enligt pedagogen Anna-Karin Arnenius är den tydligaste skillnaden att mentorn delar 
med sig av sina erfarenheter och kunskaper, samt ger konkreta råd. Coachen delar 
inte med sig av sina kunskaper utan bidrar med processkunskap, d.v.s. övningar, verk-
tyg och metodik, för att skapa personlig utveckling. Mentorskap innebär att vara 
handledare och de båda begreppen innebär att pedagogen har särskild kompetens 
inom det ämne som den coachar i.18 
 
Skillnaden mellan coachning och handledning innebär att handledaren har större möj-
lighet att påverka och styra den coachade, medan en coach står på samma nivå och 
coachningen strävar efter ett jämlikt förhållande mellan den som coachar och den 
coachade. Coachning handlar om här och nu, det s.k. nuläget, med betoning på det 
önskade läget, d.v.s. framtiden, medan handledning oftast fokuserar på att bearbeta 
det som har hänt och nuläget.19 
 
Vad är coachning? 
Definitionen på coachning är enligt The International Coach Federation ett samarbete 
mellan coachen och den coachade i en tankeskapande och kreativ process, som inspi-
rerar den coachade till att maximera sin personliga och yrkesmässiga potential.20 
 
John Whitmore21 refererar till Oxford English Dictionary och där framkommer det 
att coachning innebär att […] “handleda, utbilda, ge antydningar, förse med fakta” 
Vidare skriver Whitmore att coachning handlar om hur något görs och vad som görs. 

Den coachade söker kunskap utifrån sig själv med stöd och stimulans från coachen.
22

 

 

 

 
 

                                                           
16 Grejde, Susann. (2004). Coaching: vad – varför – hur. s49  
17 Grejde. s49  
18 Arnenius, Anna-Karin. (2011). Coachning: ett verktyg för skolan. s11 
19 Arnenius. s11 
20 http://www.coachfederation.org/intcoachingweek/about-coaching/ den 2011-11-18 
21 John Whitmore är en framträdande person inom ledarskap och erhöll priset som den bästa affärs-
coachen av den oberoende tidningen International Coach Federation (ICF) 
22 Whitmore, John. (2003). Coaching för bättre resultat. s15 

http://www.coachfederation.org/intcoachingweek/about-coaching/
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Coachande pedagog är ett coachbegrepp som betonar att pedagogen har ett coachan-
de förhållningssätt, d.v.s. arbetar mot att frigöra den coachades potential, i möte med 
elever och kollegor. Pedagogen använder sig utav olika coachkvaliteter så som verk-
tyg, modeller för att öka potentialen hos den coachade. Den coachade innebär inom 
skolans sfär eleven, kollegan, skolledaren eller någon annan person som blir coachad. 
Det centrala inom detta begrepp är att ett lärande sker inom individen som öppnar 
för identifiering av egna tillgångar och för hur den coachade behöver arbeta för att nå 
dit den vill nå.23 Det karakteriseras av ett coachande förhållningssätt, d.v.s. att peda-
gogens inställning och attityd ska hjälpa den coachade att frigöra dennes potential. 
Förhållandet mellan den som coachar och den som bli coachade är jämlikt, d.v.s. att 
varken den som coachar eller den som blir coachad bestämmer. Den som coachar är 
sparsam med förslag så att den som blir coachad stimuleras till eget ansvar och sö-
kandet efter det denne är ute efter.24 
 
Professor Robert Lee skriver att coachen bör vara flexibel, d.v.s. kunna varierar mel-
lan att vara tillmötesgående, accepterande och stödjande och att vara konfronterande 
och inspirerande. Lee skriver vidare att coachen är i behov av olika egenskaper bero-
ende på vilken situation denne hamnar i. Det viktigaste är att det främjar utvecklings-
processen.25 Coachningens syfte är, enligt Susann Grejde26, att frigöra människors 
potential genom att knyta samman individens inneboende kunskap, värdering, moti-
vation, mål till handling. Varje person har de svar som individerna söker inom sig, 
eller så vet man var dessa kan finnas. Coachning gör att denna process blir mycket 
mer begriplig.27 
 
Grejde skriver att coachning handlar om fem infallsvinklar, vilka bygger på varandra, 
som möjliggör frigörelse av potential hos varje individ. Dessa perspektiv är (1) öppna 
för möjligheter, (2) främja eget svar, egen motivation och förpliktelse, (3) undanröja 
hinder, (4) ge stöd och fokus, samt (5) skapa resultat. Det förstnämnda innebär att 
utövaren och coachen inriktar arbetet på vilka valmöjligheter och lösningar som finns. 
I det andra perspektivet inriktar sig arbetet på att bli medveten om egen kunskap, jakt 
efter mening och känna motivation, förpliktelser och ansvar. I det tredje perspektivet 
inriktar sig arbetet på att synliggöra och undanröja hinder, som kan vara inre röster 
som gör oss osäkra på vår egen förmåga eller osäkerhet om vad den coachade egentli-
gen vill, som står mellan den coachade och handling.28 Det näst sista perspektivet 
innebär en viktig aspekt av coachningen, nämligen att ge det stöd, fokus och drivkraft 
som utövaren är i behov av. Det sista perspektivet är det resultat som coachen och 
utövaren arbetar mot genom coachningen. Det som eftersträvas genom coachning är 
handling, prestation, mening, utveckling, inlärning och nyskapande.29 Det är viktigt att 
poängtera att coachen inte öppnar för möjligheter, hittar motivation, undanröjer hin-
der eller skapar resultat. Det är coachningen som gör allt detta, d.v.s. coachen och den 
coachade tillsammans.30 

 
                                                           
23 Arnenius. s15-16 
24 Ibid. s15 
25 Lee, Robert, J. (2008). What New Coaches Learn: Belief in the Art of the Possible. Psychologist-Manager 
Journal. s 140 
26 Susann Grejde är aktiv inom organisationen ”The Coaches Training Institute” som utbildar coacher i 
olika coachningstekniker i hela världen.  
27 Grejde. s55  
28 Ibid. s56 
29 Ibid. s56 
30 Ibid. s55 
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Grejde poängterar att de redskap och färdigheter som används i coachingssituationer 
är människosyn, attityder och tankesätt. Coachning bygger på en optimistisk männi-
skosyn som innebär en tro på att människor har möjlighet att påverka sig själva och 
sina omgivningar, och att framtiden är något som människan själv formar. Utgångs-
punkten är synsättet att coachen är intresserad av hela människan och tror att utöva-
ren vill och kan utveckla sig själv om förhållanden är de rätta. Inom coachningen rik-
tas uppmärksamhet mot utövarens fria vilja, kreativitet och spontanitet.31 Coachning 
handlar också om tankesätt som innefattar antaganden och ett sätt att förhålla sig till 
omvärlden. Detta tankesätt har även betydelse för vilken metodik coachen använder. 
De tre huvudteser som Grejde anser att coachningens tankesätt innefattar är att sva-
ren finns inom utövaren, d.v.s. det som upplevs som problem vet oftast utövaren mer 
om än coachen. Den andra huvudtesen innebär fokus på lösningar och möjligheter, 
medan den sista huvudtesen innebär att livet påverkas av självuppfyllande profetior. 32  
 
Det sistnämnda innebär aspekter som har att göra med vad utövaren tror på, påverkar 
vad personen ser, upplever och åstadkommer. För den som coachar krävs en medve-
tenhet om dessa självuppfyllande profetior för att kunna använda dessa på ett positivt 
sätt, eftersom livet påverkas av dessa. Det gäller både vad utövaren tror om sig själv 
och vad coachen tror om utövaren. 33 

 

3.3 Lärande och lärandeprocesser 
Lärande kan omfatta många olika processer och är mycket individuellt betingande. I 
detta arbete definieras lärande enligt en definition av Knud Illers, som är interna-
tionellt känd professor i livslångt lärande: 
 

Lärande är varje process som hos levande organismer leder till ett varaktig kapa-
citetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller åldran-
de.34 

 

Illers val av ordet “levande organism” har att göra med att inte enbart människor lär 
sig utan också många djurstudier har haft betydelse för förståelsen av lärandet. Ordet 
“varaktig kapacitetsförändring” innebär att lärandet innehåller förändring av viss var-
aktighet, exempelvis att det som har lärts in, lärs om till något nytt eller att lärande 
faller bort av glömskhet p.g.a. att kunskapen inte längre används.35 
 
Lärandeprocesser innebär, enligt David Kolb36 erfarenheter som kommer ifrån kon-
kreta upplevelser hos individer. Upplevelserna reflekteras och leder till att personen 
först abstrakt provar att få ett begrepp om erfarenheten och till sist avprovar det ak-
tivt.37 

                                                           
31 Grejde. s75 
32 Ibid. s79-80 
33 Ibid. s80-81 
34 Illers, Knud. (2007). Lärande. s12-13 
35 Illers. s14 
36 Kolb är grundare och ordförande i upplevelsebaserat lärande system (EBLS) och en proffessor i 
Organization Behavior 
37 Kolb, David (1984). Experimental learning. Experience as the source of learning and development. s21 
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Kognitiva teorier om inlärning 

Inlärningens psykologiska teorier kommer, mestadels, att förklaras utifrån antologin 
“Utvecklingspsykologiska teorier”.38 Författarna är erfarna lärare inom dansk lärarutbild-
ning, vilket måste innebära att de är sakkunniga inom området. Alla teorier kommer 
inte att förklaras med tanke på dess mångfald, utan valen av teorier består av de mest 
relevanta för detta arbete.  
 
Beskrivningen av teorierna kommer att fokusera på människors inlärning. De per-
soner, vars teorier används i detta arbete, är Sokrates, Leontjev Vygotsky och Jean 
Piaget. Piagets teori beskrivs mer utförligt eftersom denna teori har många likheter 
med coachning, vilka förklaras i sammanfattningen av teoridelen. 
 
Sokrates 
Den grekiska filosofen Sokrates har haft ett stort inflytande på “västerländskt” tän-
kande inom många områden. Frånsett Sokrates filosofiska idéer har han också kon-
struerat en särskild pedagogik nämligen den “sokratiska frågemetoden”. 39 Metoden 
som utvecklades av Sokrates i “Platons dialoger” bestod i att Sokrates ställde frågor 
som fick meningsmotståndare att inse att man med definitioner och slutledningar 
kunde komma fram till en varaktig och generell kunskap. Undervisningen hade for-
men av ett samtal där målet var att framkalla intellektuell klarhet. Syftet med samtalen 
var att frigöra den rätta insikten som alltid finns inom eleven. 40 
 
Förutsättningen för att det ska bli en dialog är att frågorna som ställs är öppna med 
svar som inte är givna på förhand. Dialogen mellan lärare och elev blir problemorien-
terad och ger eleven chansen till att upptäcka nya samband och perspektiv, eftersom i 
dialogen tar eleven till sig andras kunskapar och bildar sig en helhet utav dessa.41 
 
Leontjev Vygotsky 
Enligt Espen Jerlang och Suzanne Ringsted förespråkade Vygotsky att pedagogen 
skulle inrikta arbetsmetoder som till innehållet och åldersmässigt pekar framåt (utma-
nade).42 Människors utveckling är, enligt Vygotsky, indelat i zoner, själva utvecklingen 
ska betraktas som komplicerad och en blir problematisk att förklara då det handlar 
om både känslor och förstånd. Vygotsky menade att känslor och förstånd kan vara 
olika betydelsefulla i olika perioder i livet. Perioderna i livet delade Vygotsky upp i två 
delar där den ena kallas för den stabila perioden medan den andra var den kritiska 
perioden i livet.43 

                                                           
38 Jerlang, Espen (red). (2007). Utvecklingspsykologiska teorier 
39 Stukát, Staffan. (2000). Når du dina elever? Att planera, genomföra och utvärdera muntlig kommunikation. s71 
40 Stukát. s71 
41 Ibid. s72 
42Jerlang, Espen och Ringsted, Suzanne. (2007).Den kulturhistoriska skolan: Vydgotsky, Leontjev, 
Elkonin. I. Utvecklingspsykologiska teorier, Jerlang, Espen(red). s286 
43 Jerlang och Ringsted. 282-283 
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Jean Piaget 
Piaget har konstruerat en stadieteori gällande förklaringen om människans utveckling. 
Stadierna förklaras utifrån de förändringar som utvecklas hos individers förstånd, 
d.v.s. att varje stadium kännetecknas av särskilda sätt att förstå verkligheten på. Under 
processerna i stadierna inhämtas, genom handling, många erfarenheter och därmed 
säkerställs dessa att tänka och handla på. Grundtesen med utvecklingen genom stadi-
erna är att alla ska utvecklas genom dessa men att inga kan hoppa över något stadium. 
Stadierna bygger på varandra där det ena stadiet är grundläggande för utvecklingen av 
nästa stadium. Piaget betonar att hans teori inte är en mognadsteori utan att det är en 
fråga om utveckling av sättet att förstå via barnets egna handlingar, konstruktion eller 
erövring.44 
 
