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•Problem/svårigheter som uttryck för intrapsykiska 
problem/som en inneboende egenskap.

•Ett relationellt perspektiv på mänskliga problem; 
problem kommer till uttryck i samspelet mellan 
människor.

•Problem kan förstås, vidmakthållas och lösas i 
samspel.
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Hantverks- och lärlingstradition

• Lärling

• Gesäll

• Hantverkare

• Mästare

• Seminarietradition; 
färdighetsträning

• Mentorskap

• Coaching

• Konsultation

• Counselling

• Handling- och reflektion



Kunskapsform Innebörd Man får Genom att

Fakta Veta att Information Memorera

Förståelse Veta varför Mening/innebörd Tolka/analysera

Färdighet Veta hur Förmåga Öva/göra

Förtrogenhet Veta vad Omdöme Delta/få erfarenhet
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• Kunskapsinlärning

• Färdighetsutveckling

• Personlig utveckling

• Integrerad yrkesskicklighet

• Möjlighet till lärande och professionell utveckling



• En personlig konstruktion som omfattar:

• Egna erfarenheter

• Teorier, dvs. andras systematiserade erfarenheter 

• Egna värderingar

• I handledning kan man artikulera och medvetandegöra sin 
yrkesteori

Teori + praktik +värden (etik)



INDIVIDEN UPPGIFTEN

Faktisk kompetens Situationens krav              
på kompetens

Utnyttjad kompetens
Handling

Formell kompetens Föreskriven                 
kompetens



• Panikzon

• Otrygghetszon

• Lärandezon

• Trygghetszon



• Jag måste vara kompetent

• Jag måste ha kontroll

• Jag måste vara konsekvent

• Jag måste känna mig trygg



• Utbildningsinriktad handledning

• handledning som instrument i utbildningen

• Stödjande handledning

•Extern/intern handledning till yrkesverksamma

• Individuell, team- eller grupphandledning

•kollegiehandledning

• ärende- eller processhandledning



• Handlar om känslor som utlöses av yrkespraktiken.

(Jmf terapi handlar om det egna livet)

• Läraren befinner sig både i en lärosituation och en 
arbetssituation

• Förhållandet mellan handledare och handledd ska präglas av 
delat ansvar och samspel



• Tidigare erfarenheter av handledning

• Personliga hämningar och försvarsmekanismer

• Problem med auktoriteter 

• Rollkonflikter

• Rädslan för att bli bedömd

• Svårigheten att ta emot stöd

• Praktiska och organisatoriska hinder



• ringa in de problem i arbetet man behöver ha hjälp med och be 
om hjälp

• dela med sig mer och mer

• fastställa vilket ansvar man har

• vara mottaglig för feedback

• undersöka sin egen benägenhet att 
bortförklara/rättfärdiga/försvara

• lära sig urskilja vilken respons man har nytta av



Kontext

•Handledare

•Handledd

• Elev



• Medvetandegöra kunskap som är förankrad i personen, inte 
bara kognitivt utan även emotionellt.

• Man lär sig av sina erfarenheter 

• Synliggöra sina egna mönster

• Både tankar och känslor är involverade



Beskrivning:

VAD hände?

1.Tankar/2. Känslor:

Vad tänkte du?/

Vad kände du?

Värdering: vad var 
bra/dåligt med 
erfarenheten?

Analys: hur kan du förstå 
situationen?

Slutsatser:

Hade du kunnat göra 
något  mera?

Handlingsplan:

Om det händer igen vad 
gör du då?



1. Erfarenheter; tankar, känslor och handlingar

2. Reflektionsprocessen

• att återvända till erfarenheten

• hantering av känslor

• utnyttja de positiva, bearbeta de negativa

3. Resultat; nya perspektiv på erfarenheter



•Parallellprocesser

•Modellinlärning

• Identifikation

•Överföring

•Motöverföring



• Fokus på andra, allas röst

• Ha tillgång till kunskaper och kreativitet

• Känslomässigt utrymme

• Att ge feedback:

• Prata med den det berör

• Ge feedback på det du hör och ser

• Var konkret



• Fokus på förändring

• Fokus på utveckling

• Att samtala professionellt

• Att veta 

• vad man gör och säger

• varför man gör det

• kunna kommunicera



• Lyssna och reflektera

• Se feedbacken som en gåva

• Undvik att försvara, förklara och förkasta

• Försök att förstå och välj sedan medvetet:

förändra eller förbli



•NULÄGE Vad är problemet?

•Hur kan det beskrivas?

•Vilka är berörda och hur?

•hamna inte i skuld och försvar!!

•LÖSNING Vilka lösningsförsök har gjorts?

•Vilka lösningsförsök finns?

•HANDLINGSPLAN/HUR Vad, när, vem?

•GENOMFÖRANDE - UPPFÖLJNING





1. Den självcentrerade fasen

2. Bära eller brista fasen

3. Förståelse av situationen utan förmåga att handla

4. Förmåga att både förstå och handla

5. Förmåga att förmedla det egna yrkeskunnandet



• 1. Romans (iver och idealism)

• 2. Precisionsfasen (kunskapstillägnande)

• 3. Generaliseringsfasen (hur användbart) (Whitehead)

En kognitiv fas (Vad/när ska jag göra?) 

