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Metaperspektiv och djupseende



KOLLEGIALA MÖTEN 

Berikande erfarenheter 
”Allt mänskligt liv är ett möte”(Martin Buber)

”Vi är våra relationer” ( Tor Wennerberg) 



ÖPPET UNDERSÖKANDE

Inte bara ”svart eller vitt”



Öppenhet, intresse, vetenskaplig 

nyfikenhet 

Utvidgande frågor, fokus på lärande, vad, 

på vilket sätt, när, samband, kopplingar, 

fördjupningar 

” Neverending ” intresse…



ATT FÅ ANDRA ATT TÄNKA nytt, 

modigt, fritt utan rädsla för fördömande 



Lärandets ”GULDSTUNDER”

• AHAA! Förvåning, insikter, samband 

• Inspiration, hopp, mening 

• Kraften i ansträngningens lycka -

”mödan värt…” tillfredställelse, glädje, 

stolthet



HANDLEDARES LEDARSKAP  

• Syfte, mål, hålla ”röda tråden”, struktur   

• Kontext, tid, plats, roller

• Överenskommelser

• Ansvarsgränser / markeringar 

• Möjligheter, begränsningar

• LEDA VIDARE MOT MÅLET    



Handledarens förhållningssätt 

och bemötande

• Likvärdighet – opartiskhet –yrkesetik -

professionalitet 

• Intresse

• Ödmjukhet

• Respekt

• Mod att utmana

Trygghet, pålitlighet, värme…



Medvetenhet om  uppdraget, rollen

rättigheter, skyldigheter, 

förpliktelser  

• ”Yrkesrock”: KOMPETENS,  SJÄLVHANTERING

• ANSVAR för sin personliga INLEVELSEFÖRMÅGA 

(Ludvig Igra) 

• ”Lilla spegeln”
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FÖRHÅLLNINGSSÄTT        

”Varma handen” 
Trygghet i relationer                                     

Tydlighet i kommunikation

Tolerans  för olikheter     

Tålamod, tid för eftertanke, 

stresshantering

Tillit:  förtroende att våga, vilja, välja, tro  

• hålla överenskommelser  



UTMANINGAR: utveckling från 

redovisningar till  reflektioner -

• FÖRE – planera, överväga, förbereda 

sig, ta ansvar ( läsning av litt.)

• UNDER aktiviteten– ”magkänsla”, 

andas, hejda sig,  tankepauser…

• EFTER - utvärdering …analyser, 

lärdomar för nästa gång -

LYSSNANDE



Reflektion och metareflektion

• Reaktion – observation – analyser –

värderingar – perspektivbyten -

• Metareflektioner: ”mellanrum”  -

tänkande om tänkande och                                                                                 

olika nivåer i tankeprocessen



Modet att kritiskt granska 
med konstruktiv möjlighetsfokus  

• Ifrågasätta gamla lösningar, tankebanor

• Medge misstag och brister på kunskap

• Acceptera behov av nya kunskaper, andra 

aspekter, perspektiv

Hantera hinder, försvarsmekanismer: 

förnekande, bortträngning, projektion osv.

• Sätta ord på, hitta nya, utforska, fråga, 

lyssna mera och ”bättre”



Ledarens självbild, -kännedom

• Realistisk, ärlig:  kan, osäker, kan- inte 

• Ödmjukhet och respekt inför sina brister, 

styrkor/resurser, gränser, begränsningar 

• Medvetenheten om sin egen ”ryggsäck” för 

att undvika projektioner och risker att det se 

det hos andra som jag inte vill se i mig 



HUR PÅVERKAR JAG ANDRA?

• Egna behov och professionella behov 

• Medvetenhet om eget beteende, attityd, 

förhållningssätt, känslor: arg, ställd, 

sårad, stressad…och strategier att hantera 

andra med empati och mig själv med 

självempati 



Skillnader mellan professionell 

empati  och sympati 

• Känslosmitta – ofrivilligt känna likadant

• Medkänsla – medvetet känna med

• EMPATI – medkänsla med ”Lilla spegel” 

och förståelse för den andras behov 

• SYMPATI  – medkänsla med hålla med, 

tycka lika, bli lika,  ”smittas” av samma 

känsla 



Reflektera över sina stereotyper, 

sanningar och ”självklarheter”



Skarpa lägen- vilka situationer 

utmanar?



BEMÖTANDE: Hur reagerar du 

när du möter olika beteende?



Alla har ”sina goda skäl” till sitt beteende, 

sina behov  

• Olika ”ryggsäckar” med erfarenheter, 

upplevelser, kunskaper som styr våra normer 

och självklarheter…



SAMTALSMETODER

Öppna frågor som inspirerar 

berättande 
• Vad 

• När 

• Var 

• Hur

• Vem

• Vilka

• På vilket sätt? 