Piagets pedagogiska förhållningssätt är att läraren förstår att den kognitiva utveck-
lingen är dynamisk vilket innebär att personens förståelse och inlärning utvecklas ge-
nom erövring med hjälp av personens egen kraft, handling, och dess erfarenheter den 
inhämtar under utvecklingen. Som utgångspunkt ska läraren ta elevens intresse och 
nyfikenhet inför sin omvärld, vilket motiverar personens ansträngningar att arbeta. 
Piaget anser att denna metod är effektivast vid inlärning eftersom personen accepterar 
de nödvändiga kunskaperna frivilligt utifrån den inre motivationen som de har inom 
sig. Den pedagogiska metoden kallar Piaget för den “aktiva metoden” och leder till 
självdisciplin och förmåga till frivillig inhämtning av kunskaper.45 
 
Jerlang skriver att i Piagets pedagogiska anvisningar framkommer det att individens 
intresse står i centrum eftersom intresset leder till förståelse genom att personen kan 
identifiera sig med en idé eller ett föremål om sin omvärld. Vidare skriver Jerlang att 
det är viktigt som pedagog att ta utgångspunkt i en syn på att elever tillägnar sig allt 
genom aktivitet, som utgår ifrån individens egna intresse, och att en eventuell styrning 
bör göras. Styrningen ska enbart avses som utmanande och inte av programmering 
eller inlärning av färdig kunskap.46 

 
Piagets teori om individen i centrum har även anammats av pedagogiska forskaren 
Carl Rogers. Han menar att pedagogens djupa tilltro till den mänskliga organismen är 
centralt för att underlätta lärande och utveckling. Detta leder nämligen till att perso-
nen själv kan få välja väg och inriktning på sitt lärande. Att växa, upptäcka och skapa 
är naturliga strävanden, som människan vill ägna sig åt när personen kommer i kon-
takt med det individen anser viktigt. Detta anser Rogers kan förverkligas genom pe-
dagogens åstadkommande av den stämning som tillåter detta. Kommer pedagogen i 
kontakt med vad denne anser viktigt och får ägna sig åt det genom skapande och upp-
täckande, kan detta antas innebära att individen glöder för det denne gör.47 

 

                                                           
44 Jerlang, Espen. (2007). Jeans Piagets teori om intelligensen. I. Utvecklingspsykologiska teorier, Jerlang, 
Espen(red). s243-244 
45 Jerlang. s265 
46 Ibid. s265-268 
47 Roger, Carl. (1969) Frihet att lära. s149-150 
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3.4 Sammanfattning av teoridelen 
Utifrån vad som har kunnat utläsas i presenterade teorier om pedagogiskt ledarskap 
och coachning ges en sammanfattning i följande avsnitt. 

3.4.1 Coachning som pedagogiskt ledarskap 

Coachning karakteriseras av en person som hjälper en individ mot ett mål. Inom 
skolområdet kan detta liknas vid exempelvis en lärare som arbetar som handledare 
eller mentor. Det huvudsakliga förhållningssättet som ”coachen” har är att ställa öpp-
na frågor så att eleven kommer med svaren. 48 
 
Grejde skriver att genom coachning är det möjligt att frigöra människors potential 
genom att knyta samman individens inneboende kunskap, värderingar, motivation 
och mål, till handling. Vidare skriver Grejde att de svar som personen söker finns 
inom en själv och att coachningen möjliggör att detta blir synliggjort för individen.49 
 
Coachning kan ses som ett pedagogiskt ledarskap i den meningen att själva coach-
ningen är målstyrt, relationsinriktat och situationsinriktat. Med målstyrt menas att 
ledarskapet är inriktat mot ett mål som eleven själv har satt, exempelvis ett visst betyg, 
och med relationsinriktat ledarskap menas att coachen inriktar sitt ledarskap på en 
elev eller elevgrupps utvecklingspotential. Arbetet utgår från att skapa en samman-
hållning och entusiasm hos eleverna.50  
 
Situationsinriktat ledarskap kan för en coach innebära att uppmärksamma vilka svå-
righeter som finns hos enskilda individer. Coachen kan med hjälp av god kommuni-
kationsförmåga, medkänslighet och engagemang få elever att lyckas att nå sina angiv-
na mål. I vissa fall måste coachen styra elever i målets riktning. I andra fall kan coa-
chen släppa självgående elever mera fritt, d.v.s. att eleven styr mot sitt mål mer själv-
mant medan coachen arbetar på sidan om och finns till vid uppkomna svårigheter. 
Förutsättningen är att eleven vet vilka kortsiktiga (exempelvis kursbetyg), respektive 
långsiktiga (exempelvis meningen med livet) mål som han/hon har.  
 
Robert Lees beskrivning att coachen bör vara flexibel, d.v.s. kunna varierar mellan att 
vara tillmötesgående, accepterande och stödjande e.t.c., kan placeras in i det situa-
tionsanpassade ledarskapet. Lee anser att coachen är i behov av olika egenskaper be-
roende på vilken situation denne hamnar i, men det viktigaste är att det främjar ut-
vecklingsprocessen.51 

3.4.2 Coachning i ett lärandeperspektiv 

Illers definition på lärande är att det innehåller en process som alla kan ta del av. Lä-
randeprocessen är varaktig i den mening att den antingen kan läras om eller glömmas 
bort. Coachningens utgångspunkter är, enligt Reinhard, att utveckla människans po-
tential och lära människan att självständigt lösa uppgifter med hög grad av medveten-
het och ansvar. Vidare skriver Reinhard att coachning är en väg för en utveckling av 
den “lärande organisationen”.52 Reinhard belyser att coachningen är av stor betydelse 
i elevers eller andra människors läroprocesser. 

                                                           
48

 Grejde. s55  
49 Ibid. s55  
50 Maltén. s191  
51 Roberts. s140 
52 Reinhard. s44 
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Individer är medvetna om vilka kompetenser/kunskaper som de besitter medan de 
omedvetna kompetenserna blir medvetandegjorda genom coachning.53 För att främja 
förmågan att medvetengöra de kunskaper som saknas krävs det att individen får lösa 
uppgifter med hög grad av medvetenhet, självständighet och ansvar. När den nya 
kunskapen är konkretiserad så har den s.k. varaktiga läroprocessen lärts om.  
 
I Vygotskys teori om hur människan utvecklats till nästa zon är det läraren som ut-
manar eleverna till att utvecklas, men för ungdomar och vuxna behöver det inte nöd-
vändigtvis vara så att läraren utmanar oss. Det kan vara så att personer utmanar sig 
själva genom sig själv eller genom andra personer. Coachning kan innebära att få syn 
på individens egen utvecklingspotential i tilltro till sin förmåga att pröva något nytt. I 
Vygotskys teori är förändring centralt vilket för en coachande lärare innebär att denne 
bidrar aktivt till elevens förändring. Frågan är dock vad är det som leder till denna 
förändring? Svaret på denna fråga kan ge en liten fingervisning om hur coachning kan 
förstås som stöd för lärande utifrån Vygotskys teori. Till detta återkommer jag i dis-
kussionen. 
 
Sokrates kan kallas för den första coachen eftersom han samtalade på ett undersö-
kande sätt. Metodiken kan relateras till coachning på så sätt att den som blir coachad 
själv ska dra slutsatser medan den som coachar endast ställer öppna frågor. Genom 
att ställa öppna frågor kan det medvetengöra insikter om kunskaper som saknas hos 
individen. Metoden är inte applicerbar om läraren vill kontrollera några faktakunska-
per, som till exempel vid ett glosförhör, utan mer för att skapa en dialog i stället för 
en monolog. Det blir en form av upplevelsebaserat lärande där eleven lär sig själv 
genom de öppna frågorna som läraren ställer.  
 
I Piagets teori utgår pedagogen ifrån individens intresse eftersom det, enligt Piaget, 
kan underlätta elevens inlärning. Det är också viktigt att pedagogen kan vägleda så att 
individen utvecklas och lär sig nya saker. Skulle läraren eventuell leda eleven på fel 
spår kan det innebära att individen lär sig kunskaper som den redan har och därmed 
gynnas inte kunskapsutvecklingen. Denna teori kan likna coachning då coa-
chen/läraren låter eleverna bestämma själv utifrån vägledningen vad som ska göras 
med utgångspunkt i Skolverkets ämnesplaner. Coachen/läraren finns som ett stöd att 
se till att elevens val hålls inom ämnesområdet och att det som väljs är genomförbart 
utifrån den tid som finns tillgängligt.  
 
Följden av ett sådant arbetssätt är att valen för hur kursmålen ska uppnås anpassas till 
elevernas optimala inlärningsmöjligheter. Förutsättningen är att eleverna är medvetna 
om vilken metod som är bäst för deras individuella inlärningsförmågor. De frågor 
som väcker intresse att besvara utifrån Piagets teori, i diskussionen, är elevernas med-
vetenhet om sin egen inlärningsförmåga och om lärarens styrning på arbetsuppgifter 
blir utmanande och utvecklande hos eleven? 
 

                                                           
53 Ibid. s124 
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4. Tidigare forskning 
Detta avsnitt har för avsikt att beakta vad forskningen har kommit fram till gällande 
lärandeprocess i coachning. 
 
Det råder en viss brist på tillförlitlig data inom forskningsområdet. Anthony Grant, 
professor vid universitetet i Sydney, skriver i sin doktorsavhandling att trots att det 
råder brist på trovärdiga empiriska undersökningar som bevisar att coachning funge-
rar, har fenomenet ökat. Vidare menar Grant att utbudet av att utbilda coacher har 
mångfaldigats de sista åren.54 Även Anette Fillery, forskare vid Middlesex universitet, 
anser även hon att coachning som ett fenomen har ökat men att forskningen inte har 
hängt med i samma takt.55 
 
Kerryn Griffiths, professor och världsledande i ReciproCoaching56, och Marilyn 
Campbell, psykolog och lektor vid Queensland University, skriver att lärandet är ett 
naturligt inslag i coachningprocessen och en nödvändig faktor för att åstadkomma s.k. 
kapacitetsförändring. Både Griffiths och Cambell anser att av den befintliga forsk-
ningsbasen om coachning så är endast en liten del kopplat till lärande. Lärande anses 
vara ett medel för framgång och att chansen för lyckade resultat skulle öka om coa-
cher får en djupare förståelse för de lärandeprocesser som ligger till grund för meto-
den. Griffiths och Campbell poängterar att en förutsättning för de effekter som 
coachningen vill åstadkomma är att lärande för nya insikter äger rum.57 
 
För Griffiths och Campbell är lärande inom coachning en process med utgångspunk-
ten på att utforska, upptäcka, applicera och integrera ny kunskap. Detta tillsammans 
kulminerar i en utvecklingsprocess där den coachade hålls ansvarig för lärandet och 
utvecklas till att lära sig själv genom reflektion, handling och ansvarstagande, vilket är 
en process som sker gradvist och främjas av coachen.58 Robert Lee, professor i psyko-
logi, har en liknande teori om hur inlärning sker genom coachning, nämligen att det är 
den coachade själv som lär sig. Lee skriver att utövarens inställning till coachning som 
möjliggör att ett lärande och självupptäckande sker. Det är väsentligt att individen lär 
sig att tänkta kritiskt och att den som coachar ställer frågor för att främja självreflek-
tion.59 
 
Det råder delade meningar om huruvida coachen ska förhålla sig som en s.k rådgivare 
eller icke-rådgivare. Enligt Michael Cavanagh ska coachens förhållningssätt variera 
beroende på vad som främja utvecklingsprocessen hos den coachade. 60 

                                                           
54 Grant, Anthony. (2001). "Towards a psychology of coaching: The impact of coaching on metacognition, mental 
health and goal attainment”.  s23-24 
55 Fillery-Travis, Annette. Lane, David. (2006). Does coaching work or are we asking the wrong question? Inter-
national Coaching Psychology Review. s35 
56 ReciproCoach är en internationell organisation av coacher som ägnar sig åt coachning, mentorskap 
och handledning för sina egna personliga och professionella utveckling. (http://reciprocoach.com/ 
2011-11-30) 
57 Griffiths Kerry. Campbell, Marilyn. (2009). Discovering, applying and integrating: The process of 
learning in coaching. s17-18 
58 Griffiths och Campbell. s24-25 
59Roberts. s120 
60 Michael Cavanagh (2005). Mental-Health Issues and Challenging. I. What is evidence-based executive, 
workplace and life coaching? s34 

http://reciprocoach.com/


  

16 

Vidare skriver Cavanagh att den största svårighet som en coach står inför det är att 
känna till när den coachade behöver konkret vägledning så att det gynnar utvecklings-
processen. Cavanagh anser att den vane coachen vet när denne ska ge råd och inte, 
samt om denne ska avstå att ge råd. 61 

 

5. Metod 
Denna undersökning är en kvalitativ undersökning med ett fenomenologiskt in-
spirerat angreppssätt. Fenomenologiskt angreppssätt innebär att analys av data varit 
fokuserad på vad som sägs utifrån intervjupersonens synvinkel. Det låter olika feno-
men som framträdde ur det empiriskt insamlande datamaterialet. Denna metod är 
användbar i studier som har insamlingsmaterial som är omfattande och/eller kom-
plext.62 Valet att göra en kvalitativ studie har att göra med att frågeställningarna syftar 
till förståelse avseende uppfattning om hur lärare och elever uppfattar coachning som 
stöd för lärande. 

