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Mänskligt handlande sker i samspel

• 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.



Handledningstraditioner

Hantverks- och 

lärlingstradition

• Lärling

• Gesäll

• Hantverkare

• Mästare

• Seminarietradition; 

färdighetsträning

• Mentorskap

• Coaching

• Konsultation

• Counselling

• Handling- och 

reflektion



Komponenter i professionell utveckling
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Att vidga lärandezonen

• Panikzon

• Otrygghetszon

• Lärandezon

• Trygghetszon



Fyra hämmande föreställningar för 

lärande (Claxton)

• Jag måste vara kompetent

• Jag måste ha kontroll

• Jag måste vara konsekvent

• Jag måste känna mig trygg



Blockerar handledning

• 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



Trygg samtalsledare
• 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



Professionell hållning - EMPATI

• Skillnader mellan empati och sympati

• Kunskaper om individuella mänskliga 

behov 

• Empatisk förståelse för den andras 

intentioner /avsikter bakom beteenden 

• Självkännedom, självinsikter och 

ödmjukhet

• VILJAN TILL LÄRANDE i teori & praktik



Att ta emot feedback

• Lyssna och reflektera

• Se feedbacken som en gåva

• Undvik att försvara, förklara och förkasta

• Försök att förstå och välj sedan medvetet:

förändra eller förbli



Reflektion som ett centralt element i en 

professionell kompetens; nya insikter



Reflektion

• 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



Reflektionscykel enligt Gibbs 1988

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?



Stadier i en grupp (Tuckman

1966, 1975)

• Forming – formering

• Storming – stormande

• Norming – normerande

• Performing – effektivt arbete

• Adjourning/mourning – bryta upp -

sörjande



Att tillhöra en grupp – strategier för 

anpassning
• 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)



Bemöta OLIKHETER i förhållningssätt –

temporära, situationsbundna  – och alla 

har sina goda skäl…



Att skapa ett tryggt klimat

• 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?



Din berättelse

• 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?



Din berättelse 

• 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?



Grupphandledning med reflektion

• 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.



Grupphandledning med reflektion

• 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.



Grupphandledning - reflektion

• 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.



Öppna, utforskande frågor
• 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


