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Abstract 
 
Näslund, J. (1995). Fundamental aspects of Clinical and Peer Supervision. (FOG- 
report no 26).Linköping: Department of behavioural sciences (IBV), Linköping 
university. 
 
This report is a reveiw of litterature on clinical and peer supervision. It takes on a broad 
international stance with research from clinical super- vision in education, counseling, 
psychotherapy and social work. Definitions and demarcations vis-á-vis therapy and 
education are made and the report conceptualizez fundamental aspects of clinical and 
peer super-vision. The report emphasizes research findings and comparisons between 
the Swedish and the American traditions of clinical supervision are carried out. 
 Conclusions about similarities between different kind of clincal supervision are 
drawn. The report discusses how fundamental aspects must be discussed before, during 
and after the sessions in order to make an agreement about the supervision. In Sweden it 
is common with peer supervision, mostly in groups, from same places of work. One of 
the major problems discussed in the report is the question of how to differentiate peer 
supervision from clinical supervision of students. 
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INLEDNING 
 
INTRODUKTION OCH SYFTE 
 
Professionell utveckling bygger, i dess mest grundläggande form, på två olika men 
kompletterande delar. Formell teoretisk kunskap som vilar på vetenskaplig grund samt 
förvärvad skicklighet och kunskap (Schön, 1983). 
 
I dagligt tal pratar vi om att varva teori och praktik på ett sådant sätt att vi kan 
internalisera och använda teorien i vår dagliga yrkesverksamhet. Något som i praktiken 
har visat sig svårt att genomföra både under utbildning till ett yrke och när 
yrkesverksamma återkommer till en utbildningssituation för mer formell träning. 
Bernard & Goodyear (1992) skriver att yrkes-studerande ofta hämtar sina 
yrkesmodeller från den praktiska verksamhe-ten. Något som vid första påseendet verkar 
fullständigt lovvärt. Bernard & Goodyear menar dock att yrkesverksamma, med lång, 
icke handledd erfarenhet, tenderar att ha en omotiverad självkänsla i en praktisk 
verksamhet, utan teoretiska reflektioner.  
 
De klassiska professionsteorierna (jmf Greenwood, 1957; Parson, 1964; Lortie, 1977) 
betonar vikten av att en professionell yrkesgrupp har en gemensam kunskapsbas, d v s 
utgår från samma vetenskapliga grund vid sitt yrkesutövande. Colnerud & Granström 
(1993) har valt att beskriva denna yrkets metastruktur som yrkesspråk. Gemensamt 
yrkesspråk innebär att professionens medlemmar delar mentala modeller och teorier om 
sitt yrkesutövande. Dessa mentala modeller måste, för att fungera, vara dynamiska, d v 
s förändras, utvecklas och anpassas till praktiken ( Johnson- Laird, 1989). Professionell 
utveckling förutsätter därför yrkesspråklig utveckling. Barns och vuxnas språkliga 
utveckling sker genom att tala och samtala, detsamma gäller yrkesspråklig utveckling. 
Det är troligt att återkommande handledning kan vara en naturlig situation 
(samtalsarena) där vardagsarbetet kan problematiseras och teoretiseras. Undersökningar 
gjorda av Hill, Charles, & Reed (1981), Wiley & Ray (1986), Reising & Daniels (1983) 
samt Bradley & Olson (1980) visar att känsla av professionell kompetens är starkt 
förknippade med handledda erfarenheter.  
 
Professionella grupper som arbetar med vård och behandling och som arbetar i nära 
kontakt med krävande patienter har ofta erbjudits möjlighet till handledning. 
Handledning betraktas som en viktig och ibland nödvändig förutsättning för 
yrkesmässig utveckling och en möjlighet till arbetrelaterat lärande. Samtidigt kan 
handledning ses som en garanti för att patienterna/ klienterna får kvalificerad vård och 
behandling. Under vård- och behand-lingspersonals yrkesutbildning finns 
praktikhandledare och handledare för specialarbete. 
 
 
Den möjlighet till handledning som finns att tillgå för verksam vård- och 
behandlingspersonal saknas i stort sett för skolans personal. I samband med 
lärarutbildningen tilldelas visserligen lärarkandidaterna handledare. Handledare har 
även knutits till kandidaterna i samband med deras specialarbete. Denna introducerande 
handledning som en förberedelse för ett kommande yrkesliv är viktig men när det gäller 
lärarutbildningen har den hittills i hög grad varit produktinriktad. När det gäller 
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handledning av erfaren yrkesverksam skolpersonal finns det ytterst få exempel  på en 
handledning som ger möjlighet till bearbetning av yrkemässiga frågor och ar-
betsrelaterat lärande även om sådan efterlysts (Stiwne, 1987).  
 
Begreppet handledning är på intet sätt entydigt. Inom olika verksamhetsområden 
används begreppet med ganska skiftande innebörder. Det har bildats olika traditioner 
inom olika yrken och begreppet handledning är dåligt definierat och avgränsat. Det är 
därför svårt att orientera sig i såväl litteraturen som i praktiken. Detta har skapat 
förvirring inte bara bland de som får eller utövar handledning utan även bland de som 
önskar handledning till sin verksamhet.  
 
I denna rapport redovisas handledningslitteratur från olika verksamheter som; 
utbildningshandledning inom vård och lärarutbildning, handledning av skolpersonal, 
handledning inom vård och behandling, psykoterapi-handledning samt den litteratur 
som försöker skapa en mer allmän handledningsmodell över professionsgränserna. 
Tyngdpunkten ligger på anglosaxisk litteratur eftersom forskning om handledning är en 
relativt ny disciplin och mest utvecklad i framförallt USA och  England. Då forskning 
om handledning fortfarande är i sin linda har jag också använt mig av andra källor en 
ren forskning. I Sverige är det vanligt att litteratur om handled-ning är 
erfarenhetsbaserad och uppbyggd med hjälp av "common sense". 
 
Syftet med föreliggande rapport är att ge en bild av litteratur och forskning om 
handledning, såväl svensk som internationell, samt att lyfta fram övergripande 
frågeställningar och centrala aspekter på handledning inom vård, behandling och 
skola. 
 
 
HANDLEDNINGSBEGREPPET 
 
Historiskt kan man säga att handledning har sitt ursprung i dels den akademiska 
världen, dels inom lärlingsutbildningen. Gordan (1992) menar att den moderna 
handledningsmetodiken har sina rötter i den amerikanska socialarbetarutbildningen från 
seklets början, men även från utbildning av psykoanalytiker i 20-talets Europa. I 
modern psykoterapiutbildning har man gjort en klar åtskillnad mellan personlig analys 
och handledning. 
 
Den svenska psykoterapeutiska traditionen beskrivs av Ekstein & Wallerstein (1977) 
och kännetecknas av en tonvikt på relationer, såväl mellan handledaren och den 
handledde som mellan klienten och den handledde. Handledningen ses som en 
utvecklingsprocess, från lekman till specialist. Den vill uppmuntra självutforskning, 
autonomi och kreativitet. Den kallas också processinriktad eller relationsinriktad 
handledning och ska leda fram till att den handledde frigör sig ifrån och agerar 
självständigt gentemot handledaren.  
 
Handledning i psykosocialt arbete har under 80-talet utvecklats ur både den 
psykoanalytiska skolbildningen och case-work traditionen i USA (Bernler & Johnsson, 
1985). Denna inriktning kännetecknas av inflytande från psykoanalytiska teorier, 
kommunikationsteorier och systemteori, där den senare bildar en metateori. 
Grupphandledning är vanlig och syftar till en professionell utveckling av det 
psykosociala arbetet. Den ska vara processinriktad och bedrivas av handledare med 
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både praktisk och teoretisk kunskap inom psykosocialt arbete. Denna 
handledningsmodell är vanligt förekommande inom det psykosociala området, främst 
socialtjänst.  
 