 

5.1 Datainsamlingsmetod 
Den metod som användes i undersökningen var kvalitativa intervjuer och innebär att 
intervjupersonens egen uppfattning och synsätt var det centrala.63 Med syftet i beak-
tande var intervjupersonens egen uppfattning och synsätt centralt och därför blev 
kvalitativa intervjuer väsentligt metodval. I kvalitativa intervjuer ställs öppna frågor så 
att intervjupersonen får stort svarsutrymme och själva intervjun tilläts att röra sig i 
olika riktningar. Detta innebar att den som intervjuar får kunskap om vad intervjuper-
sonen upplever vara relevant och viktigt.64 
 
Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade, d.v.s. att intervjupersonen hade 
stor frihet att besvara frågorna men att svaren inte behövde komma i den ordning 
som frågorna ställts.65 Kvalitativa intervjuer tillåter forskaren att vara följsam med den 
riktning som intervjupersonens svar går i, vilket likaså kan innebära att undersökning-
ens fokus anpassas efter viktiga frågor som dyker upp under intervjun.66 
 

5.2 Genomförande 
Innan lärare och elever på skolan kontaktades för intervju fick skolans rektor en pre-
sentation av denna studie. Rektorn läste igenom de båda informationsbreven till lära-
re67 och elever68 och godkände att studien genomfördes på skolan. Efter rektorns 
godkännande skickades informationsbreven ut genom skolans lokala server till elever 
och lärare.  
 
Intervjuerna var uppdelade i två inriktningar där den ena var inriktad till lärarna69, 
medan den andra var inriktad till eleverna70. Intervjufrågorna som var riktade till lä-
rarna hade för avsikt att få besvara den första frågeställningen, medan intervjufrågor-
na till eleverna avsågs att ge svar på den andra frågeställningen. 

                                                           
61 Cavanagh. s34 
62 Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitative forskningsintervjun. s177-178 
63 Bryman, Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. s413 
64 Bryman. s413 
65 Ibid. s415 
66 Ibid. s413 
67 Informationsbrev till lärare se bilaga 3 
68 Informationsbrev till elever se bilaga 4 
69 Se bilaga 1 
70 Se bilaga 2 
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Vad gällde själva frågorna så var de öppna med liten grad av strukturering. Frågorna 
ställdes i stort sett i den ursprungliga ordningen men viss omstrukturering, s.k. semi-
strukturering, tilläts. Under intervjuns gång ställdes också styrande frågor för att på 
detta sätt dels kontrollera att intervjupersonen kvarhöll sin tidigare åsikt, dels för att 
kontrollera att intervjupersonens budskap hade förståtts. I intervjun med lärarna ställ-
des i de flesta fall inte fråga 1271 och fråga 1372. Anledningen var att svaren på dessa 
frågor framkom i andra intervjusvar till andra intervjufrågor. Det är viktigt att inter-
vjupersonen inte blev missförstådd eller felciterad. Innan intervjun tillfrågades inter-
vjupersonen om ett godkännande för inspelning. Avsikten var för validitetens skull 
banda alla intervjuer. Detta genomfördes vid alla tillfällen utom en gång då själva in-
spelningsapparaten inte fungerad. Vid detta tillfälle skrevs de svar som intervjuperso-
nen sagt och lästes upp efter intervjun för intervjupersonens godkännande.  
 
Intervjuerna utspelade sig i ett avskilt rum utan några störningsmoment som ex-
empelvis ljud eller personer som kom in i rummet. Innan intervjun förtydligades del-
tagarnas konfidentialitet i undersökningen. Intervjupersonerna blev också informera-
de om att frågorna inte hade något givet svar på förhand, utan att det var intervjuper-
sonens eget svar som var väsentligt. 
 

5.3 Urval 
Studien riktade in sig mot att undersöka hur coachning kan ses som stöd för lärande. 
Skolan i denna undersökning är medelstor och varit verksam i drygt elva år. Lärarna 
på skolan har samma förhållningssätt som coachande pedagoger har, d.v.s. coachande 
förhållningssätt. Arbetssättet genomsyrar hela verksamheten i den mening att plane-
ring och genomförandet av uppgifter baseras efter elevernas intresse och behov. Ele-
verna söker sig själva till svaren medan lärarna finns bredvid som stöd.73 
 
Urvalet var det som Bryman i sin metodteori benämner ”målstyrt urval”. Det bestod 
av totalt åtta personer, där fyra av dessa var elever som går sista året på gymnasiet och 
fyra lärare. Ett målstyrt urval innebär att undersökningsdeltagarna valdes utifrån deras 
anknytning till de forskningsfrågor som har formulerats. Detta innebar att graden av 
validiteten i studien blir hög, d.v.s. att forskaren identifierar eller mäter det som denne 
säger sig mäta. Målstyrt urval innebär att reliabiliteten, d.v.s. grad av generaliserbarhet, 
är låg. Detta innebär att det inte går att dra en generell slutsats som gäller för andra 
skolor där coachning används som pedagogiskt verktyg, utan detta gäller endast på 
den skola som undersökningen var gjord på.74 
 
Varför elever som går sista året valdes har att göra med att de har längst erfarenhet av 
arbetssättet på skolan och min bedömning var att de därmed borde kunna svara på 
intervjufrågorna bättre än elever som går första och andra året. Med syftet i beaktande 
så krävs längre tids erfarenhet av arbetssättet för att kunna besvara studiens frågor. 
Min bedömning är att elever med längre tids erfarenhet av arbetssättet kan med större 
referensram besvara intervjufrågorna. De lärare som deltog valdes ut med samma 
avsikt och deras erfarenhet av arbetssättet på skolan varierad från fem till åtta års erfa-
renhet. 

                                                           
71 Fråga 12 var: Hur ser du på coachning som leder till utmaning och utvecklande hos eleven? Motivera 
ditt svar. 
72 Fråga 13 var: Hur ser du på coachning som inte leder till utmaning och utvecklande hos eleven? 
Motivera ditt svar. 
73 Gymnasieskolans skolplan (2005) 
74 Bryman. s350-354 
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5.4 Bearbetning av material 
De inspelade samtalen har inte transkriberats med tanke på hur tidskrävande ett så-
dant arbete är. Här kommer åtta intervjuer, med en tids variation på mellan en och en 
och en halvtimme, att göras vilket innebär att tiden i den här begränsade studien inte 
räcker till för att transkribera alla intervjuerna. Det tar mellan fem till sex timmar att 
transkribera en intervju på en timme.75 Istället har inspelningen fungerat som extra 
stöd vid renskrivningen av intervjusvaren. Under själva samtalet skrevs anteckningar 
samtidigt som intervjupersonen blev inspelad. 
 
Analysmetoden som användes för att välja ut relevanta fakta ur datainsamlingen har 
varit meningskoncentrationsinspirerat. Med detta menas att jag har gjort en egen 
tolkning och konstruktion av analysmetoden för vad och hur det insamlade materialet 
har framställts i studien. Kvales metodteori om meningsskapande bildar 
utgångspunkt, men jag följde inte de alla stegen som förespråkas där, utan den gav 
främst ett stöd. Fokus har varit på att välja ut relevanta meningar i intervjusvaren för 
att sedan ha skrivit ihop dem till en sammanhängande text. Detta gjordes för att bilda 
en helhetsuppfattning om respektive intervjuperson. Mer förklaring om hur jag har 
använt meningskoncentration förklaras nedan, först förklaras vad som menas med 
meningskoncentration. 
 
Meningskoncentration innebär att meningar som intervjupersonerna uttryck formule-
rats mer kortfattat, vilket innebar att långa uttalanden kortades ner och den väsentliga 
innebörden av det som sagt omformulerades. 76 Denna metod har ett fenomenolo-
giskt angreppssätt vilket innebär att forskaren söker efter trohet mot fenomen och i 
fallet med denna studie att beskrivning av hur coachning kan ses som stöd för läran-
det utgår utifrån intervjupersonens synvinkel.77 Analysmetoden innehåller fem steg 
där det första steget innebar att intervjusvaren lästes igenom för att skapa en helhet. 
Det andra steget innebar att de meningar som intervjupersonerna har sagt väljs ut 
efter vad som är väsentligt, i det tredje steget formulerades meningsenheterna så en-
kelt som möjligt för att i det näst sista steget tolkas och skrivas ned utan forskarens 
egna tolkningar. I det sista steget ställdes frågor utifrån undersökningens syfte och 
frågeställning till de meningsenheterna. Avslutningsvis knöts meningsenheterna sam-
man till en slutsats.78 
 
Min studies bearbetning av material innebar att först läsa alla intervjusvaren för att 
bilda en helhetsuppfattning. Därefter valdes relevanta meningsenheter ut för respekti-
ve intervjuperson och som sedan skrevs ihop till en sammanhängande text. I kon-
struktionen av texten framkom inga personliga värderingar från mig som forskare. 
Efter sammanställningen skrevs en sammanfattning som belyste likheter och skillna-
der på meningsenheterna mellan intervjupersonerna. Avslutningsvis knöts innehållet i 
sammanfattningen till en slutsats med återkoppling till studiens syfte och frågeställ-
ningar. 

 

                                                           
75 Bryman. s429 
76 Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitative forskningsintervjun. s177 
77 Kvale. s177 
78 Ibid. s177 
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5.5 Etiska överväganden 
Vid vetenskapliga undersökningar som använder sig utav människor som informanter 
måste vissa etiska krav uppfyllas. Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra grundläggande 
krav på detta, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet.79 Informationskravet innebär att forskaren informerar berörda 
personer om den aktuella undersökningen. Detta innebär att deltagarna ska veta att 
deras deltagande är frivilligt och de har rätt att avbryta när som helst. I denna studie 
tillfrågades personerna i ett informationsbrev80 där det på ett konkret sätt framkom 
undersökningens syfte, metod och deras frivilliga deltagande. 
 
Med samtyckeskravet menas att deltagarna i undersökningen har egen rätt att be-
stämma om de vill delta eller inte. Om någon är minderårig krävs det föräldrarnas 
eller vårdnadshavarens godkännande. De elever som deltog i denna studie var myndi-
ga och därmed krävdes inget samtycke av deras förälder eller vårdnadshavare. Konfi-
dentialitetskravet innefattar att alla data om och från informanterna måste behandlas 
med största möjliga konfidentialitet av forskaren. Detta innebär bl.a. att personupp-
gifter måste framställas på ett sätt att ingen utomstående kan identifiera informanter-
na. I denna undersökning ges varje intervjuperson ett fingerat namn och ljudfilen på 
intervjuerna makuleras efter att studien godkänts av Högskolan Dalarna. Med nytt-
jandekravet innebär det att uppgifterna ifrån var och en av deltagarna endast skall 
användas för forskningsändamålet. Vid intervjutillfällena förtydligades att allt insamlat 
material endast ska nyttjas för undersökningens ändamål. 

 

6. Resultat 
Totalt har fyra lärare och fyra elever intervjuats. Med beaktande av studiens syfte har 
genusaspekter inte varit centralt och jag har därför medvetet valt bort att dela upp 
informanterna utifrån kön. Intervjuerna hade en tids variation mellan en och en och 
en halvtimme. 
 
Presentationen av resultat har utgått i stora drag ifrån metodanalysen menings-
koncentration, vilket innebär att väsentliga meningar som intervjupersonen har ut-
tryckt har kortas ned och omformulerats till en sammanhängande text.81 På följande 
sätt presenteras resultatet: Först kommer intervjusvar ifrån respektive intervjuperso-
ner att presenteras under varje enskild frågeställning. Med detta menas att intervjusva-
ren ifrån eleverna och lärarna väljs ut så att den frågeställning som tillhör respektive 
part besvaras. Vad som menas med “intervjusvar ifrån respektive intervjupersoner” är 
att varje intervjupersons svar på intervjufrågorna presenteras utifrån vad som är vä-
sentligt inom frågeställningen. Exempelvis kommer frågor som berör arbetslivserfa-
renhet och tidigare erfarenhet inte att vara intressant i detta avsnitt, eftersom det inte 
besvarar frågan hur coachning kan ses som stöd för lärandet. 

 
Det kommer att finnas en sammanfattning inom respektive frågeställning, vilka syftar 
till att se de gemensamma dragen hos de enskilda informanterna, men också belysa 
eventuella olikheter. Avslutningsvis kommer en resultatsammanfattning där det in-
samlade materialet tolkas och jämför elevernas och lärarnas uppfattningar om hur 
coachning kan ses som stöd för lärande. 