En associativ fas (Erfarenheter kopplas samman) 

En autonom fas (Tolkningen av nya situationer och handlingar)  
(Tomlingson)



Stadium 1. Novis

Stadium 2. Börjar lära sig

Stadium 3. Kompetens i yrkesutövning

Stadium 4. Yrkesskicklighet

Stadium 5. Expertis





• Inclusion, control, affection (Schutz, William)

•Relationer ur tre perspektiv, integration (tillhöra), 
kontroll (rollsökning) och tillgivenhet

•Gruppen löser olika uppgifter på varje stadium för att 
kunna utvecklas vidare



• Grupputveckling dialogvägen eller konfliktvägen

• Tillhöra (in och ut)

• Gemyt

• Rollsökning (ledarskap, makt, hierarki, vem som styr)

• Idyll

• Samhörighet



• Fas I: inklusion, vill höra till

• Fas II: osäkerhet-kontroll

• Fas III: ömsesidighet, måluppfyllelse

• Fas IV: separation- avslut

(Northen and Kurland, 2001, pp.47-48)



Stadie 1 Tillhörighet och trygghet

Stadie 2 Opposition och konflikt

Stadie 3 Tillit och struktur 

(1-3, energi går till att hantera relationer, normer och mål)

Stadie 4 Arbete och produktivitet (fokus på uppdrag)

Stadie 5 Avslut



Wilfred Bion; olika grundantaganden,
Omedvetna processer

GRUNDANTAGANDEGRUPP - regression

Beroende Hjälplös, ledaren vet bäst och tar besluten

Flykt/Kamp Flyktstrategier: undvikande
Kamp om makt och kontroll

Parbildning Två idéer/personer ska förenas och något nytt ska 
hända



• Forming – formering

• Storming – stormande

• Norming – normerande

• Performing – effektivt arbete

• Adjourning/mourning – bryta upp - sörjande



• Förnekaren (har inga problem, bagatelliserar)

• Offret (söker aktivt efter tillfällen att bli sårad)

• Kritikern (hittar alltid brister)

• Självanklagaren (allt är egentligen hens fel)

• Hjälparen (dras till alla som behöver ”hjälp”)

• Den bekräftelsetörstande (vill ständigt få sitt värde bekräftat)

• The bad guy (besvärlig och bråkar för att ta makten)



• Duger jag? Kommer andra att se brister hos mig?

Fällor som kollegor kan hamna i 

• Tuppfäktning

• Är det inte förfärligt?

• Hurra vad bra vi är

• Vem är den bästa handledaren?



• Ett explicit kontrakt om vad som gäller

• Var handledningen ska äga rum

• Hur ofta och hur länge den ska pågå

• Allmänna regler, frånvaro, sekretess

• Diskutera syftet, sättet, förväntningar, föreställningar och 
värderingar.



• Om du på 10 minuter skulle berätta om ditt liv vad skulle du 
säga? Varför väljer du att lyfta fram just det?

• Vilka berättelser dominerar ditt liv?

• Vilka undangömda berättelser har du?

• Reflektera över din berättelse, vad berättar du och vad 
utelämnar du?



• Om du på 10 minuter skulle berätta om ditt yrkesliv vad 
skulle du säga? Varför väljer du att lyfta fram just det?

• Vilka berättelser dominerar ditt liv?

• Vilka undangömda berättelser har du?

• Reflektera över din berättelse, vad berättar du och vad 
utelämnar du?



•En person har ett bekymmer/problem/fråga.

•Det kan vara ett dilemma eller en situation som 
personen vill ha hjälp med att hantera eller förstå.

•Personen blir intervjuad av handledaren. Frågorna är 
till för att förstå bekymret. Personen kan också berätta 
själv. De övriga lyssnar tyst och får inte avbryta eller 
fråga.



•De övriga deltagarna bildar ett team som reflekterar 
över det hörda. De samtalar med varandra. De 
försöker se problemet/dilemmat ur många olika 
perspektiv och synvinklar. De vänder sig till varandra, 
inte till personen som har bekymret. Den personen 
lyssnar i ”avskildhet”. 

•Den som äger frågan (och som har intervjuat) sitter 
tyst och lyssnar på teamets samtal.



•Den som äger frågan/dilemmat får nu reflektera över 
teamets reflektion.

•Kan också genomföras som en intervju: Vad har du 
hört? Vilka tankar väcker det? Vad känns mest 
angeläget att gå vidare med? Vad tar du med dig? 
Vilka handlingsalternativ ser du?

•Gruppen sitter tyst och lyssnar utan att kommentera.



•Öppnande: Berätta vad du vill ha hjälp med?

•Process: Hur tycker du att ni har utvecklats när det 
gäller.. Vad har det gjort med dig?

•Skillnad: Vad skulle det betyda om du gjorde så i 
stället?

•Förflutna: Vad kan vi lära oss…

•Framåt: Vad tror du händer om du gör så? 

•Sammanfatta, förtydliga, bekräfta