Under de senaste åren har också handledning i yrkesutbildning fått en större spridning i 
Sverige. Franke (1990) beskriver handledningen i lärarutbildningar, vars rötter kan 
spåras till den humanistiska psykologin och kännetecknas av en direkt, nära relation 
präglad av empati, ansikte mot ansikte. Franke liksom Bergman & Törnvall (1992) 
visar att denna typ av handledning har vuxit fram ur olika traditioner såsom den 
positivistiska och den fenomenologiskt/humanistiska. Franke beskriver den 
humanistiska modellen som inriktad på handling och reflektion medan den positivistis-
ka betonar övning och korrektion. Denna tanke återkommer också hos de som skriver 
om mer allmänna handledningsmodeller för yrkesverksamma, exempelvis Lauvås & 
Handal (1993) som med sin handledningsmodell avser att utveckla den 
kunskapsmässiga basen för en professionell yrkesverksamhet genom en växling mellan 
handling och reflektion över denna handling. Pertoft & Larsen (1991) betonar att 
människovårdande arbete har såväl praktiskt som känslomässigt innehåll. I handledning 
måste båda delarna hanteras. 
 
 
HANDLEDNINGENS SYFTE 
 
Handledningens syfte varierar i olika handledningssituationer. Något förenklat kan man 
emellertid påstå att ett gemensamt syfte för alla typer av handledning är att deltagande 
skall erbjudas möjlighet till lärande och utveckling. Litteraturen om handledning 
behandlar huvudsakligen fyra områden eller syften för handledningen. Även om dessa 
syften överlappar brukar man skilja på fyra olika mål ( Bernard & Goodyear, 1992; 
Boalt-Boëthius, 1993; Coche, 1977; Hart, 1982; Hayes, 1990; Holloway, 1984; Hess, 
1980; Yalom, 1985). De fyra målen är som följer. 
 
Kunskapsinlärning. Detta mål är det vanligaste inom den akademiska handledningen, 
där den handledde skall lära sig att behärska teoretiska begrepp. Inom yrkesmässig 
handledning är detta inget huvudmål. Det förekommer dock inom viss 
yrkeshandledning att handledaren rekomenderar yrkesutövarna att läsa vissa artiklar 
eller böcker. 
 
Färdighetstutveckling  Detta är ett mycket vanligt mål inom grupphandled-ning. Syftet 
är att deltagarna skall göra sig själva uppmärksamma på vad som kännetecknar ett 
kompetent och skickligt agerande i yrkesvardagen. Detta innebär inte nödvändigtvis att 
deltagarna drar fall och handledaren talar om hur man skall agera. Det handlar snarast 
om att utveckla metastrukturer för yrkesutövandet, d v s att utveckla det gemensamma 
yrkesspråket. 
 
Personlig utveckling. Detta var ett vanligt mål framförallt under 60-talet. Många 
handledare arbetade då enbart med de interpersonella processerna i sina 
träningsprogram. En sådan fokusering är viktig när det handlar om att internalisera en 
stil eller ett förhållningssätt. Naturligtvis innebär allt lärande också personlig 
utveckling. Detta mål ingår således mer eller mindre uttalat i all handledning. 
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Integrerad yrkesskicklighet. Detta betraktas av de flesta som det viktigaste målet för 
handledning. Grupphandledning betraktas som en unik situation för att nå detta syfte 
(Hayes, 1990). Deltagarna skall genom handledningen ges möjlighet till reflektioner 
som hjälper dem att göra viktiga kopplingar mellan sin akademiska kunskap och den 
praktiska verksamheten. Det handlar om att lita på sin intuition, att använda data från 
verksamheten, att dra slutsatser och att veta eller känna hur långtgående slutsatser man 
kan dra. Det handlar om att veta när man skall försöka komma vidare och när man 
måste backa. Det räcker inte med att ha tillgång till ett yrkesspråk man måste också 
kunna integrera teorier, intuition och den praktiska vardagen. Det är i det dagliga 
arbetet som professionalismen manifesterar sig. 
 
Att handledning inte heller skall ses som ren utbildning, om vi med det menar 
traditionell undervisning, torde vara självklart. Handledning kan däremot ses som en 
pedagogisk metod, en allmän påverkan av yrkesjaget. Den är till sin natur både teoretisk 
och erfarenhetsbaserad. Gordan (1992) menar att handledning i första hand bör vara en 
pedagogisk metod, där en erfaren person utbildar eller fortbildar en mindre kunnig och 
erfaren person. Han anser att handledaren skall komma från samma yrke som den 
handledde. Detta gäller kanske inom psykoanalytiskt orienterad terapihandledning, men 
är inte nödvändigt när det gäller yrken som inte sysslar med terapi. Det är exempelvis 
vanligt i Sverige att psykologer handleder vårdpersonal.  
 
 
DEFINITION AV HANDLEDNINGSBEGREPPET 
 
De flesta definitioner av handledning utgår ifrån individuell handledning. Inom vård 
och behandling skriver exempelvis Loganbill, Hardy & Delworth (1982)  att 
handledning är "en intensiv, interpersonell fokuserad en-till-en relation som underlättar 
utvecklandet av terapeutisk kompetens hos den andra personen" (sid 4). Hart (1982) 
anför att handledning är "en fortgående lärande process där en person i rollen av 
handledare hjälper en annan person i rollen av handledd att ernå lämpliga professionella 
bete-enden genom en prövning av den handleddes professionella aktiviteter" (sid 12). 
Bernard & Goodyear (1992) beskriver handledning som ett sätt att överföra kunskap, 
skicklighet och attityder från ett speciellt yrke till nästa generation  i det yrket. De tar i 
sin bok upp några grundläggande drag hos handledning. De skriver att handledning; 
 - är en intervention, 

 - tillhandahålls av en äldre medlem av ett visst yrke till en yngre       
medlem av samma yrke, 

 - är värderande eller bedömande, 
 - sträcker sig över tid, 
 - är kvalitetsgaranterande och 
 - fungerar som en portvakt (gatekeeper) för inträde i professionen. 
 
Deras arbetsdefinition av handledning har den fördelen att den även kan tillämpas på 
grupphandledning. Den är dock mest tillämpbar på handledning under utbildning. 
Borders (1991) tar i sin artikel upp en handledning av grundutbildade kollegor som 
önskar handledning och där utesluter hon att handledaren gör bedömningar och har 
gatekeeper-rollen. Hennes resonemang liknar den som finns i Sverige när det gäller 
handledning med yrkesutbildade. 
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Inom skolvärlden har Knoff (1988) gjort en sammanställning av kriterierna för 
handledning. Han definierar handledning som "en intensiv, hierarkisk, interpersonell 
relation mellan en handledare som har översikt över den handleddes kunskaper, 
skicklighet, självförtroende, objektivitet och interpersonella interaktioner tillsammans 
med, eller istället för, klienten, i syfte att öka kompetensen och effektivisera arbetet 
samt att gynna förklaringar i praktisk verksamhet" (sid 241). Handledningen är 
individuell och under de senaste åren har den hierarkiska strukturen kritiserats mycket ( 
se bla Glickman, 1992 och Poole, 1994). I detta ligger att handledningen också syftar 
till reflektion över de handleddas yrkesutövande. Vilket Bergman & Törnvall (1992) 
och Lauvås & Handal (1993) skriver om. 
 
I Sverige har Pertoft & Larsen (1991) definierat grupphandledning med yr-
kesverksamma  inom människovårdande yrken på följande sätt: "En grupp personer 
som är verksamma i människovårdande yrken samlas regelbundet på avtalad tid med en 
utifrån kommande handledare. Gemensamt arbetar de med att ta tillvara och utveckla 
gruppens samlade kompetens. Avsikten är att underlätta och öka förmågan att ge 
klienten god behandling och service" (sid 13). 
 
Andra svenska författare som Bernler & Johnsson (1985) förespråkar en commonsense-
uppfattning där handledning i psykosocialt arbete är: "En kontinuerlig feedback på mitt 
arbete, mitt arbetssätt och mig själv som personlig resurs i detta arbete, given i en 
gruppsituation och med en person, som jag upfattar som kompetent att ge denna, utifrån 
omfattande kunskaper och erfarenheter" (sid 70). Gordan (1992) skriver att 
psykoterapihandled-ning är" en pedagogisk metod, där en inom ett yrkesområde mer 
kunnig och erfaren person utbildar eller fortbildar en inom detta område mindre kunnig 
och erfaren person" (sid 14). 
 