                                                           
79 Forskningsetiska nämnden (2008) Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högsko-
lan Dalarna 
80 Se bilaga 3 för lärare och bilaga 4 för eleverna 
81 Kvale. s177 
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6.1 Resultat lärarintervjuer 

6.1.1 Lärare 1 

Läraren anser att lärande i coachningen är när eleven kommer till självinsikt med hjälp 
av reflektion. Genom coachningen kommer eleven till insikt om sig själv och sitt lä-
rande. Det är utifrån individens perspektiv som bästa inlärningsmiljö kan skapas. Lä-
raren uttrycker sig angående detta så här: 
 

Jag anser att möjlighet till valfrihet och möjlighet att påverka arbetssitua-
tionen är betydelsefullt för elevernas inlärning, eftersom det kan leda till 
ökad motivation hos sig själv vilket är betydelsefullt vid inhämtning av 
kunskap. Även forskning visar på att ökad motivation innebär lättare att 
lära sig. 

 
Vidare framkommer det i intervjun att coachningen kan utmana eleven i den mening 
att eleven själv kommer till insikt med vad de vill göra. Problematiken kan vara om 
elevens val är strategiskt gjorda så att inlärningen blir ensidig och stimulerar endast 
dennes styrka/styrkor. Detta anser intervjupersonen inte är vanligt förekommande 
bland eleverna. Vidare uttalar personen att det kan vara svårt som coach att styra ele-
vernas val eftersom coachande förhållningssätt innebär att lektionsupplägg och mål-
uppfyllelse bygger på elevernas egen metod som de valt. Intervjupersonen nämner en 
till aspekt på hur individer kan utmana sig själv genom coachning och det är att det 
inte finns ett facit i coachning, vilket skiljer sig ifrån den traditionella ledarstilen som 
innebär att det finns ett givet svar på förhand. I coachningen får eleverna söka svaren 
på egen hand vilket kräver stort ansvarstagande. Personen i intervjun poängterar att 
eleven inte har allt ansvar utan det är lika mycket ansvar på läraren som på eleven. 
Personen har inga erfarenheter av att elever tycker att allt ansvar ligger på dem och 
inte hos läraren. En aspekt som problematiserar coachande förhållningssättet är, en-
ligt läraren, att inte ge förslag direkt utan vänta med det. 

6.1.2 Lärare 2 

Läraren anser att coachning och lärande hänger samman på så vis att eleven kommer 
till självinsikt om vilken strategi som eleven ska använda för att skapa optimal inlär-
ningsmiljö. Coachningen synliggör för vad som fungerar respektive inte fungerar hos 
eleven. Genom coachande förhållningssätt kan läraren bygga upp ett förtroende med 
eleven vilket är viktigt för inlärningen. Intervjupersonen uttryckte sig såhär: 
 

Man kan genom coachning synliggöra elevens egen potential för att ut-
vecklas. 

 
Svårigheten med coachning är, enligt intervjupersonen, när kommunikationen inte 
fungerar mellan elev och lärare. Personen förklarar att coachning bygger på en funge-
rande kommunikation och när den inte fungerar så fungerar inte heller coachningen. 
Vidare kan det förekomma att det finns kommunikation men att eleven själv inte 
känner sig motiverad eller kan se sig själv i sin utveckling. Intervjupersonens förslag 
på hjälpande åtgärd är att medvetengöra de framsteg som eleven har gjort. 
 
Intervjupersonen förklarar att detta kan ta tid och att det inte hör till ovanligheterna 
att elever i årskurs tre kommer på sig själva att de måste ta det egna ansvaret på störs-
ta allvar. Det framkommer i intervjun att det finns ytterligare två aspekter på svårighe-
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ter med coachningen, den första är när eleven inte ser något värde med arbetssättet, 
eller att denne antyder att elevens egen motivation är saknad. 
Den andra aspekten som intervjupersonen nämner är att det är svårt att veta när per-
sonen själv ska ge stöd eller inte. Förklaringen till svårigheten är, enligt läraren, att 
denne inte är utbildad professionell coach. Detta förklaras med att personen inte ser 
sig som coach utan att denne har ett coachande förhållningssätt. Lärarens argument 
på detta är att begreppet coach används i dag i så många olika sammanhang att det är 
viktigt för skolan att inte beblandas med det. 

6.1.3 Lärare 3 

Läraren anser att coachande förhållningssätt innefattar att […]”skapa en studiesi-
tuation för varje elev som ger bästa möjliga lärande under tre år”. Personen ex-
emplifierar detta med den strategi som förekommer vid utvecklingssamtal. Enligt 
intervjupersonen har skolan som regel att ha tre utvecklingssamtal under ett helt läsår. 
Vid det första tillfället kartläggs elevernas enskilda utmaningar och tankar som gäller 
för den aktuella perioden och framåt. Det intervjupersonen gör är att undersöka vilka 
resurser och hinder som finns i skolan, hos eleven själv och även runt omkring dem. 
Frågor som intervjupersonen ställer i utvecklingssamtalen är exempelvis […]”vad har 
eleven haft för tidigare resurser som fungerar och vad har dem själva för resurser?” 
Läraren förklarar att utifrån de svar som eleven kommer med skrivs en aktivitetsplan 
som innefattar planering av elevens studiesituation och elevens egen målsättning. 
Denna kartläggning följs upp i nästa samtal i det avseende att diskutera om exempel-
vis nya resurser har uppkommit. Intervjupersonen betonar att samtalen har endast 
med elevernas studiesituation att göra, men att det är ofrånkomligt att blanda in socia-
la förhållanden eftersom de också påverkar studiesituationen. Intervjupersonen kon-
kretiserar coachningens samband med lärandet så här. 
 

Du kan förstärka individen då coachande förhållningssättet medvetan-
degör vilka fungerande resurser eleven har och vilka hinder som man mås-
te vara beredd på att jobba vidare med 

 
Enligt läraren är svårigheter med coachande förhållningssätt när eleven inte har kun-
skaper om sina resurser eller hinder, eleven har svårighet att reflektera över sig själv 
och svårighet med hur mycket styrning som skall ingå. Det första antagandet kan för-
klaras med hjälp av citatet ovan. Känner eleven inte till sina fungerande resurser eller 
vilka hinder som denne har, kan det vara svårt att veta vad som eleven måste arbeta 
vidare med. Detta anser intervjupersonen leder till att utvecklingen missgynnas. Per-
sonen förklarar att svårighet att reflektera över sig själv är att eleven ska reflektera i 
varje situation varför saker och ting går som det gör. Detta ser läraren som en stor 
utmaning eftersom det kan vara svårt, för oavsett person, att vara medveten om hela 
tiden. En betydande fråga som läraren ställer sig handlar om hur långt in i elevens liv 
läraren får tränga sig på, utan att det blir kränkande för individen. Den sista aspekten 
som intervjupersonen nämner handlar om huruvida styrningen skall vara. Intervjuper-
sonen upplever att detta är den största svårigheten med coachning. Enligt läraren 
handlar förhållandet om en balansgång om att styra och att släppa efter. Intervjuper-
sonen förklarar denna teori med att vissa elever behöver högre grad av styrning me-
dan andra klarar av en lägre grad. 
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Personen förklarar balansgången med optimalt förhållande såhär: 
 

Jag ser en balansgång med att styra och släppa efter som det optimala för-
hållandet för att främja individens utveckling. Vissa elever behöver mer 
styrning medan andra kan vara självgående. 

 
Intervjupersonen kan inte se några svagheter med coachande förhållningssätt som 
stöd för elevers lärande. Enligt personen handlar förhållningssättet att […]”ge eleven 
verktyg att bli sin egen i sitt eget läande och sitt eget liv”. Personen i fråga kan där-
emot se en paradox med att eleverna bestämmer arbetssätt, men att detta kan ses som 
att motivera eleverna. 
Läraren förklarar detta med att friheten måste ges på rätt sätt, d.v.s. att det håller sig 
inom de skrivna ramarna (kursplan). Personen står inte för att eleverna ska välja själv 
hela tiden, utan menar att undervisnings- och redovisningsformen skall vara varieran-
de. Intervjupersonen upplever att det förekommer varierande redovisningssätt på 
skolan. Vidare förklarar läraren att det inte finns något syfte i sig att välja egen redo-
visningsform, utan detta kan öka motivation hos eleven på så vis att denne känner 
delaktighet och att eleven blir tagen på allvar. 

6.1.4 Lärare 4 

Läraren anser att synen på lärande avgör vilken syn en själv har på hur coachning och 
lärande förhåller sig till varandra. Personen förklarar detta med att eleven och läraren 
tillsammans tar ut ett mål och visar hur riktningen går mot det. I coachande förhåll-
ningssättet är det viktigt att läraren inte styr eleven utan styrningen måste komma 
ifrån eleven själv. Personen anser att det är viktigt att låta ta den tid det behöver efter-
som då kan målet bli mer konkret för eleven när den själv uppnår det. Vad för mål 
eleven sätter upp är olika, enligt läraren kan det handla om att lära sig prata i grupp, 
lära sig skriva, uppnå de uppnående målen i kursen, kunna problematisera och att vara 
nyanserad i sitt resonemang. Läraren ifrågasätter hur eleven lär sig att vara nyanserad 
och enligt intervjupersonen så lär sig personen det själv eftersom det är svårt som 
lärare att lära ut det men inte att hjälpa eleven till att denne själv uppnår det målet. 
Genom coachande förhållningssätt blir eleven självständig och kan sätta upp planer 
att arbeta efter och detta i sig kan gynna elevens växande och utveckling. Läraren an-
ser att coachning som stöd för elevers kognitiva utveckling kan mer konkret syn-
liggöras i situationer så som handledning och utvecklingssamtal. Läraren uttrycker sig 
att: 
 

Det är lätt att se det coachandeförhållningssättet kopplat till handledning 
och utvecklingssamtal, i dessa situationer är det lättare att se en utveckling 
konkret. Att man har haft dem i ettan och trean och följa utvecklingen 

 
Läraren förklarar att orsaken till detta har att göra med att som mentor följer läraren 
en elevgrupp i tre år vilket innebär att elevens utveckling blir mera uppenbar jämfört 
med en kurslärare som ser eleven under betydligt kortare tid. I utvecklingssamtalen är 
förhållningssättet allra mest konkret i den meningen att det är i sådana situationer som 
lärare och elev diskuterar vad eleven har för målsättning, det sker alltså inte någon 
genomgång av uppnådda resultat eller betyg. Det är också lättare att uppfatta att 
coachning förekommer i handledning och i utvecklingssamtal jämfört med i kurser, 
eftersom det är i utvecklingssamtalen och handledningen som coachande förhåll-
ningssätt är uppbyggt. Svårigheten med coachning är att inte få ge svaret i handen på 
eleven. 
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Enligt intervjupersonen är lärare villiga att ge svaren istället för att hålla det inom sig. 
Vidare säger läraren att det är viktigt att diskutera fram en lösning eftersom coachning 
betyder att avvakta och lyssna in på sin elev. Förhållningssättet kan också fungera 
kollegor emellan. Intervjupersonen menar att förhållningssättet inte är principfast för 
att eleven själv ska komma framåt med stöd av läraren, utan det måsta anpassas efter 
varje enskild situation. 
 
Lärarens syn på hur coachning inte är utmanande för eleven är att det inte behöver 
innebära att eleven själv får välja sin redovisningsform, utan att det kan också läraren 
bestämma. Vidare säger personen att det inte är utmanande i sig att själv bestämma, 
enligt lärarens erfarenhet har denne inte upplevt att elever väljer strategiska val. 
Det är viktigt att läraren utmanar de elever som väljer strategiska val eftersom det inte 
behöver ses som en omöjlighet och/eller tidskrävande. Lärarens säger sig ha en posi-
tiv syn på coachning, men att det i vissa situationer behöver utvecklas. Med utveckling 
menar personen att arbetssättet kan synliggöras exempelvis i kursen individuellt val, 
eftersom förhållningssättet kräver att läraren känner eleven. Detta förklarar läraren 
med att det är lättare att lära känna 19 mentorselever till skillnad hos lärare som har 
70 stycken, och att tiden är med och inte emot en.  

6.1.5 Sammanfattning av lärarnas svar 

Den gemensamma värderingen bland lärarna är att alla ser coachning som stöd för 
lärande på så vis att det är självuppfyllande. Lärare 2 förklarar detta på ett bra sätt 
genom sitt påstående att coachningen kan synliggöra elevens egen förmåga att utveck-
las. Lärare 1 anser att det är genom coachningen som individen kommer på sin opti-
mala inlärningsmiljö. Lärare 3 har ett liknande svar på detta när personen uttalar sig 
att coachande förhållningssätt innebär att skapa en studiesituation som optimerar 
bästa möjliga lärande. Detta innebär att medvetandegöra vilka fungerande tillgångar 
eleven har och vilka svårigheter som eleven behöver arbeta med. Lärare 4 anser att 
det är genom coachande förhållningssätt som eleven blir självständig och det i sig kan 
gynna elevens utveckling. 
 