Positivt styrande frågor, succé-

mirakel-, helikopter… 

• När lyckades du …

• Vad gjorde du då? Hur gjorde du?

• Vad hjälpte dig att lyckas? 

• Vilka framsteg har du gjort?

• Vad lärde du av …

• Hur skulle du vilja göra nästa gång

• Vad skulle du behöva för att kunna…



UNDVIKA negativt styrande  

• Varför... utlöser ofta försvar,  kan upplevas 

som ett angrepp

• Vill du inte… kan du inte….riktar fokus 

på det negativa

• …ja,  men…markerar              

viktighetsordning

• Vad kan man säga i stället? 



Moraliserande, anklagande, 

övergeneraliserande

• Har du inte…

• Kan du inte…

• Varför har du inte provat…           

• Du vet väl att…

• Har du inte förstått att…

• Måste du alltid, kan du aldrig…hela tiden…

• Skulle du inte kunna …  



Rädsla för starka känslor, kritik? 

Hantering av kritik, rädsla, ilska, 

förtvivlan,  maktlöshet… 



KÄNSLOR OCH BEHOV

Känslor som information och tillstånd 

• Ilska – smärta, frustration, otillfredsställda behov 

(acceptans, respekt, gemenskap, trygghet  osv.) 

• Sorg – förlust av något värdefullt, smärta

• Rädsla – inför ett hot, fara eller minne om fara

• Skam – förlust av ”lust”, tillhörighet, värde

• Skuld – rädsla + skam + sociala regler              

för gottgörelse, reparation, försoning i relationer 



HANTERA SKAM  med respekt 

• Förlust av självkänsla, rädsla för 

uteslutning, värdelöshetstankar

• Behov av respekt, värde, återupprättande av 

egenvärde, inkluderande ( du är inte ensam, 

övergiven, förkastad) 



HANTERA SKULD                  

från ångest till sociala strategier 

• Blandaffekt – rädsla, skam + sociala regler 

• Kräver förmågan att tänka 

metakognitivt, förutsäga konsekvenser av 

handlingar, egen delaktighet/ ansvar 

• Erbjuda strategier, lärande,      

gottgörelse, reparation…

• Förstärka möjligheter till nytt  

handlande…   



ALLT är kommunikation…



Medvetenhet om icke-verbal 

kommunikation

• röst, hållning, gester, blickar, suckar osv.

• förståelsegester, vänlighetssignaler



Verbal kommunikation  - ord,  i 

tid, plats och sammanhang    

Val av ord: Vilka attributionsfel gör man lätt?



Professionellt bemötande 

Hur bemöter man en kollega/ barn som inte vill, 

inte orkar, är tyst, irriterad, otålig, pratar utan pauser, 

stressad, klagar, fysiskt närvarande men inte mentalt,  

oengagerad, inte kan behärska sina impulser, lust, 

ilska, våld, hånskratt, dominans, hotande nedsättande 

ord, handlingar, hämnas…

” Yrkesrocken”



VAL AV FOKUS 

• Lärandefokus – öppna upp till nya 

kunskaper, insikter

• nya möjligheter, perspektiv, aspekter,       

vad fungerar redan, vad kan fungera bättre  

• Inspirera

• Utmana



FOKUS på det som ger kraft 

SE PÄRLAN

Lyfta upp det som fungerar,  se framsteg, 

resurser, höjdpunkter/guldet



Öppet intresse, öppna frågor



Bidra till både stabilitet och 

förändring



LÄRANDE som

• bekräftar det tidigare lärda – GER 

STABILITET, TRYGGHET

• tillför något nytt – UTMANAR, 

UTVIDGAR, FÖRDJUPAR 



SKAPA KONTAKT

KOMMUNIKATION  

DIALOGER 



Hitta öppningar till lärande



”Vaska guld”



Vad bidrog till att du vågade 

pröva?



Vilka faktorer medverkade att 

du lyckades ? 



Reflektioner av lärandeprocesser



Reagera, referera,            

reflektera, metareflektera 



Ge sitt speciella lyssnande,  öppna 

frågor – utmana – bekräfta -

leda vidare 



OM  JAG  REDAN  VET  -

” Om jag redan vet tillräckligt om allt,                                           

då lär jag mig knappast något nytt,                                                                    

men om jag tror mig vara lite 

otillräcklig i allt,                                  

lagom för att inte känna mig dum,                                                 

vill jag alltid veta mera om allt.”