Gemensamt för de flesta författarna är att handledning; 

• handlar om att överföra kunskap, skicklighet och          
• attityder från en mer erfaren person till en mindre erfaren person, 
• integrerar teoretisk kunskap med praktisk kunskap, 
• är relaterad till klienten, 
• är en pedagogisk och värderande process. 

 
Av vad som hittills framkommit av denna rapport bör man uppfatta handledning som ett 
eget forskningsområde med vissa gemensamma och särskiljande aspekter. Därtill 
kommer att man  försöker att avgränsa sig mot näraliggande områden såsom utbildning 
och terapi. I vissa avseenden har olika inriktningar närmat sig varandra. Detta kan man 
också se i den internationella litteraturen om handledning. Företrädare för utbildning 
och forskning om handledning har strävat efter att göra handledning till en egen veten-
skaplig gren. Flera vetenskapliga tidskrifter har också detta tema som sitt huvudintresse. 
Som exempel kan nämnas Counselor Education and Supervision; Journal of 
Counseling and Developement; Journal of Counseling Psychology; The Clinical 
Supervisor. 
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AVGRÄNSNING 
 
 
HANDLEDNING OCH INTERVENTIONSDJUP 
 
Undervisning syftar till att bibringa kunskaper, handledning till att utveckla 
yrkesutövandet medan terapi syftar till en förändring av självbilden. Burns & Holloway 
(1989) liksom Fox (1989) skriver att genom att fokusera på yrket och yrkes-självet går 
det att undvika att handledning blir terapi. I ett avseende finns likheter mellan 
undervisning, handledning och terapi. De kan alla betraktas som pedagogiska metoder 
för att påverka människor. Att tillämpa pedagogik innebär att intervenera i en män-
niskas liv på något sätt. En sak som skiljer de tre formerna av påverkan är interven-
tionsdjupet, d v s vilken känslomässig beröring interventionen har för den enskilde. 
Som framgått tidigare kan även handledning ha olika interventionsdjup. Flera forskare 
(exempelvis Bernard & Goodyear, 1992; French & Bell, 1990; Gordan, 1992; Hayes, 
1990; Pedder, 1986) har försökt skilja mellan olika insatser med avseende på hur starkt 
personerna är involverade. I tabellen på nedan presenteras olika typer av pedagogiska 
insatser relaterat till interventionsdjup. 
 
Tabell 1. Pedagogiska metoder och interventionsdjup 
________________________________________________________ 
Pedagogisk metod     Interventionsdjup 
___________________________________________________________ 
 
Föreläsning       Litet 
Gruppdiskussion 
Individuell undervisning 
 
Praktikhandledning i grupp 
Individuell praktikhandledning 
 
Metodrelaterad handledning i grupp 
Metodrelaterad individuell handledning 
 
Processrelaterad handledning i grupp 
Processrelaterad individuell handledning 
 
Gruppsykoterapi 
Individuell psykoterapi 
 
Gruppanalys 
Individuell psykoanalys     Stort 
____________________________________________________________ 
 
Tabellens uppdelning i olika pedagogiska tekniker eller metoder skall ses som en 
teoretisk konstruktion eftersom praktiskt utförd handledning ofta blandar minst två av 
teknikerna. I forskning om handledning är detta naturligtvis en källa till svårigheter när 
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resultat skall tolkas och jämföras. Begreppen är hämtade från svensk litteratur om 
handledning. Som framgår av tabellen kan alla interventionerna ske antingen 
individuellt eller i grupp.   
 
 
HANDLEDNING OCH KUNSKAPSDJUP 
 
En distinktion av betydelse i detta sammanhang är den mellan handledning och 
konsultation. Caplan (1970) liksom Guvå (1992) menar att konsultation skiljer sig från 
handledning när det gäller tidsomfattning, kompetens, makt och ansvar. Handledning 
sträcker sig över en längre tid medan konsultation kan ges enbart vid ett eller ett fåtal 
tillfällen. I svensk tradition är det ofta svårt att peka på några avgörande skillnader 
mellan handledare och konsulter när det gäller kompetens och ansvar. Ibland används 
begreppen som synonyma eller som en enhet; "konsultation och handledning". Dahlin 
(1990) försöker göra en distinktion mellan handledning och konsultation genom att 
hänvisa handledning till utbildningssituationer och konsultation till kliniskt arbete. En 
väsentlig skillnad, som vi ser det, är emellertid att handledning till skillnad från 
konsultation, måste bedrivas med planerade träffar över en längre tid. Tidsintervallet 
mellan träffarna får inte vara för stort, då övergår handledningen i konsultation. 
 
Utvecklingen pekar också på att handledning allt mer bedrivs av utifrån kommande 
konsulter (Bernler & Johnsson, 1985), som s k konsultativa handledare. Utifrån detta 
förhållningssätt skiljer sig konsultation och handledning åt när det gäller tidsomfattning, 
inget annat. Tidsintervallet mellan handledarträffarna är här avgörande för vilket 
inteventionsdjup man kan nå. Korta tider mellan träffarna skulle då innebära möjlighet 
till ett större interventionsdjup och längre tider mellan träffarna skulle då innebära ett 
mindre interventionsdjup. 
 
Om vi utgår ifrån den anglosaxiska traditionen inom området visar det sig att man där 
gör en skarp åtskillnad mellan handledning och konsultation med avseende på ansvar. 
Handledaren ses som en mästare/lärare som är ansvarig för vad den 
handledde/studenten gör i behandlingen/utbildnings-situationen. Det finns forskare 
(exempelvis Salvendy, 1993) som menar att utvecklingen har varit sådan att många 
handledare övergivit rollen som en självklar auktoritet och istället intagit ett mer jämlikt 
förhållande till del-tagarna. Salvendy ser emellertid en stor fara i detta. Det är viktigt att 
hand-ledaren är synlig och besitter ett speciellt mandat. Salvendy inför begreppet "om-
ni-science", d v s att handledaren bör ses som en mer erfaren och kunnig person. Detta 
är något annat än en omnipotent handledare. Både för handledaren och deltagarna är det 
viktigt att rollerna och förväntningarna är klara (se Stiwne, 1993 och Windahl, 1993). 
 
Inom den anglosaxiska counseling-traditionen (ungefärligt behandlar-traditionen inom 
vård och behandling) har man sett att det finns skillnader i  hur vi tar emot, och ger, 
handledning under vår utveckling från noviser till experter i ett yrke (Worthington, 
1987).  Leddick & Dye (1987) visar att de handledda i början av en handledning 
förväntar sig mycket styrning från handledaren och att de är uppgiftsfokuserade. 
Handledare rapporterar också att de förändrar sin handledning beroende på den 
handleddes erfar-enhet av praktisk behandlingsverksamhet (Wiley, 1982).  
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Heppner & Roehlke (1984) fann att; 

• behandlare (counselors), som var nybörjare, var mest nöjda med ett positivt 
handledningklimat,  

• att erfarna praktiker var mest nöjda med att ta upp kompleterande       
behandlingsmetoder och  

• att de mest erfarna behandlarna önskade hjälp med nya behandlingsmetoder och 
personliga aspekter som påverkade behandlingen. 

 
Dessa forskningsrön visar bl.a på vikten av att handledaren måste se till de handleddas 
utveckling och ykeskarriär. Sannolikt krävs det olika former av handledarkompetens för 
att tillgodose de olika formerna av behov som finns hos de handledda. 
 
I svensk litteratur (Gordan, 1992; Bernler & Johnsson, 1985) rekommenderas att man 
som handledare bör ha en egen lång erfarenhet från yrket. Som tidigare nämnts har det 
länge funnits exempel på att psykologer handleder behandlingspersonal av en helt 
annan kategori. Kulturkompetensen behöver således inte innebära att handledaren 
tillhör samma profession, men förutsätter förtrogenhet och erfarenhet av den typ av 
arbetsplats som handledningen avser.  
 