Lärarna har en gemensam syn på hur coachning kan uppfattas som utmanande och 
utvecklande. Lärarna anser att eleven själv får kommer till insikt med vad de vill göra 
och finna kunskap utifrån sitt intresse. Lärare 3 förklarar detta när denne uttalar att 
coachande förhållningssätt handlar om att ge eleven verktyg för att finna sig själv i sitt 
lärande. Vidare menar personen att det finns en paradox i att utgå ifrån elevernas in-
tressen och samtidigt att de utmanar sig själva. Men läraren anser att elevernas val inte 
ska vara helt utan ramar, utan att valen måste hålla sig inom kurs- och ämnesplanen. 
Orsaken till att eleverna får fria valmöjligheter inom ramen för ämnet är för att moti-
vera eleven i tanken att det kan öka känslan av att känna delaktighet och att blir tagen 
på allvar. Läraren poängterar att val av examinationsform inte får bestämmas av ele-
verna hela tiden, utan det gäller att läraren kan styra själv. Men detta anser Lärare 1 
kan vara svårt eftersom coachande förhållningssätt innebär att eleverna får själva be-
stämma över lektionsupplägg och måluppfyllelse. Lärarna är eniga om utformningen 
av examinationsform. Lärarna anser att eleverna skall få välja själva men inte hela 
tiden. Lärare 2 uttrycker att eleverna får välja men att läraren kan styra med hjälp av 
ämnesintegrering så att examinationsformerna varieras. Vidare menade personen att 
på skolan går det inte att komma undan att genomgå olika moment på olika sätt. 
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Lärarna är samstämmiga om att svårigheten med coachning är först och främst kun-
skapen om hur mycket styrning eleven behöver. En annan svårighet är när kommuni-
kationen inte fungerar, d.v.s. att eleven inte vill kommunicera eller kan se sina funge-
rande hjälpmedel och vilka saker som hindrar dennes egen inlärning och utveckling. 
 

6.2 Resultat elevintervjuer 

6.2.1 Elev 1 

Eleven menar att coachning och lärande förhåller sig på så vis att eleven lär sig genom 
den stöttning som denne får och att läraren inte är lika auktoritär som bestämmer vad 
som ska göras. 
Eleven anser att genom coachning utvecklas både eleven och läraren på så vis att ele-
ven kommer med andra synvinklar på hur ett mål i kursplanen ska uppnås. Enligt 
intervjupersonen kan läraren få en ”aha-upplevelse” och att det kan ge andra perspek-
tiv i ämnet. Intervjupersonen kan se en klar utveckling som pekar uppåt när denne 
reflekterar över huruvida sin anpassning till arbetssättet på skolan, personen uttryckte 
sig såhär: 
 

Jag ser en positiv utvecklingskurva. Jag har ökat alla mina betyg med ett 
värde. Bakomliggande faktorerna till det är nog för att innehållet har an-
passats efter mitt intresse. I grundskolan blev jag tvingad att lära mig sånt 
som jag inte var intresserad av. 

 
Eleven anser att de bakomliggande faktorerna till utvecklingen har att göra med dels 
personlig mognad, dels med att personen inhämtar kunskap efter eget intresse. Detta 
anser eleven har stor betydelse för dennes förmåga att lära sig. 
 
Enligt intervjupersonen kan coachning vara utmanande och utvecklande i den mening 
att eleven arbetar mot ett konkret uppsatt mål som denne själv har konstruerat. Ele-
ven förklarar detta med att utmaningen är att bli bättre på det personen är sämre på, i 
detta fall handlade det inte om att eleven ska avvakta med att göra uppgifterna till 
sista stund eftersom det påverkar elevens kunskapsnivå. Personen anser att coachning 
kan leda till att inte vara utmanande på så vis att relationen mellan eleven och läraren 
har övergått till en kompisrelation utan krav. Eleven menar att det är viktigt som lära-
re att stötta eleven åt det håll som eleven själv önskar. Coachning kan också upplevas 
som något som inte utmanar när eleven själv får bestämma examinationsform hela 
tiden. Detta förklarar intervjupersonen med att examinationerna blir ensidiga och att 
eleven blir bättre på det personen redan är bra på, medan elevens uppgifter ökar i 
svårighetsgrad. Intervjupersonen anser att det är viktigt att kunna utmana sig men att 
det inte ska behöva påverka dennes betyg negativt. Eleven berättar att den själv ut-
manar sig med säkerhet så att inte betygen försämras, konsekvensen av att utmana sig 
så att betygen försämras kan innebära att eleven mår dåligt. Enligt intervjupersonen 
förekommer det att elever i dennes närhet, exempelvis klasskompisar, vänner på sko-
lan, gör strategiska val och att alla lärare utom en under denna termin har tillåtit att 
elever själva får bestämma examinationsform. 
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6.2.2 Elev 2 

Eleven uppfattar ett tydligt samband med hur coachning kan vara som stöd för läran-
det. Eleven förklarar sambandet på följande sätt: 
 

Coachning är vägen till lärande. Det innebär lätt att lära sig saker. Jag har 
svår att lära mig själv och därför måste jag få hjälp på vägen dit. /../ 
Coachningen har effektiviserat min arbetsmetod. 

 
Vidare förklarar personen att genom coachande förhållningssätt så förhåller sig lärar-
na passiv och ställer frågor som eleven själv besvarar. Detta anser personen ökar den-
nes egen förståelse genom att tänka självständigt, d.v.s. läraren säger inte svaren utan 
svaren kommer ifrån eleven själv. Intervjupersonen anser att personens anpassning till 
arbetssättet ifrån år ett till år tre har inneburit att eleven lärt sig planera och kommit 
på ett personligt arbetssätt som fungerar. Dessa aspekter menar eleven har inneburit 
att personens arbetsmetod effektiviserats vilket måste innebära, enligt eleven, ökad 
kunskapsinhämtning. 
 
Intervjupersonen anser att coachning kan vara utmanande i den meningen att elever-
na får tänka kreativt när de konstruerar egna arbetsmetoder i lektionssituationen. Vi-
dare förklarar personen att valen för arbetsmetoderna inte alltid blir det enklaste utan 
att eleven är medveten om att variera och utmana sig genom att välja olika metoder, 
exempelvis olika examinationsformer. Personen poängterar att det oftast förekommer 
olika redovisningsformer vilket eleven ser som positivt. Vidare förklarar eleven sin 
ståndpunkt och hur denne själv agerar: 
 

Jag anser att vägen till redovisningen inte behöver se olika ut. Jag gör själv 
inga strategiska val som gynnar min utveckling, utan jag försöker göra nå-
got tråkigt på ett lärorikt sätt och det är utmanande. 

 
Eleven upplever en problematik med vad som står i kursplanen och med coachande 
förhållningssätt. Personen förklarar detta fenomen på följande sätt: 
 

Svårigheten med coachningen är att vissa saker som målen i kursen säger 
stämmer inte alltid överens med vad man själv vill göra, och då är coach-
ning inte så utmanade. 

 
Vidare säger intervjupersonen att det förekommer att elever hamnar i diskussion med 
lärare p.g.a. att eleverna vill redovisa på ett annorlunda sätt jämfört med vad som kan 
stå i kursmålen. 

6.2.3 Elev 3 

Eleven anser att coachning och lärande hör ihop på så vis att genom coachningen 
försöker läraren hitta elevens intresse till att utveckla sig. Eleven förklarar sitt på-
stående på följande sätt: 
 

Coachning behövs alltid eftersom du som lärare har som roll att få ele-
ven gå från ett steg till nästa. Där i behövs en viss coachning. 

 
Vidare sade eleven att coachningen fungerar olika bra beroende på vilken motivation 
eleven har.  
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Det tar längre tid för en omotiverad elev att utvecklas genom coachande förhållnings-
sätt jämfört med en elev som har funnit sitt intresse och vet vad denne vill göra. Själ-
va förhållningssättet är mycket fokuserat på elevens egna intressen vilket krävs att 
eleven har funnit detta. Personen uttalar sig: 
 

Lärande i sig är inte i behov av coachning, men coachning kan hjälpa 
och stödja till det egna lärande och egen vilja till lärande. Det krävs 
att läraren puttar eleven åt rätt håll medan lärandet är ens eget att 
göra. Coachningen visar vägen vart man ska gå. 

 
Intervjupersonen anser att coachning inte förekommer i alla situationer på skolan. 
Personen anser att […]”lärarna inte är coach när de står vid tavlan”, vidare menar 
eleven att coachande situationer är beroende på vad för elev läraren har att gör med 
och med vilken motivation som finns hos eleven. Enligt den intervjuade eleven har 
coachande förhållningssättet påverkat personens initiativförmåga positiv, eleven har 
blivit bättre på att söka efter kunskap själv samt har personen förbättrat sin arbets-
struktur och disciplin. Dessa förbättringar har lett till att eleven upplever sig mer för-
beredd till kommande studier på universitet och högskola. En ytterligare lärdom som 
personen har upplevt är att eleven har blivit stark som person när denne har kommit 
till insikt att kunna lösa problem och driva saker helt självmant. 
Vidare menar personen att mötet med andra klasskamrater har inneburit att eleverna 
coachar varandra genom att dela med sig av varandras erfarenheter. En nackdel som 
intervjupersonen ser är att denne inte har lärt sig den mängt faktakunskap som eleven 
hade önskat. Den bakomliggande orsaken anser eleven är att andra typer av lärande 
har kommit till, d.v.s. verktyg för att hitta kunskapen, vilka har varit mycket tidskrä-
vande att hitta. Eleven menar att det är tidskrävande att söka själv efter kunskap vilket 
leder till att tiden för faktainhämtning minskar. Det intervjupersonen ser som utveck-
lande är att denne kommer till insikt att inte välja den lättaste vägen hela tiden. Vidare 
säger eleven att det händer oftast i första året att eleven själv väljer den väg som den 
själv tror är enklast att gå. Personen uttalar sig angående detta såhär: 
 

Till slut kommer man på att det inte är så bra, man behöver annat 
också. Att ha insikten att lära mig och inte att det måste gå bra, får 
bra betyg, är väldigt viktigt när man går vidare i livet. Man behöver 
utmana sig ibland och att kunna ta den när man själv är redo efter-
som man själv får välja 

 
Personen anser att det är viktigt att själv bestämma arbetsmetoder och examina-
tionsform eftersom det är bara en själv som kan känna av när denne är redo för ut-
maning, d.v.s. att eleven väljer en examinationsform som tränar dennes svagheter. 
Svagheten med coachning anser intervjupersonen är balansen mellan eget ansvar och 
styrande vägledning. Personen menar att elever klarar av att hantera det egna ansvaret 
olika, hos vissa elever kan för mycket eller för lite eget ansvar uppleva understimule-
rande för sitt eget lärande. Detta förklarar personen med att […]”för några kommer 
det att uppleva jobbigt eftersom det måste ta så mycket mer ansvar än vad de passar 
för, andra tycker det går för långsamt och vill göra mer”. Intervjupersonen poängterar 
att det är en omöjlighet för en lärare att kunna uppnå ett optimalt förhållande för hur 
mycket eget ansvar eleven ska ta, eftersom det hela balanseras på en balansbräda som 
är mycket känslig för om det ska välta över till något av hållen. 
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6.2.4 Elev 4 

Eleven ser coachning och lärande som nära besläktade med varandra. Eleven menar 
att coachningen är ett arbetssätt för att finna en inre drivkraft hos eleven och när 
denna är funnen så uppnås ett lärande. Utan drivkraft så blir det svårt att utvecklas 
och detta kan påverka lärandet negativt. Eleven antyder att det är viktigt som lärare att 
besitta kunskap vad coachning innebär och att införskaffa kunskap om olika männi-
skors vilja och intressen. Intervjupersonen menar att: 
 

Läraren försöker väcka intresse och på något sätt få eleven att känna 
att det är värdefull kunskap. Inte att berätta att man ska göra såhär ef-
tersom många gånger ger det motsatt effekt. 

 
Vidare säger eleven att det är viktigt att vara coach eftersom det handlar om att avläsa 
vad olika individer behöver och kan med hjälp av olika verktyg låta eleven själv finna 
sin lösning. Eleven anser att coachning och pedagogik är nära varandra på så vis att 
båda karaktärerna söker efter metoder för hur elever ska lyckas i exempelvis på ett 
prov. Coachning sker inte enbart i skolan utan också på elevers fritid, exempelvis 
inom idrotten eller om en familj söker hjälp för sociala problem som uppkommer 
hemma. 
 
Enligt intervjupersonen har coachning påverkat elevens egen inlärning positivt, d.v.s. 
att läraren lyckades finna personens egna intressen och på så vis har drivkraften till att 
lära sig mer om ämnesområdet ökat. Enligt eleven har coachning stor betydelse och 
inverkan på människor vilket skulle ses som högst användbart på högstadiet. Detta 
förklarar intervjupersonen med: 
 

Det märks på ungdomar idag att det är många som tappar intresse och 
faller mellan stolarna och inga lärare som fånga upp dem. Som lärare 
möter man elever under större delen av elevernas liv än vad föräldrar-
na möter och då tror jag det är viktigt att coacha. 

 
Att anpassa sig till coachande förhållningssätt har inneburit ökad kunskapsinhämtning 
för intervjupersonen. Intervjupersonen förklarar detta fenomen enligt följande: 
 

[...] jag tror det var mycket styrt ifrån början att man ska få all fakta på 
lektionen, men att nu får jag ta reda på faktan själv. För mig var det ett 
problem att ta in i en stor klass, nu får jag mer tid att ta in saker och jag 
tycker att det hjälper mig att lära. 

 
Vidare säger eleven att söka rätt på fakta själv fungerar som en bra metod för elevens 
eget lärande medan metoden kan vara sämre för andra elever. Vissa elever behöver 
genomgångar för att lära sig innan de själva kan söka den kunskap som intresserar 
dem. Intervjupersonen anser att coachningens svaghet är att välja områden efter eget 
intresse vilket innebär att kunskapsinhämtningen blir begränsad till egna intresseom-
råden. Eleven menar att konsekvensen av detta kan innebära att elever saknar hel-
hetsbilden av något. Vidare säger intervjupersonen att valen som denne själv gör ba-
seras på egna intressen, även vid examinationstillfällena som tillåter fritt val av redo-
visningsform. 
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Enligt elevens uppfattning har personen själv fått välja examinationsform i de flesta 
ämnena. Detta antagande konkretiseras av intervjupersonens egna ord: 
 

Min erfarenhet av skolan är att jag har fått välja mycket själv, utom mat-
ten. Det kan förekomma ibland att man har olika examinationsform, 
muntligt och skriftligt, men att man själv får välja vad man vill. 

6.2.5 Sammanfattning av elevsvaren 

Eleverna i intervjustudien har gemensam uppfattning om att coachning och lärande 
förhåller sig nära varandra. Intervjupersonerna menar att genom coachningen som ett 
intresse för något kan väckas. Elev 2 förklarar detta på ett bra sätt när denne uttalar 
sig att vägen till lärande är genom coachningen, med coachningens hjälp kan eleven få 
vägledning i det eleven arbetar på med. Elev 3 förklarar att lärarens roll är att lyckas 
med sina elever, vilket innebär att läraren får eleven att uppnå sin egen målsättning, 
och att detta uppnås i coachande situationer som exempelvis i handling eller utveck-
lingssamtal. Elev 4 framhåller att coachning och lärande har att göra med coachens 
förmåga att finna elevens egna intressen, eftersom det skapar motivation hos perso-
nen till att lära sig. Vidare menar personen att coachning och pedagogiskt ledarskap 
ligger nära varandra. Personen förklarar detta med att båda karaktärerna strävar efter 
att finna metoder för hur elever ska utvecklas. Elev 1 vidareutvecklade tanken om 
varför coachning och lärande är nära besläktade. Enligt intervjupersonen utvecklas 
både den som coachar och den som blir coachad, personen förklarar detta med att 
elevens fria vilja till att lära sig något inom området. Den fria viljan kan innebära att se 
nya perspektiv på saken, exempelvis kan läraren uppleva en ”aha-upplevelse” i sitt 
ämne medan eleven får en liknande upplevelse när läraren förklarar någonting inom 
något ämnesområde.  
 
De intervjuade eleverna har olika perspektiv på coachningens betydelse på deras eget 
lärande. Elev 1 och 4 menar att anpassningen till deras eget intresse har stor betydelse 
på lärandet, medan Elev 2 och 3 anser att coachningen har påverkat deras lärande 
genom förbättrad arbetsstruktur och disciplin. Intervjuperson ett förklarar sitt anta-
gande med att dennes betyg har ökat vilket måste innebära ett positivt tecken på ökad 
kunskap hos den själv. Både Elev 1 och 4 har ett gemensamt argument för hur arbets-
sättet ökat lärandet, båda personerna menar att påtvingad lärande av lärare under 
grundskolans har varit understimulerande för deras eget lärande, medan arbetssättet 
där dem själv söker rätt på kunskap stimulerar deras eget lärande. Elev 4 förklarar 
detta med att det var ett problem med grundskolans arbetssätt i den meningen att 
lärandet förekom i stor klass. Vidare säger intervjupersonen att arbetssättet på gymna-
siet innebär mer tid att införskaffa kunskap och det tror eleven har påverkat dennes 
lärande positivt. Elev 2 och 3 anser att coachningen har påverkat deras lärande på så 
vis att de har förbättrat deras planering av uppgifter och deras disciplin. Båda eleverna 
menar att detta kan också innebär ökad förberedelse inför vidare studier på högskola 
eller universitet på så vis att där är eget ansvarstagande och disciplin grundläggande 
arbetssätt. 
 
Alla intervjupersonerna kan se att coachning är både utmanande och inte utmanande, 
det som skiljer intervjupersonerna åt är förklaringen på varför dem tycker som de gör. 
Som exempel nämner Elev 1 att coachningen utmanar personen i den mening att 
denne får tänka kreativt på hur målen i kurserna skall uppnås. Coachning kan minska 
utmaning och utveckling i den meningen att förhållningssättet möjliggör för eleven att 
välja strategiska val. 
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Elev 2 menar att coachningen är utmanande på så vis att de val som personen gör är 
strategiskt valda för att utmana personen själv. Vidare säger personen att vägen till 
lärande kan se enformigt ut men att själva examineringsformen är varierande. Eleven 
anser att svagheten med coachningen är att denne kan hamna i konflikt med vad som 
står i kursmålen. Det som står i målen kan ibland motsäga vad eleven själv vill göra. 
 
Den svaghet som coachningen innebär anser alla utom Elev 3 att valen efter intresse 
begränsa vad för kunskap som utvecklas. Det gemensamma för Elev 1, 2 och 4 är att 
kunskapen blir inriktad mot ens eget intresse vilket skapar ett smalt och specialiserat 
lärande. Elev 3 anser däremot att den fria valmöjlighet som finns skapar förutsättning 
för eleven själv att utmana sig själv när den känner sig redo. Vidare säger personen att 
det är endast eleven själv som är medveten om när och hur personen ska utmana sig 
själv. 
 
Vad gäller ifall elevernas val är strategiskt valda så anser alla att de gör strategiska val, 
men att orsaken till detta varierar. Elev 1 och 4 anser att deras val har att göra med 
vad som passar bäst för dem själva. Exempelvis säger Elev 1 att dennes val baseras på 
vad som genererar högs betyg eftersom personen inte vill utmana sig själv så att bety-
get drabbas negativt. 
Elev 4 uttalar sig inte lika konkret om att valen beror på vad för betyg som individen 
får, men intervjupersonen håller med Elev 1 om att valen som personen gör är anpas-
sat efter vad som optimerar elevens möjlighet att synliggöra vad personen har lärt sig 
för läraren. Intervjuperson 2 och Elev 3 har liknande motiveringar till deras val av 
examinationsformer. Intervjuperson 2 väljer efter vad som är utmanade för denne 
själv, medan Elev 3 har ifrån år ett till sista året kommit till insikt att välja efter vad 
som utmanar en själv för lärandets skull och inte för att det måste gå bra. 

 

6.3 Sammanfattande analys av elev- och lärarsvaren 
Här kommer sammanfattningen av resultaten ifrån både lärarintervjuer och elev-
intervjuer att tolkas och jämföras. 
 
Coachning som stöd för lärande är, enligt lärarna, att genom coachningen kan vägled-
ningen medvetandegöra elevens fungerande resurser och vilka hinder som eleven är 
beredd att arbeta vidare med. Detta i sin tur, d.v.s. efter medvetandegörandet, möjlig-
gör för läraren att skapa bästa möjliga lärsituation. Eleverna i studien har en annan 
uppfattning än hur lärarna uppfattar coachning som stöd för elevernas lärande. Enligt 
eleverna har det att göra med den vägledning som de får i de coachande situationerna 
som exempelvis i handledning och utvecklingssamtal. Elevperson 3 förklarar sam-
bandet att genom coachningen kan läraren hitta elevens intresse, vilket läraren kan 
använda för att skapa motivation för elevens lärande. Vidare förklarar samma person 
att coachning och pedagogiskt ledarskap är nära besläktade på så vis att båda typerna 
strävar efter att hitta rätta verktyg för elevens inlärning. Den fråga som går att ställa är 
huruvida en vägledning inte är något som medvetandegör eleven själv? Varför denna 
fråga ställs har att göra med elevernas antagande om att vägledningen skapar en förut-
sättning för läraren att finna elevens intresse. Vägledning kan i detta fall tolkas som 
om det handlar om att medvetandegöra lärarens insikt om eleven, och inte att eleven 
blir medvetande om sig själv. I detta resonemang uppstår en situation där lärarna an-
tar vad som sker, medan eleverna antar någonting helt annat. Kärnan av detta blir att 
både lärare och elever upplever att lärandet uppstår genom ett medvetandegörande, 
men det råder delade uppfattningar om vem som blir medveten om vad. 
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Konsekvensen av detta är att coachningen medvetandegör eleven och läraren om hur 
lärandet kommer till, alltså att både lärare och elever kan utvecklas och öka förståel-
sen om varandra. Coachningen som stöd för lärande fungerar därmed i båda riktning-
ar, ett exempel på detta uttalar Elev 3 att genom coachningen försöker läraren hitta 
elevens intresse till att utveckla sig. Genom den nya inblicken som läraren fått har 
eleven medvetandegjort läraren om vad som intresserar eleven. Detta kan läraren ut-
nyttja för att skapa bästa möjliga lärandesituation för eleven. Lärande kan fungera i 
den andra riktningen, d.v.s. ifrån lärare till elev. Detta kan förklaras enligt Lärare 3 
som anser att läraren medvetandegör elevens egen potential genom att eleven besva-
rar vad personen har för fungerande strategier och vad för något som kan utvecklas. 
Genom att eleven besvarar frågorna, som ställs i coachande situationer vid exempel-
vis utvecklingssamtal, kommer personen till insikt om vilka fungerande strategier som 
eleven kan använda, vilket kan gynna elevens lärande.  
 
Resultatet visar att både lärare och elever kan se coachning som såväl utmanande som 
utvecklande och som inte generar utmaning och utveckling. Skillnaden är hur detta 
kan beskrivas hos den enskilde intervjupersonen. Generellt uppfattar lärarna att 
coachning leder till utmaning och utveckling i den mening att genom coachning 
kommer eleven till insikt om vad den vill göra och på vilket sätt detta ska genomföras.  
Lärarna förklarar att det är väsentligt att eleven själv lär sig utifrån sitt intresse, Lärare 
3 belyste detta med sitt uttalande om att genom coachningen finner eleven egna 
verktyg för att själv kunna skapa bästa möjliga lärandesituation. Generellt går det att 
utläsa i intervjusvaren hos eleverna att utmaning och utveckling går in i varandra.  

 
Av det insamlande materialet går det att utläsa att de olika förklaringarna till hur 
coachning är utmanande och utvecklande är att det skapar medvetenhet om vilka 
utvecklingsmöjligheter som finns, utmaningen är planering av en uppgift medan 
utveckling är att komma på en egen konstruktion av fungerande arbetsmetod. En 
ytterligare utmanande faktor är när eleven har utvecklats och kommit till insikt att 
välja utmanande strategier som gynnar lärandet och inte enbart prestationsnivån, samt 
att utmaningen är när eleven själv får ta reda på fakta. Detta menar eleven gynnar 
individens förmåga att planera och disponera tiden så att arbetet blir klart i tid. Det 
går att finna ett tydligt samband mellan lärare och elever på hur coachning är 
utmanande och utvecklande. Både lärare och elever anser att utmaningen är att 
komma till insikt med att hitta fungerande strategier för sitt eget lärande och att 
genom coachningen kommer eleven till insikt med vad som behöver utvecklas, vilket 
kan uppfattas hos vissa elever som utmanande att arbeta mot. Detta är motsägelsefullt 
till vad som nämns innan om hur coachning kan ses som stöd för lärandet. Enligt 
majoriteten av eleverna kommer lärarna, genom coachning, till insikt om eleven och 
inte att eleven blir medveten om sig själv. Kanske är det så att eleverna inte är så 
medvetna om vad som egentligen inträffar i coachande situationer jämfört med 
lärarnas uppfattning? Eller så uppkommer det en medvetenhet hos både elever och 
lärare i de coachande situationerna. Detta resonemang fortsätter i diskussionen. 
 