En viktig fråga i detta sammanhanget rör handledarens kunskap om organisation, 
profession och person. Detta gäller oavsett om det är en handledare och/eller konsult. 
Om man utgår ifrån allmän psykologisk kunskap och erfarenhet är det rimligt att anta 
att man inte ska ha en för nära eller för distanserad relation till de man handleder. Här 
kan det vara på sin plats att använda begrepp som teoretisk kompetens, 
kulturkompetens, praktisk kom-petens, professionskompetens och personlig relation. 
Med teoretisk kom-petens avses här sådana teoretiska kunskaper som är av vikt för de 
som handleds. Med kulturkompetens menas att handledaren har en god allmän kunskap 
om de handleddas situation i yrket. Praktisk kompetens har hand-ledaren om han eller 
hon har arbetat under en längre tid på de handleddas arbetsplats eller en arbetsplats som 
i allt väsentligt liknar de handleddas. Om man tillhör samma profession, eller under en 
längre tid tillhört samma profession, talar vi om professions-kompetens. Med personlig 
relation avses här att handledaren har en personlig relation till den/de handledda som 
inte är knuten till arbetet eller arbetsplatsen. 
 
Nedan har handledarens olika former av kompetens, som beskrivits ovan,  skrivits in i 
en tabell. Här anges också handledarens roll, som i detta sammanhang är konsult, 
kollega eller vän. I praktiken kan naturligtvis olika roller blandas. De olika 
kompetenserna kan sättas i relation till varandra och då kan vi erhålla ett kontinuum 
från en situation där handledaren har litet kunskapsdjup till att handledaren har ett stort 
kunskapsdjup, om de handledda och deras situation.  
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Tabell 2. Handledarens kompetens, roll och kunskapsdjup 
____________________________________________________________ 
HANDLEDARENS     KUNSKAPSDJUP 
___________                                    ______  
Kompetens     Roll              
____________________________________________________________ 
 
Teoretisk kompetens      Litet    
      K 
Kulturell kompetens    O 
      N 
Teoretisk och kulturell   S 
kompetens     U 
      L 
Teoretisk, kulturell och   T 
praktisk kompetens    
       
Teoretisk, kulturell, och    KOLL- 
professions-kompetens    EGA 
       
       
Teoretisk, kulturell och    VÄN 
professions-kompetens samt  
personlig relation      Stort 
____________________________________________________________ 
 
 
Vi har nu gått igenom olika övergripande frågeställningar som kan diskuteras utifrån 
handledningsbegreppet. Innan vi går in på andra aspekter på handledning kan vi 
summera denna del med hjälp av en figur som visar hur handledningens 
interventionsdjup och handledarens kunskapsdjup kan variera.  
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Figur 1. Handledning beskriven utifrån handledningens interventionsdjup  
     och handledarens kunskapsdjup. 
 
Figuren ger oss en uppfattning om vilka kombinationer av interventionsdjup och 
handledarens kunskapsdjup som kan finnas i handledning. Den visar också på att 
handledning kan bedrivas med relativt  skilda inrikt-ningar och syften. Handledning där 
handledaren har stor kunskap om de handledda och litet interventionsdjup, A i figuren, 
kan leda till kamratlig ytlighet. Litet kunskapsdjup och stort interventionsdjup, B i 
figuren, kan innebära stor personlig utveckling men liten professionell tillväxt. Olika 
professioner lägger olika tyngdpunkter på ovanstående figur. Vi ska här inte göra något 
försök att sätta in olika modeller i denna figur då det ligger utanför syftet med rapporten 
men det torde inte vara några problem att tänka sig in i olika typer av handledning och 
hur det påverkar handledningsprocessen. 
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CENTRALA ASPEKTER PÅ 
HANDLEDNING 
 
 
HANDLEDNING I GRUPP ELLER INDIVIDUELLT 
 
Individuell handledning är utan tvekan den typ av handledning som är mest beskriven 
och undersökt genom forskning. Oftast tar den sin utgångspunkt i olika utbild-
ningssituationer. När skillnaderna mellan individuell och grupphandledning beskrivs, 
sker det ofta genom att man börjar beskriva en individuell handledning. McCarthy, 
DeBell, Kanuha & McLeod (1988), påstår att det är en myt att individuell handledning 
är överlägsen grupp-handledning. Litteraturen ger dock vid handen att det inte är frågan 
om antingen eller, utan man ser ofta  individuell eller grupphandledning som 
komplementära, inte motsägande.   
 
Den individuella handledningen ger en närhet och möjlighet till mer personlig 
matchning av den handleddes behov (Parihar, 1983). Den ger också större möjlighet till 
öppenhet och erbjuder större möjligheter till modellinlärning och identifikation med en 
mer erfaren person. Individuell handledning är mer hierarkisk och därmed mer 
värderande än grupphandledning, dessutom kan interventionsdjupet bli större.  Det är 
vanligt att man i yrkesutbildningar och introduktioner av olika slag helst arbetar med 
individuell handledning. 
   
Det finns skillnader i uppfattning om vilken form av handledning man ska ge noviser 
till skillnad från experter i ett yrke. Några erfarna handledare och utbildare (Boalt 
Boethius, 1993; Hawkins & Shoet, 1989) föredrar att den första erfarenheten av 
handledning ska vara i form av individuell handledning. Erfarna praktiker (experter) 
skulle med detta synsätt erbjudas grupphandledning i stor utsträckning. Detta motsägs 
av Hillerbrand (1989) som pekar på fördelarna med att handledningsgrupper med 
noviser bildas, då de har ett större kognitivt ubyte pga samma språk.  
 
Med grupp menas i dessa sammanhang att handledaren har mer än en person som 
han/hon handleder (Kruger, Cherniss, Maher & Leichtman, 1988). Lägsta antalet 
deltagare vid handledningstillfället är alltså tre personer. Man går från en dyad över till 
minst en triad. Som vi ska se senare i rapporten är det egentliga antalet personer i det 
imaginära handlednings-rummet aldrig är lägre än tre. Givetvis har antalet deltagare 
betydelse, bla för vilket interventionsdjup som eftersträvas. Litteraturen om 
handledning ger ingen klar riktlinje, men socialpsykologisk smågruppsforskning 
(Granström, 1992) visar på att det optimala deltagarantalet troligen är 5-6 personer.  
 
Holloway & Hosford (1983) anser att grupphandledning för olika behand-laryrken inte 
bara är ekonomiskt fördelaktig utan att den också ger möjlig-het till jämlik granskning 
och återkoppling, liksom personlig insikt om interpersonella beteenden som är relevanta 
för den professionella rollen. Hawkins & Shoet (1989) tillägger att beroendet till 
handledaren minskar. Bernler & Johnsson (1985) argumenterar för att 
grupphandledning är att föredra när det gäller handledning i psykosocialt arbete, därför 
att handled-ningssituationen påminner om den ordinarie arbetssituationen. I grupp-
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handledning lär deltagarna av varandras erfarenheter samt att deltagarna utgör ett 
potentiellt stöd för den enskilde och ger honom eller henne en värdefull känsla av att 
inte vara ensam i situationen. 
 
Hayes (1990) tar upp tio fördelar med handledning i grupp till skillnad från individuell 
handledning: 
 
1.  Gruppen erbjuder deltagarna möjlighet att realitetstesta sina  uppfattningar. 
2. Genom gruppinteraktion kan fördomar och felaktiga uppfattningar  som 

deltagare har om sig själva och andra bli tydliga. 
3. Gruppen erbjuder deltagarna en upplevelse av psykologisk trygghet  som kan 

minska uttryck för defatism. 
4. Gruppen erbjuder möjlighet att interagera i en verklig situation,  vilket ger 

tillfälle att pröva nya beteenden i en trygg situation. 
5. Responser från andra deltagare kan hjälpa den enskilde att se det  generella i 

sitt förhållningssätt. 
6. Gruppen erbjuder deltagarna möjlighet att öka deras förmåga att  både ge och 

ta kritik och feedback. 
7. Interaktion med andra kan öka deltagarnas empati och sociala  förmåga. 
8. Gruppen erbjuder möjlighet till personliga framsteg och möjlighet att  få 

återkoppling på dessa förändringar. 
9. Grupphandledning konfronterar deltagarna med alternativa sätt att  hjälpa, vilket 

i sin tur ökar förståelsen för olika förhållningssätt. 
10. Återkommande feedback från andra kan öka deltagarnas förmåga till 

 iakttagelse och kommunikation. 
 