Hur lärare och elever ser på coachning som inte leder till utmaning och utveckling är 
att det finns en problematik med den fria valmöjligheten som inte leder till utmaning 
och utveckling. Det som majoriteten av intervjupersonerna säger är att den fria val-
möjligheten i sig inte är utmanande men att detta kan, enligt lärare, skapa motivation 
hos eleven att lära sig. Lärare 4 poängterar att det finns en paradox i att eleven själv 
får bestämma redovisningssätt men att denna valmöjlighet inte förekommer hela ti-
den.  
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Elev 3 menar att fria valmöjligheter inte innebär någon minskad möjlighet för utma-
ning och utveckling, utan snarare anser personen att den fria valmöjligheten skapar en 
situation där eleven kan själv bestämma när och hur personen vill utmana sig. Ur det-
ta går det att konstatera att lärare och elever ser de fria valmöjligheterna, inom kurs-
planen, inte i sig som något utmanande eller utvecklande, utan detta skapar motiva-
tion till att lära sig. Det är bara Elev 3 som säger emot detta i viss mån. Personen an-
ser att den valfrihet som finns skapar förutsättning till elevens eget bestämmande över 
när och hur personen vill utmanas. Vad gäller eget val av examinationsform så anser 
alla lärare att eleverna inte får bestämma valen själva hela tiden, utan läraren kan styra 
med hjälp av kursmålen. Lärarnas påstående stämmer inte riktigt överens med inter-
vjusvaren ifrån eleverna. Eleverna anser att de gör strategiska val, men att orsaksför-
klaringen skiljer dem åt. Hälften av eleverna anser att de gör strategiska val efter vad 
som optimerar elevens möjlighet att synliggöra för läraren vad personen har lärt sig. 
De resterande eleverna i studien anser att de gör strategiska val, men att deras val 
innebär utmaning för dem själva. 

 

7. Diskussion 
Detta arbete har som syfte att undersöka hur coachning kan förstås som stöd för lä-
rande av lärare som coachar och elever som blir coachade. De fria valmöjligheterna 
och det egna ansvaret som eleverna har på den aktuella skolan i studien kan uppfattas 
på olika vis. Enligt elevintervjuerna, kan de inneha två aspekter vad gäller hur inlär-
ningen påverkas. Elev 2 och 4 anser att det egna ansvaret kan hämma inlärningen dels 
genom att det tar längre tid att inhämta kunskapen själv och dels att de fria valmöjlig-
heterna kan innebära att inlärningen utgår efter intresse vilket innebär att kunskapsin-
hämtningen blir specialinriktad. De fria valmöjligheterna kan ur ett annat perspektiv 
främja lärande på så vis att, enligt elevintervjuerna, eleven hittar sin egen metod vilket 
kan motivera och stimulera elevens lärande. Detta perspektiv skiljer sig åt med den 
tidigare forskningen. I den tidigare forskningen framkommer det att, enligt Griffiths 
och Campbell, lärandet inom coachning är när den coachade lär sig själv genom att 
upptäcka, utforska, tillämpa och integrera kunskap.82 Lee anser att inlärning sker ge-
nom coachning när den coachade upptäcker och lär sig själv. Det är den coachades 
inställning till coachningen som möjliggör att ett lärande och självupptäckande sker.83 

 
Det som är den tydligaste skillnaden på mitt resultat med den tidigare forskningen är 
att resultatet i studien kom fram till att både den som blir coachad och den som coa-
char blir medvetna om sig själv. Majoriteten av eleverna i undersökningen ansåg att 
läraren blir medveten om vilka fungerande metoder som möjliggör att skapa bästa 
lärandesituation. Lärarna ansåg, precis vad som Griffiths, Campbell och Lee menar, 
att lärande är när eleven medvetandegör vilka fungerande metoder som skapar bästa 
möjliga lärandesituation. Jag anser, med stöd av Grant och Fillery, att det är viktigt att 
båda perspektiven tas fram eftersom intervjusvaren ifrån eleverna motsäger den tidi-
gare forskningen, vilket både Grant och Fillery anser är outforskad.84. Min studie kan 
vara en ytterligare pusselbit som har lagts till inom det magra forskningsområdet. 

 

                                                           
82 Griffiths och Campbell. s24-25 
83Roberts. s120 
84 Grant. s23-24 och Fillery-Travis. s35 
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Resultatet i studien säger till viss del emot Grejdes teori om coachningens syfte. Min 
studies resultat visade att det finns möjlighet att optimera bästa lärandesituation ge-
nom att både elev och lärare blir medvetna om sig själv. Enligt Grejde innebär coach-
ningen att frigöra människors potential genom att knyta samman individens inne-
boende kunskap, värdering, mål, motivation till handling. Grejde menar vidare att 
varje individ har de svar som personen söker inom sig och att coachningen möjliggör 
att individen finner detta.85 Det är viktigt att poängtera att de flesta lärare ansåg att 
coachningen möjliggör att medvetandegöra elevens egen potential för att hitta rätt 
strategi att lära sig. Det framkom i både elev- och lärarintervjun att processen till lä-
rande för eleven har sin utgångspunkt hos eleven själv, d.v.s. vad eleven har för in-
tresse. Lärare 3 uttryckte att detta arbetssätt möjliggör att eleven hittar sin egen moti-
vation genom delaktighet i planering av hur målen i kursplanen skall uppnås. Vidare 
säger Lärare 1 att utmaningen för eleven är själva planeringen av lektionsinnehåll ut-
ifrån i kursplanen. Lärarens perspektiv stämmer överens med elevintervjun att elever-
na anser sig finna sin egen motivation genom att arbeta med vad som intresserar dem 
själva. 
 
En intressant fråga att ställa är hur utmanade detta arbetssätt egentligen är? Varför 
denna fråga ställs beror på att i den sammanfattande teoridelen om coachning och 
lärande teorier skrev jag att Vygotskys teori innebär att det är läraren som utmanar 
elever till att utvecklas, men att både unga och vuxna kan utmana varandra genom 
andra personer.86 Lärare 3 kunde se liknande samband och personen förklarar detta 
med att lärande är en aktiv process där elever i samspel med sig själv och med andra 
lär sig. Elev 3 nämnde att coachning kan vara utmanande och utvecklande på så vis 
att eleven själv kom till insikt att utmana sig själv och inte välja den enkla vägen. Ele-
ven uttryckte sig att genom de fria valmöjligheterna som finns, inom kursmålen, kan 
eleven själv bestämma när och hur personen vill utmana sig själv. Ett liknande svar 
gav Elev 2. Personen ansåg att förhållningssättet kan vara utmanande genom att ele-
ven själv bestämmer vad denne vill göra utifrån sin förmåga.  
 
Den fråga som ställdes i den sammanfattande teoridelen om coachning och lärande 
teorier var hur lärare står för den förändring som Vygotskys teori ser som centralt.87  
Utifrån elev- och lärarintervjuerna går det att utläsa att arbetsmetoden, där eleven 
bestämmer arbetssätt utifrån kursplanen, så utmanar lärarna eleven genom att elever-
na själva får bestämma vad för något som eleverna vill lära sig. Besvaras den ställda 
frågan genom att analyser svaren utifrån val av examinationsform så blir svaret tvety-
digt. Alla lärare anser att de kan styra val av examinationsform genom stöd av kurs-
plan, medan eleverna anser att de kan själva bestämmer examinationsform. Det är 
viktigt att poängtera att hälften av eleverna utnyttjar den fria valmöjlighet som coa-
chande förhållningssätt innebär på skolan genom att bestämma själv när de ska utma-
na sig själva. Ett svar på den ställda frågan kan vara att eleverna inte blir utmanade av 
läraren utan att eleven har möjlighet att utmana sig själv när personen själv vill med 
hög grad av eget ansvar. Varför ordet “eget ansvar” valdes beror på att coachning har, 
enligt Reinhard, som utgångspunkt att utveckla människans potential och lära sig att 
vara självständig med hög grad av medvetenhet och ansvar. Medvetenhet menas med 
att individen blir medveten om vilka kompetenser som denne besitter och vilka som 
behöver utvecklas.88 
                                                           
85 Grejde. s55 
86 Jerlang och Ringsted. s282-283 
87 Ibid. s282-283 
88 Reinhard. s44 
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Individen blir medveten om sina egna fungerande metoder och vilka som behöver 
utvecklas genom utvecklingssamtalen. Lärare 3 förklarar att genom dessa samtal som 
läraren kan konkretisera för eleven vad som fungerar bra och vilka strategier som 
eleven behöver träna mera på. 
 
Att lärare utgår ifrån elevens intresse kanske inte är så utmanande utifrån Vygotskys 
teori, men enligt Piagets teori kan detta arbetssätt underlätta för eleven att lära sig.89 
Det är viktigt att eleven får bra vägledning så att denna utvecklas och lär sig nya saker. 
Konsekvensen av ett sådant arbetssätt är att valen för hur kursmålen ska uppnås an-
passas till elevernas optimala inlärningsmöjligheter. Förutsättningen är att eleverna är 
medvetna om vilken metod som är bäst för deras inlärningsförmåga. Det ställdes två 
frågor i den sammanfattande teoridelen om coachning och lärande teorier. En av frå-
gorna som ställdes var ifall eleverna var medvetna om vilken inlärningsmetod som 
optimerar deras egen inlärning. På denna fråga svarade eleverna i intervjustudien att 
de valde skolan för att de ville arbeta utifrån vad som intresserar dem och att eleverna 
gillar att bestämma själv ämnesinnehållets konstruktion. 
 
Eleverna och lärare i intervjustudien var eniga om att skolan lockar till sig en viss typ 
av människor vilka gillar detta arbetssätt. Det finns däremot många som inte alls klara 
av detta arbetssätt och inte väljer att gå på skolan eller byter denna skola till någon 
annan.  
 
Elev 3 och Lärare 4 nämnde en intressant sak om att coachning inte förekommer så 
konkret som den gör i handledningssituationer och i utvecklingssamtal. Lärare 4 anser 
att orsaken till detta kan bero på att i dessa situationer är det lättare att se en utveck-
ling hos eleven som läraren själv har stått för än t.ex. i kurser. Elev 3 menade att 
coachning behövs alltid eftersom lärare har i uppgift att utveckla eleven och i denna 
process är coachningen nödvändig. Personen ansåg att coachning kan fungera och 
uppfattas olika beroende på individ, men enligt elevens egen uppfattning är coachning 
inte när läraren står vid tavlan utan coachning är när eleven är i samtal med läraren. 
Eleven anser att hur mycket som skall vara en coachande situation beror helt och 
hållet på vad för elev läraren har att göra med och vilken motivationsnivå eleven har. 
Både lärarens och elevens perspektiv på när och hur coachning förekommer kan 
stämma in på den sokratiska frågemetoden. Denna metod förklarar Stukát med att 
den innebär att den som ställer frågor inte har ett givet svar på förhand utan svaret 
har endast den som frågan riktar sig mot.90 Detta kan innebära en form av ett upple-
velsebaserat lärande där eleven lär sig själv genom att på egen hand besvara de öppna 
frågorna som läraren ställer. Coachning kan relateras till denna metod i de situationer 
som den sokratiska frågemetoden gör sig synlig för både den som coachar och för 
den som blir coachad. Utifrån detta angreppssätt kan coachning förkomma i hand-
ledningssituationer och i utvecklingssamtal, eftersom i dessa samtal ska eleven själv 
finna sin alldeles egen fungerande strategi som optimerar lärandesituationen för per-
sonen.  
 
Lärarna var eniga om att problematiken som de arbetar för att utveckla är att veta när 
de ska komma med rådgivning. Denna problematik med coachningen finner jag stöd 
för i den tidigare forskningen. Forskarna är inte eniga om ifall coachning ska stötta 
den som blir coachad eller inte. 

                                                           
89 Jerlang. s265-268 
90 Stukát. s71 
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Både Cavanagh och Lee har en intressant åsikt om hur själva coachningen skall funge-
ra. Cavanagh menar att coachning ska variera beroende på vad som ska främja ut-
vecklingsprocessen hos den som blir coachad.91 Lee har samma åsikt, nämligen att 
coachen ska inta ett förhållningssätt som främjar utvecklingsprocessen hos den som 
blir coachad. Vidare skriver Lee att detta kräver att den som coachar kan variera mel-
lan att vara tillmötesgående och stödjande till att vara konfronterande och inspireran-
de i sin attityd. En ytterligare aspekt att vara medveten om som coach är att denne är i 
behov av olika egenskaper som coachen kan använda sig utav situationsanpassat.92. 
Något som inte får glömmas att nämna är att inom skolområdet skall lärarna inte an-
tas vara experter inom coachning, utan att dessa pedagoger har grundläggande färdig-
heter, kunskaper och förmåga som möjliggör att eleven hittar sig själv och vilka fun-
gerande metoder eleven behöver för att optimera bästa möjliga lärandesituation. I 
detta sammanhang landar resonemanget i frågan hur coachning kan förstås som pe-
dagogiskt ledarskap? 
 