Hayes bygger dessa punkter på en översikt över gruppforskning av Kaul & Bednar 
(1978) och en introduktionsbok till handledning för counselors (behandlare) av Dagley, 
Gazda & Pistole (1986). Det innebär att den empi-riska evidensen för de tio punkterna 
är relativt svag. Behovet av ytterligare forskning på detta område är således uppenbart, i 
synnerhet som det finns belägg för att det inte enbart är fördelar med arbete i grupp. Ett 
vanligt fenomen vid arbete i grupp är att man ömsesidigt förstärker varandras försvar 
och motstånd. De handledda kan också vara rädda för att avslöja sig i gruppen. En "bra" 
handledningsgrupp behöver inte nödvändigtvis innebära att man lär sig något (Bernler 
& Johnsson, 1985), om den endast utgör en behaglig tillflykt. Flera författare pekar 
också på vikten av att  både grupphandledare och gruppdeltagare har kunskap i olika 
grupp-processer. 
 
Sinclair (1992) beskriver hur den rådande ideologin i en grupp kan bli en tyrann i 
arbetet. Enligt henne kan olika negativa grupprocesser uppkomma men hon visar också 
på grupprocessernas betydelse för ett positivt klimat. Hon pekar bl a på forskare som 
Bion (1961) och Janis (1972) som har beskrivit olika destruktiva gruppsystem. Dessa 
fenomen har också beskrivits av Granström (1986), Granström & Stiwne (1994) och 
Hempel (1994). Denna forskning beskriver grupprocesser i allmänhet och inte specifikt 
processer i handledningsgrupper.  
 
I en nyligen utkommen antologi, Perspektiv på handledning (Stiwne, 1993), konstateras 
att när det gäller handledning inom psykiatri och angränsande områden är det 
fortfarande frågornas tid, inte svarens. Men innan de eftertraktade svaren om 
handledning kan ges måste frågorna utvecklas och ställas. Gordan (1992) påpekar att 
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grupphandledning numera är den mest använda formen i utbildningen av 
psykoterapeuter såväl som i handledning av vårdpersonal. Mot den bakgrunden, 
påpekar Gordan, är den stora bristen på litteratur och forskning, hypoteser och teorier 
om grupphandledningens metoder och effekter både anmärkningsvärd och beklaglig. 
Holloway & Johnston (1985) konstaterar efter en omfattande litteraturgenomgång att 
forskning rörande grupphandledning befinner sig i sin linda. Modeller för processer i 
grupphandledning behöver utvecklas och prövas empiriskt. Holloway och Johnston 
påpekar att utan sådana ansträngningar kommer grupphandledning att vara en svag länk 
bland olika utvecklingsprogram. Visserligen praktiserad i stor omfattning men klent 
empiriskt styrkt.  
 
Den i Sverige ofta förekommande handledningen av olika team eller grupper av 
personal som är utbildade inom sitt yrke och har erfarenhet under längre eller  kortare 
tid benämns oftast i anglosaxisk litteratur som "peer group supervision". Forskning 
inom denna gren av handledning är i relation till forskning om grupphandledning ännu 
mindre utvecklad och beskriven i litteraturen (Borders, 1991).  
 
Med tanke på hur vanligt förekommande grupphandledning är i Sverige är det minst 
sagt förvånande att det inte finns fler empiriska undersökningar gjorda på 
grupphandledning. Vi kan få visst stöd av andra undersökningar, men faktum kvarstår, 
vi famlar fortfarande i mörker. 
 
 
HANDLEDNINGENS RUM OCH KONTEXT 
 
Vid individuell handledning talas om "dyaden" dvs att två personer är närvarande i 
rummet. Samtidigt har vi också sett att en avgörande faktor för att skilja handledning 
från terapi, speciellt i individuell handledning, är att fokus är på yrket och yrkes-självet. 
Hagman (1994) har i samband med en litteraturstudie om handledning på högskolenivå 
beskrivit att undervisning kan beskrivas, mycket förenklat, som ett samspel mellan "tre 
aktörer", lärare-elev-stoff. Hon skriver att handledning på högskolenivå handlar om 
handledare, studerande och det självständiga arbetet.  
 
I en handledning för behandlare innebär det att intresset också måste riktas  mot 
klienten (Salvendy, 1993). Klienten blir det nav som handledningen rör sig kring. I en 
uppsats- eller avhandlingshandledning torde uppsatsen eller avhandlingen bli fokus i 
handledningen.  I en yrkesutbildning blir eleven-klienten-patienten fokus. Det primära 
fokus blir därmed alltid en tredje person eller objekt, specialarbetet, uppsatsen, 
avhandlingen, eleven, klient-en eller patienten. I handledningsrummet skulle då tre 
aktörer medverka, dvs handledare, handledd och det tredje objektet/personen.  
Sammanfatt-ningsvis kan man säga att i det verkliga rummet finns två personer medan 
det i det imaginära rummet  finns tre aktörer. Figuren nedan är inspirerad av Hagman 
(1994). Det bör kommenteras att "klient" kan bytas ut mot, uppsats, avhandling, eller 
elev. 
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Figur 2. Handledningens imaginära rum. 
 
Handledningen påverkas inte bara av inriktningen på handledning, gruppens 
sammansättning eller storlek. Omgivningen (kontexten) liksom organisationens historia 
påverkar sannolikt också handledningen. Ekstein & Wallerstein (1977) pekar på att 
handledaren påverkas av organisationen, den handledde och indirekt av klienterna 
liksom av det omgivande samhället. Szecsödy (1990) utvidgar detta resonemang till att 
gälla även klient-ernas familjer. Han skriver vidare att handledarens relation till den 
hand-ledda är en blandning av intrapsykiska förväntningar och yttre realiteter.I den 
psykosociala inriktningen (Bernler & Johnsson, 1985) återkommer man ofta till 
systemteori och den påverkan som olika system har i hand-ledningen. Salvendy (1993) 
anser att handledningen har fyra parter; (a) in-stitutionen, (b) klienterna, (c) 
handledaren och (d) de handledda.  
 
Om vi då placerar in de kontextuella påverkansfaktorerna i sammanhanget med det 
imaginära rummet kan vi förenklat beskriva det i en figur enligt nedan. Var och en av 
de inblandade parterna har sin speciella psykohistoria som påverkar deras upplevelser 
och beteenden. I detta sammanhanget är det inte av vikt att exakt beskriva vad psy-
kohistoriska påverkan består av. Man kan lägga olika teoretiska perspektiv såsom 
psykodynamiska utveck-lingsteorier, exempelvis Erikson (1982), eller sociala 
inlärningsteorier, som Bandura (1977). Förenklat kan man säga att den psykohistoriska 
påverkan utgörs av individers samlade historiska upplevelser som har påverkat, och 
fortsätter att påverka, individen psykologiskt. Denna påverkan gäller alla deltagarna. 
Med socioekonomiska påverkan menas här materiella faktorer och med kulturell 
påverkan menas här de vanor, sedvänjor, attityder och värderingar som påverkar 
situationen. Organisationens administrativa påverkan utgörs av de regler och normer 
som finns, och har funnits, för att organisationen ska kunna fungera på det sätt som den 
gör. 
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Figur 3. Faktorer som påverkar det imaginära handledningsrummet. 
 
Ovanstående figur utgår ifrån individuell handledning. I grupphandledning förekommer 
andra påverkansprocesser såsom grupprocesser, yrkeshomogenitet inom gruppen, etc. 
Den individuella psykohistorien minskar troligtvis i betydelse även om Bion (1961) 
beskriver att varje gruppdeltagare har viss "valens" för olika betenden och attityder.  
Olika traditioner och inriktningar inom handledning lägger olika tyngdpunkt på de 
faktorer som beskrivs ovan. Det är troligtvis också så att personens inre och yttre 
verklighet har olika tyngd vid olika tillfällen. Det är en grov förenkling, som synes, att 
tro att individuell handledning endast handlar om två individer i ett rum, här och nu. 
 
 
HANDLEDNINGSRELATIONEN OCH PSYKOLOGISKA PROCESSER 
 
I det samspel som handledningssituationen utgör verkar olika psykologiska processer. 
Handledaren bör vara medveten om dessa eftersom de både kan underlätta och försvåra 
ett lärande. Medvetenheten bör gälla handledarens egna egenskaper, psykologiska 
processer som är inblandade i handledningen, samt med tiden även den handleddes 
egenskaper. Några viktiga exempel på psykologiska processer i handledningsrelationen 
är parallellprocesser, modellinlärning, identifikation, överföring och motöverföring. 
 
 
Parallellprocesser 
 
Fox (1989) skriver att relationen mellan handledaren och den handledde är grunden för 
"clinical supervision" (ungefärligt handledning i kliniskt arbete med människor). Enligt 
honom är parallellprocessen  mellan handlednings-relationen och behandlingsrelationen 
det avgörande kriteriet på handled-ningens stabilitet och den handleddes identitet som 
professionell hjälpare. Han beskriver det som att den handledde lär sig att hjälpa 
klienten genom det sätt som handledaren behandlar honom eller henne. Gross-
Doehrman (1976) beskriver parallellprocessen som det sätt vari behandlingssitua-tionen 
på ett omedvetet plan återupplevs i handledningssituationen och där den handledde 
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"spelar" rollen som hans eller hennes klient hade och där handledaren  "spelar" rollen 
som behandlare (den handledde). 
 
 
Modellinlärning 
  
När det gäller modellinlärning skriver Hagman (1994) att vi inte kan bortse från 
handledarens modellvärde och hon pekar också på att handledaren kan personifiera den 
framtida yrkesrollen. Detta att handledaren fungerar som en viktig modell för den 
handledde i hur hon/han beter sig i sin yrkesroll poängteras av många författare 
(exempelvis Gut, 1984; Pertoft & Larsen, 1991; Salvendy, 1993; Sylvander, 1987). 
Modellinlärning ska här ses som en mer medveten process där den handledde försöker 
efterlikna handled-aren i dennes beteende. Tillsammans med intellektuellt lärande ger 
detta större möjligheter att efterlikna handledarens beteende när den handledde arbetar 
med klienten (Fox, 1989). Holmström (1975) gör en åtskillnad mellan den handleddes 
identifikation av handledaren som person och när handledaren fungerar som roll-
modell.  
 
 
Identifikation 
 
Hur man tar in någon annans beteende och egenskaper och införlivar dom med sina 
egna, beskriver Carlberg (1989) som ett kontinuum från enkel imitation till 
komplicerade identifikationer. Han skriver att "identifikation innebär att det som 
tidigare upplevdes tillhöra den andra personen blir en del av självrepresentationen" (sid 
23). Det är här viktigt att poängtera att identifikation inte betyder att man tar efter något 
man ser, i betydelsen medvetet seende, utan ett mer omedvetet sökande efter 
egenskaper hos den andra personen som inte är direkt observerbara (Erikson, 1968). Vi 
skulle med detta synsätt kunna tolka identifikationsprocessen som att vi omedvetet 
söker efter inre ledtrådar hos handledaren som kan ligga till grund för den egna 
yrkesidentiteten.  
 
Detta kan ligga i linje med vad Fox (1989) skriver, att den handledde mer och mer 
väljer sådant material som passar den handleddes egna uppfattningar och talanger. Över 
tid skulle vi då gå från en mer allmän identifikation av handledaren till en mer specifik 
identifikationsprocess.  Något som är viktigt för handledaren att känna till, åtminstone 
innan den handledde börjar ifrågasätta handledaren.  
 
 
Överföring och motöverföring 
 
I framförallt psykoanalytiskt inriktad handledningslitteratur tar man upp överföring och 
motöverföring som begrepp i samband med omedvetna motstånd mot förändring. Igra 
(1983) beskriver överföring som motstånd mot att låta den ursprungliga 
barndomshändelsen komma fram i psykoterapin. I handledningssituationen skulle det 
innebära att tidiga upplevelser hos den handledde omedvetet blandas med den 
nuvarande situationen. Motöverföringen skulle med Igras resonemang vara att tidigare 
känslor, fantasier och handlingstendenser hos handledaren återuppväcks i handled-
ningsrelationen och omedvetet blandas med den nuvarande situationen. Att i 
handledningen vara medveten om sina egna handlingstendenser, både från handledarens 
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och den handleddes sida, torde vara ett kriterium på att handledningen inte störs för 
mycket av tidigare upplevelser. Att däremot börja arbeta med tidiga 
barndomsupplevelser i handledningen är, som jag ser det, att gå över till att arbeta med 
terapi i handledningen. 
 
Rioch (1980) tar Bion (1961) till hjälp för att beskriva vad som kan hända i en 
individuell såväl som i grupphandledning. Handledningen kan bli destruktiv och 
resultera i parbildning där fantasierna kan bli av en sådan art att man anser att man 
endast tillsamman med en annan person kan få arbetet gjort. I beroendet antar 
fantasierna om handledaren en sådan art att den handledde tror att det endast är 
handledaren som kan skydda och tänka för honom eller henne, dvs man slipper själv att 
arbeta och förlitar sig helt och hållet till handledaren. Kamp-flykt skulle enligt Rioch 
vara den vanligaste formen av destruktiv mekanism och kännetecknas av att den 
handledde känner sig överlägsen handledaren och vill ta upp kampen med eller fly  
ifrån handledaren, eller kan den handledde känna sig underlägsen  och då vilja ta upp 
kampen eller fly. 
 
De ovan redovisade psykologiska processerna ingår troligtvis i alla former av 
handledning även om de framförallt är redovisade i psykoterapi-litteraturen. Att inte ta 
hänsyn till psykologiska processer i handledning är att blunda för viktiga 
påverkansmekanismer i handledning. Utbildning i psykologiska processer skulle därför 
alltid ingå i en handledarutbildning. 
 
 
KONTRAKT OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ HANDLEDNING 
 
Ofta brukar institutionen, handledaren och de handledda göra någon typ av 
överenskommelse, i form av ett skrifligt eller muntligt kontrakt innan handledningen 
påbörjas. Kontraktet tjänar en viktig funktion i att reglera förhållandet mellan 
handledare och deltagare (Stiwne, 1993). Borders & Leddick (1987), skriver att 
handledaren, vid den första handlednings-träffen, ska arbeta med att; (a) grundlägga en 
arbetsrelation, (b) fastställa den handleddes behandlingsfärdigheter, (c) göra en 
överenskommelse om ett kontrakt för hur handledningsträffarna ska genomföras och (d) 
fastslå mål för vad den handledde ska lära sig.  De anser att om kontraktet gäller praktik 
på arbetsplats eller yrkeshandledning på en arbetsplats ska samtliga inblandade parter 
vara med och bestämma kontraktet. Detta till skillnad mot en ren utbildningssituation 
där handledaren har huvudansvaret för att ett kontrakt upprättas. 
 
Finns det då inga nackdelar med att upprätta muntliga eller skriftliga kontrakt? Fox 
(1983) tar upp vissa begränsningar som att kontraktet kan bli för formellt bindande och 
därmed hindra handledningens grundläggande intention, att vara flexibel. Problem kan 
också uppstå när kontraktet används i syfte att genomföra rutiner som inbegriper andra 
delar av  organisationens rollfunktioner.  
 