Maltén anser att pedagogiskt ledarskap i skolan innefattar ett dynamiskt ledarskap i 
vilket läraren sammanknyter olika ledarstilar så som målinriktad, relationsinriktad, 
förnyelseinriktad, situationsinriktad och etikinriktad.93 Detta perspektiv på pedago-
giskt ledarskap kan sättas i samband med det som skrevs om Lee gällande coachens 
förhållningssätt som främja utvecklingsprocessen hos den coachade. Både Maltén och 
Lee menar att ledarskapet skall vara dynamiskt så att ledarskapet varierar och anpassas 
till den som blir coachad, så att ledarskapet främjar individens utvecklingsprocess. Det 
är viktigt att poängtera att forskare inom coachningområdet är oense om hur styrande 
coachen skall vara men att både Lee och Cavanagh står för att coachen skall variera 
förhållningssätt beroende på vad som främja utvecklingsprocessen hos den som blir 
coachad.94 Elev 4 anser att coachning och pedagogiskt ledarskap är mycket nära be-
släktade med varandra. Personen förklarar sambandet med att båda karaktärerna sö-
ker efter metoder för hur elever ska optimera sin lärandesituation. Vidare sade eleven 
att coachning inte enbart fungerar inom skolan utan även utanför skolans väggar. 
Som exempel förklarar eleven att personer är i kontakt med coachning genom idrot-
ten och/eller om en familj har sociala problem.  
 
Det som har skrivits om coachning som stöd för elevernas lärande och som peda-
gogiskt verktyg har inte problematiserats av mig. Precis som för alla andra pedagogis-
ka verktyg är problematiseringen av verktygen beaktansvärt intressant och centralt. 
Intressant fråga att ställa sig är om coachning som pedagogiskt verktyg och som stöd 
för elevernas lärande passar alla? I elevintervjuerna framkom det att coachande för-
hållningssätt inte passa alla, Elev 4 ansåg att förhållningssättet innebär frihet under 
eget ansvar vilket kan fungera som en bra metod för vissa elever och sämre för andra. 
Enligt eleven själv var det en stor omställning från högstadiet till gymnasiet. Personen 
förklarade detta med att på högstadiet var det hård styrning på vad som skall göras 
medan på gymnasiet innebar eget ansvar nästan helt och hållet. Denna omställning 
ansåg eleven inte fungerar för många och därför kan coachning rikta sig mot elever 
som är mer självgående. Elev 3 har samma argument och ansåg att omställningen 
innebär träning att planera uppgifterna i skolan och disponera tiden på rätt sak. Den-
na omställning ansåg personen har påverkat inlärning av faktakunskap negativt medan 
förmåga att veta vilken strategi för att hitta fakta har ökat.  
                                                           
91 Cavanagh. s34 
92 Lee. s140 
93 Maltén, s170 
94 Lee. s140 och Cavanagh. s34 
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Orsaken till att faktakunskapen minskat trodde eleven berodde på att processen till att 
hitta det som ska läras in tar längre tid än om eleven får detta av läraren så att eleven 
enbart kan fokusera på sin inlärning. Vidare sade eleven att kunskapen om hur eleven 
ska hitta det som denne ska lära sig är i sig inte någon dålig kunskap, eftersom denna 
kunskap är viktig att kunna i exempelvis eftergymnasiala studier. Lärarna i studien 
menade att elevens aktiva val att gå på skolan antyder att arbetssättet fungerar för 
dem vilket kan innebära att metoden ger bästa möjliga lärandesituation för de allra 
flesta elever. Utifrån både ett elev- och lärarperspektiv framställs coachning som stöd 
för elevernas lärande som något användbar i situationer där eleven kan hantera den 
frihet och det ansvar som förhållningssättet ställer. Detta perspektiv kan relateras till 
vad Reinhard skriver om gällande coachningens utgångspunkt, d.v.s. att utveckla 
människans potential och lära sig att vara självständig med hög grad av medvetenhet 
och ansvar.95 
 

7.1 Vidare forskning 
Denna studie riktar sig mot att förstå hur lärare och elever kan förstå coachning som 
stöd för elevernas lärande, nästa steg att ta inom det aktuella forskningsområdet är att 
kritiskt granska hur bra coachning som pedagogiskt verktyg är. Vid en sådan studie 
skulle det vara intressant att genomföra en longitudinell undersökning, d.v.s. både 
innehållsmässigt och tidsmässigt omfattande, som använder sig utav en stor kontroll-
grupp för att se om detta arbetssätt är ett koncept som andra skolor kan ta efter. En 
s.k. longitudinell studie innebär att underökningen är tidsmässigt omfattande vilket 
möjliggör för forskaren att följa individerna under en lång tid för att se vilka kortsik-
tigt respektive långsiktiga konsekvenser arbetssättet kan ha påverkat individerna. I en 
sådan studie vore det intressant att ställa sig frågan i vilken utsträckning kursinnehållet 
ska anpassas efter eleverna intresse och hur utmanande och utvecklande ett styrande 
kursinnehåll är för elevernas kunskapsinhämtning? 

8. Slutsats 
Detta arbete hade för avsikt att undersöka hur coachning kan ses som stöd för ele-
vernas lärande på en gymnasieskola i Mellansverige. Studien var kvalitativ och har 
belyst ett lärar- och elevperspektiv ur ett fenomenologiskt inspirerat angreppssätt. 
Insamling av data gjordes med hjälp av kvalitativa intervjuer, totalt intervjuades åtta 
personer varav dessa var fyra elever och fyra lärare. 
 
Studien kom fram till att coachningen kan ses som stöd för elevernas lärande på så vis 
att det dels medvetandegör elevens egen potential till att utveckla sig och dels att lära-
ren blir medveten om vilka fungerande strategier eleven använder sig utav för att ska-
pa bästa möjliga lärandesituation. De fria valmöjligheterna som eleven har kan inne-
bära utmaning och utveckling på så vis att eleven själv kan bestämma när, hur och om 
vad personen vill utmana sig själv. Det kan också innebära att eleven prövar och hitta 
sin egen metod som motiverar och stimulerar lärandet.  

                                                           
95 Reinhard. s44 



  

36 

Det går inte att dra en generell slutsats gällande vad som händer om alla elever på 
skolan utmanar sig själv medvetet, utan det går endast att dra slutsatsen att beroende 
på i vilken grad eleven tar sig eget ansvar så kan denne bestämma i vilken utsträckning 
som eleven ska utmana sig själv. Beroende på hur stor utmaningen är så avgör det 
elevens kunskapsutveckling.En förutsättning för att coachning som pedagogiskt verk-
tyg fungerar är att eleven kan arbeta med hög grad av frihet och ansvar, vilket elever-
na i studien menade att det är fåtal personer i samhället som klarar av. 
 
Att förstå studiens resultat analyserat utifrån Vygotskys teori leder till en slutsats om 
att coachning som pedagogiskt verktyg i sig inte så utmanande eftersom coachningen 
tillåter att arbeta med det som intresserar eleven själv. Vidare med tolkning utifrån 
Piaget teori leder det till en slutsats att detta arbetssätt kan stimulera elevens motiva-
tion till att lära sig. Svaren i studien visade att anpassning till vad eleven är intresserad 
av bestämmer hur stor stimulans det är för elevens kunskapsinhämtning. Den sokra-
tiska frågemodellen kommer till användning i handledningssituationer och i utveck-
lingssamtal. Vid dessa tillfällen ställer läraren öppna frågor som eleven själv besvarar. 
Lärandet är en form av upplevelsebaserat lärande där eleven kommer till självinsikt 
om vilka fungerande strategier som denne använder vid inlärning. Likaså om vilka 
kompetenser som eleven måste arbeta med för att optimera sin egen inlärning. 
Coachning som pedagogiskt verktyg innebär att den som coachar anpassar sin styr-
ning efter vad som främjar utvecklingsprocessen hos den som blir coachad. Detta är 
likt vad pedagogiskt ledarskap egentligen innebär, d.v.s. att ledarskapet är dynamiskt i 
vilket lärare anpassar ledarskapet efter olika ledardimensioner så som målinriktad, 
relationsinriktad, förnyelseinriktad, situationsinriktad och etikinriktad. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1 intervjufrågor till lärarna 

1. Hur länge har du arbetat på skolan? 
2. Har du tidigare erfarenheter av liknande arbetssätt? 
3. Vilka egenskaper hos eleverna dominerar på skolan enligt din uppfattning? 
4. Hur lär sig elever bäst enligt dig? (exemplifiera) 
5. Vad menas med lärande enligt dig? (konkretisera) 
6. Vad är coachning för dig? (konkretisera) 
7. Hur tänker du att lärande och coachning förhåller sig till varandra? 
8. Vad uppfattar du som särskilt svårt att förhålla dig i coaching-processen med 

dina elever? 
9. Hur ser du på coachning utifrån elevers kognitiva utveckling? (motivera) 
10. Vilka styrkor respektive svagheter har coachning till elevers kunskaps utveck-

ling? 
11. På vilket sätt påverkar du elevens insikt till kunskaps inhämtning? 
12. Hur ser du på coachning som leder till utmaning och utvecklande hos eleven? 

Motivera ditt svar. 
13. Hur ser du på coachning som inte leder till utmaning och utveckling hos ele-

ven? Motivera ditt svar. 
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Bilaga 2 Intervjufrågor till eleverna 

1. Hur kom det sig att du valde att gå på den här skolan? 
2. Har du tidigare erfarenheter av det arbetssätt som används här? 
3. Vad är ditt mål med den utbildning du går? 
4. Hur lär du dig bäst? (exemplifiera) 
5. Vad menas med lärande enligt dig? (konkretisera) 
6. Vad är coachning enligt dig? (konkretisera) 
7. Hur tänker du att lärande och coachning förhåller sig till varandra? 
8. Hur har coachning påverkat din inlärning ifrån årskurs ett till mitten av tredje 

året? 
9. Hur har anpassningen till förhållningssätet sett ut ifrån årskurs ett tills nu? 
10. Kan det finnas samban med hur anpassningen till coachningen sett ut med 

din inlärning? Motivera svaret. 
11.  Vilka konsekvenser har coachning gett dig under din tid på skolan? 
12. Hur ser du på coachning som leder till utmaning och utvecklande? Motivera 

ditt svar. 
13. Hur ser du på coachning som inte leder till utmaning och utveckling? Motive-

ra ditt svar. 
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Bilaga 3 Informationsbrev till lärare 

Mitt namn är Peter Atternäs och studerar sista terminen på lärarprogrammet. Jag har 
påbörjat mitt examensarbete och tillfrågar dig härmed om du skulle kunna tänka dig 
att delta i undersökningen om, hur coachning kan förstås som stöd för lärande. Som 
metod har Intervju valts och totalt kommer 8 informanter (4elever och 4 lärare) att 
intervjuas. Varför just du tillfrågas beror på att din erfarenhet av skolans arbetsmetod, 
som du fått genom din långa arbetstid, kan ge intressanta synvinklar på hur coachning 
kan ses som stöd för lärande. 
 
Som deltagande i denna undersökning har du rätt till få ta del av hela arbetet när den 
är färdig, avbryta när som helst vid intervjutillfället och att allt insamlat material är 
konfidentiellt, vilket innebär att du får ett fingerat namn så att ingen annan har möj-
lighet att identifiera dig i undersökningen. Efter avslutat arbete kommer allt insamlat 
material att förstöras så att ingen har möjlighet att leta reda på vilka personer som 
deltog och vad var och en svarade på undersökningsfrågorna. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalar-
na. 
 
För ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
 
 
Ort/datum:_____________________ Ort/datum:_____________________ 
 
 
 

_____________________ _____________________ 
 

Författare Handledare 
Peter Atternäs Susanne Rosén 
E-mail: xxxx E-mail: xxxx 
Telefon: xxxx Telefon: xxxx 
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Bilaga 4 Informationsbrev till elever 

Mitt namn är Peter Atternäs och studerar sista terminen på lärarprogrammet. Jag har 
påbörjat mitt examensarbete och tillfrågar dig härmed om du skulle kunna tänka dig 
att delta i undersökningen om, hur coachning kan förstås som stöd för lärande. Som 
metod har Intervju valts och totalt kommer 8 informanter (4elever och 4 lärare) att 
intervjuas. Varför just du tillfrågas beror på att du går sista året och har därmed längst 
erfarenhet av skolans arbetsmetod, och kan därmed ge intressanta synvinklar på hur 
coachning kan ses som stöd för lärande. 
 
Som deltagande i denna undersökning har du rätt till att få ta del av hela arbetet när 
den är färdig, avbryta när som helst vid intervjutillfället och att allt insamlat material 
är konfidentiellt, vilket innebär att du får ett påhittat namn så att ingen annan har 
möjlighet att identifiera dig i undersökningen. Efter avslutat arbete kommer allt in-
samlat material att förstöras så att ingen har möjlighet att leta reda på vilka personer 
som deltog och vad var och en svarade på undersökningsfrågorna. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalar-
na. 
 
 
För ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
 
Ort/datum:_____________________ Ort/datum:_____________________ 
 
 
 

_____________________ _____________________ 
 

Författare Handledare 
Peter Atternäs Susanne Rosén 
E-mail: xxxx E-mail: xxxx 
Telefon: xxxx Telefon: xxxx 

 