Det förefaller vara viktigt att handledaren och deltagarna i en handledningsgrupp har så 
likartade föreställningar som möjligt om vad handledningen syftar till och vilka arbets-
former som skall gälla. Detta blir särskilt viktigt när handledningen avser nya 
yrkesgrupper som saknar en handledartradition och där behovet av yrkesspråklig 
utveckling är stort, exempelvis lärare. 
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Leddick & Dye (1987) visar i sin utmärkta litteraturgenomgång av de handleddas 
förväntningar på att det finns en rad olika förväntningar på individuell  handledning. De 
refererade undersökningarna är gjorda i USA och då Sverige inte har samma traditioner 
kan man inte helt överföra dessa till svenska förhållanden. Dock ger de refererade 
artiklarna sådan kunskap att det vore intressant att jämföra med svenska förhållanden.  
 
Hayes (1990) har i en översikt visat på en aspekter på grupphandledning som kan ges 
olika innebörd. Hayes pekar på att fokus eller syn på  
utveckling kan variera, liksom fokus på grupprocesserna. Den tredje aspekten som kan 
variera är fokus på själva handledningen. Hayes ger en översikt över ett antal olika 
aspekter på handledning. Dessa skall inte uppfattas som en checklista för upprättande 
av kontrakt utan skall mer ses som en illustration av hur många olika aspekter som kan 
skapa oklarhet i en grupphandledningssituation.  
 
Berger & Buchholz (1993) beskriver de förväntningar deltagare kan ha med sig in i 
handledningen. Det kan gälla föreställningar om hur lärande går till, hur rollerna ser ut 
och hur ansvarsfördelningen skall vara. Berger och Buchholz hävdar att bästa sättet att 
komma till rätta med dessa förväntningar är att formulera dessa i ord, både i och utanför 
handledningssituationen. Forskning om grupphandledning bör således beakta formellt 
upprättade kontrakt, men framförallt de förväntningar som deltagare och handledare för 
med sig in i handledningssituationen. 
 
Jacobs (1991) betonar att den handledde måste vara kognitivt förberedd för situationen 
och att detta också inbegriper att känna till olika tecken på dysfunktioner i 
handledningssituationen. Eftersom deltagarna tar med sig sin historia är det viktigt att 
vara vaksam så att det inte smyger sig in några "tysta överenskommelser" om hur man 
skall använda handledningssituationen. Överenskommelser måste synliggöras och 
verbaliseras, detta kan också ses som en viktig del i lärandet. 
 
Ett kontrakt mellan de inblandade parterna (handledare, handledd och organisation) har 
som jag ser det två syften. Dels för att reglera förhåll-andet mellan parterna men också 
för att sätta igång en verbal process som tar hänsyn till parternas olika förväntningar. 
Det bör tilläggas att kontrakts-förfarandet måste ses som en process, dvs kunna 
omarbetas vid behov. För att detta ska vara möjligt måste det finnas tid och öppenhet 
kring dessa frågor. Inte minst med tanke på risken att kontraktet blir för formellt 
bindande och på det sättet hindrar handledningens flexibilitet.  
 
 
HANDLEDNINGENS ROLLER 
 
Förväntningar läggs inte bara på oss utan vi har också egna, inre, förväntningar på hur 
vi ska bete oss i olika situationer. Beteendet formas utifrån andras och egna 
förväntningar. Denna beskrivning stämmer väl överens med det klassiska 
socialpsykologiska rollbegreppet, exempelvis Lewin (1936).  
 
Friedlander & Ward (1984) använder sig av en figur som beskriver bakgrunden till 
handledarens val av teknik eller metod. De gör en distink-tion mellan teknik, som är 
påverkad av metod (direkt- indirekt handledning, individuell- grupphandledning), som 
är påverkad av strategi-fokus, som är påverkad av stil-roll, som är påverkad av teoretisk 
orientering och som till sist är påverkad av den antagna världsbilden. Figuren nedan 
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visar på ett klargörande sätt vad som påverkar vad. Dessutom visar den på vilka delar 
som tas upp i denna rapport (teoretisk orientering, stil-roll, strategi-fokus och i viss mån 
metod). 

 Teknik

Metod

 Strategi-Fokus

Stil-Roll

Teoretisk orientering

Antagen världsbild

 
 
  
Figur 4. Interrelaterade källor till handledarvariationer. 
     (Från Friedlander & Ward, 1984) 
 
Handledarens roll är viktig för vilken typ av handledning som kommer till stånd i det 
enskilda fallet. Om man är överens om vilken roll handledaren ska ha, har man också 
kommit överens om vilken kompletterande roll som den handledde ska inta, exempelvis 
elev-lärare. Det är viktigt att komma ihåg detta då litteraturen nästan enbart tar upp 
handledarens roll till beaktande.  
 
Bernard & Goodyear (1992) beskriver två roll-metaforer som är vanliga, men alldeles 
för enkla för att använda sig av, nämligen förälder-barn och äldre-yngre syskon. De går 
emellertid vidare i diskussionen om olika roller genom att sammanställa en tabell (se 
nedan) där de har valt ut fyra teoretikers kategoriseringar av handledarroller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20  

Tabell 3. Fyra utvalda kategoriseringar av handledarroller. 
      ( Från Bernard & Goodyear, 1992) 
____________________________________________________________ 
Holloway  Hess       Littrell          Hart 
(1984)  (1980)       m fl (1979)         (1982) 
____________________________________________________________ 
 
instruktör         lärare              undervisning             utveckla färdighet 
behandlare         terapeut            behandling/terapi      personlig utveckling 
konsult         -     konsultation              - 
övervakare         övervakare    -                   - 
kollega         kollega    -                   - 
-          fall-beskrivare  -                   - 
-          instruktör    -                   - 
-          -     självhandledning       - 
-          -      -                   integrativ  
____________________________________________________________ 
 
Utifrån ovanstående tabell och resonemang i rapporten kan vi göra en grov uppdelning 
av handledarens roller i de som rör handledningens interven-tionsdjup (lärare, 
behandlare/terapeut), de som rör handledarens kunskaps-djup (konsult, kollega, vän), 
de som rör handledarens makt (över-under-ordnad) och typ av handledning (individuell 
handledning, grupphandled-ning).  
 
Kadushin (1976) talar om tre olika funktioner eller roller; den undervisande, den 
stödjande och den styrande. Hawkins & Shoet (1989) tar ut tre signifikanta roller och 
om man sätter in också den handleddes kompletterande roll får man följande 
uppdelning; 
- terapeuten som ger stöd och/eller behandling till klienten, 
- läraren som hjälper eleven med inlärning och utveckling och 
- chefen som har ansvar inför organisationen och klienten för vad            
  arbetaren gör. 
 
Som vi har sett har man ibland försökt att renodla handledarens roller till att gälla enkla 
och vedertagna begrepp som exempelvis terapeut och lärare. Sådana renodlingar av 
handledarrollen kan ge upphov till olika förvänt-ningar hos deltagarna. Detta kan vara 
en grund för rollkonflikter. Vilket är vanligt i handledning (Bernard & Goodyear, 
1992). Detta går ofta att undvika genom att arbeta med kontrakt och öppenhet. Svårare 
är det när det ingår i uppgiften att handledaren även ska bedöma den handleddes 
lämplighet eller förmåga i ett yrke. Detta är vanligt i handledning vid yrkesutbildningar 
och ställer speciella krav på både handledare och hand-ledd. Rollkonflikten finns här i 
själva uppdraget till handledaren, att bygga upp en förtroendefull relation till gagn för 
studentens utveckling i yrket, samt att göra bedömningar huruvida studenten uppfyller 
kraven i yrket.   
 
 
FEEDBACK OCH UTVÄRDERING I HANDLEDNING 
 
Bernard & Goodyear (1992) påpekar att för många kliniska handledare är värderingar 
och bedömningar av den handledde en källa till oro. Enligt författarna finns det två sätt 
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att ta sig an den oron, (a) de vill inte göra värderingar och arbetar därför för att 
minimera värderingsfunktionen, eller (b) de kan försöka minimera bördan genom 
noggrann planering, strukturering, inlägg och kommunikation. Då har de gjort en 
bredare tolkning av begrep-pet evaluation än vad som är vanligt i svensk litteratur där 
begreppet ofta används i betydelsen bedömningar av den handleddes arbete och därmed 
förknippas med bedömning av lämplighet i yrket. Det engelska begreppet evaluation är 
svårtolkat och kan, om man tittar närmare på vad de skriver om för olika typer av 
evaluations/evalueringar, närmast översättas till olika typer av värderingar eller 
utvärderingar. I denna rapport använder jag mig av det bredare begreppet värderingar 
då jag anser att det bättre täcker in att det är flera olika typer av värderingar som 
åsyftas.  
 
Därmed har vi också sagt att man måste dela upp värderingar i flera under-grupper. 
Borders & Leddick (1987) gör en indelning i feedback under handledning, formell 
utvärdering och betygssättande.  De anser att såväl den handledde som handledaren är 
oroliga över att utvärderas och bedömas och att det är ett problem som återspeglas i 
handledningen. Detta samtidigt som  både den handledde och handledaren  vill ha 
feedback och värdering av sitt arbete. De gör också en indelning i formell utvärdering 
av den handledde och formell utvärdering av handledaren. Då har de inte tagit med 
handledning i grupp och/eller kontextuella faktorer som en möjlig påverkan av 
resultatet av handledning. De lägger också huvudansvaret för värderingar av 
handledning på handledaren. Andra författare som Bernard & Goodyear (1992), Knoff ( 
1988), samt Lauvås & Handal (1993) skiljer mellan  formativ och summativ utvärde-
ring. När det gäller den formativa utvärderingen utgår man inte ifrån samma definition 
vilket man gör med den summativa; någon form av betygssättande.  
 
Bernard & Goodyear (1992) anger ett antal positiva förutsättningar för feedback och 
utvärdering i handledning. De bygger på Ekstein & Wallerstein (1972), Fox (1983), 
Kadushin (1985), och Matthews (1986) arbeten. Uppräkningen nedan är en bearbetning 
av denna sammanställning. 
 

1. Handledaren och de handledda  måste vara medvetna om att handledning är en 
ojämlik relation.  

2. Handledaren och de handledda måste vara medvetna om sina olika roller. 
3. Handledaren och de handledda är, naturligt nog, ofta försvarsberedda och detta 

måste kunna visas öppet. 
4. Handledaren och de handledda måste i förväg vara medvetna om feedback och 

utvärderingar förekommer i handledningen. 
5. Feedback och utvärdering ska vara en gemensam och kontinuerlig process. 
6. Handledaren och de handledda ska vara beredda på, och räkna med, att 

verkligheten utanför skolan och/eller arbetsplatsen ibland  gör sig påmind och 
inkräktar på handledningen och arbetet.  

7. Utvärderingar måste utgå ifrån den administrativa strukturen och vara känd av 
handledaren och de handledda i förväg. 

8. Handledaren ska inte göra för snabba värderingar av handledda som visar på 
extremt goda förutsättningar för yrket eller situationen. 

9. Både handledare och handledda är under utveckling, vilket bäst understöds av 
en gemensamma feedback-process. 

10. Handledaren måste alltid vara vaksam över relationen till de handledda, en för 
nära eller ansträngd relation kan ge problem i värderingsprocessen. 
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11. Handledaren bör tycka om att handleda, i annat fall blir den redan svåra 
uppgiften, att värdera andra människor, tung att bära. 

 
Hawkins & Shoet (1989) hävdar att värderingar under och efter  handled-ning är en två-
vägsprocess och ska schemaläggas. Gordan (1992) ansluter sig till uppfattningen att 
utvärderingar, eller relativt strukturerade bedöm-ningssamtal, ska ske på i förväg 
fastställda tidpunkter och tillägger att om inte så är fallet finns risken att man vid 
slutbedömningen av handledningen hamnar i en situation där en eller båda parter känner 
sig besvikna över att det inte blev som man ville ha det. Mot detta talar Bernler & 
Johnsson som påpekar att "såväl kontinuerlig utvärdering som formaliserade utvär-
deringsscheman  oftast är förknippade med den typ av handledning, som är ett led i en 
utbildningsprocess /..../ utbildningskomponenten är här långt mer accentuerad än den 
typ av handledning, som är ett led i en vidareprofessionalisering" (sid 236). 
 
Borders & Leddick (1987) ger en utmärkt översikt över olika värderingar och skriver att 
en förutsättning för att uppnå ett gott värderingsklimat är att handledaren kommunicerar 
värme, empati och accepterande. De tar vidare upp att feedback i handledning bör vara 
riktad mot beteende snarare än person, att man bör fråga sig om beteendet är 
målinriktat, att man bör skilja mellan kort- och långsiktig målsättning, att närmande till 
målsättning bör bli uppskattat, att klarifiering bör uppmuntras och att man bör se 
handled-ningen som en utmaning. När det gäller formell utvärdering under och efter 
handledning anser Borders & Leddick att den bör vara strukturerad, gärna skriftlig och 
med öppna frågor. De anser att feedback underlättar inlärning, formell utvärdering 
hjälper den handledde att konsolidera lärandet och ger framtidsperspektiv medan 
betygssättandet är en mer administrativ än utvecklande värdering. 
 
Det är rimligt att anta att man på svenska bör skilja mellan feedback och utvärdering. 
Inte minst pga oron över att bli utvärderad, men även för att man lättare ska finna 
gemensamma definitioner inom området. Litteraturen ger stöd i uppfattningen att 
feedback under handledning är en gemensam angelägenhet och att den ska ske 
kontinuerligt. Här bör kommenteras att man endast tar upp den positiva förstärkningen 
som värderingsform. De formella utvärderingarna  (under och efter handledning)  är de 
flesta överens om ska ske kontinuerligt och här måste såväl handledare som handledd, 
och administration, vara överens om innehållet och på vilket sätt detta ska ske. I Sverige 
är det vanligt med muntliga utvärderingar. I Amerika är det vanligt med skriftliga 
utvärderingar både under och efter handledningen. Formerna för de formella ut-
värderingarna är svårt att uttala sig om då det inte finns tillräckligt empiriskt underlag 
för detta. Framförallt gäller detta handledningen av yrkesverksamma. Betygssättandet 
är en administrativ produkt och kriterierna för detta ska vara känt av såväl handledare 
som de handledda redan innan handledningen börjar. 
 
  
HANDLEDNING OCH ETIK 
 
I denna rapport ansluter jag mig till den distinktion mellan etik och moral som Colnerud 
& Granström (1993) gör. Begreppen som har olika härstam-ning kan båda sägas betyda 
vana eller sed. De använder begreppet moral i meningen oreflekterade handlingsnormer 
som tillhör vardagen och etik som reflekterade handlingsnormer, dvs läran om våra 
moraliska regler.  
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Trots de sista årens diskussioner om etiska frågor inom olika delar av samhället tar den 
svenska handledningslitteraturen i mycket begränsad omfatt-ning upp etik inom 
handledning (Olmås Ahlin, 1994). I den amerikanska handledningslitteraturen finns det 
ett stort utbud av artiklar om etik. Fram-förallt finns det särskilda kapitel om etik i 
referensverk om handledning. Detta är särskilt påtagligt inom amerikansk counseling- 
och psykoterapi-litteratur. Man kan se detta som att dessa inriktningar har kommit 
längre i sina professionaliseringssträvanden än vad som är fallet i Sverige. Lortie (1977) 
har med som ett kännetecken på en avgränsad professionell grupp att det finns en egen-
kontrollerad yrkesetik. I USA finns ett formellt etiskt regelverk för handledning inom 
psykologi, psykoterapi, socialt arbete och counseling. I Sverige har Psykologförbundet 
nyligen antagit Råd för praktisk tillämpning av etiska principer vid 
handlednings/konsultations-uppdrag (Olmås Ahlin, 1994). Mabe & Rollin (1986) ser 
etiska regler för en profession som ett tecken på en mognad hos gruppen och en 
professionell identitet.  
 
Bernard (1987) påpekar att etik inte bör blandas med lagar och förord-ningar från 
statsmakterna. Detta bland annat pga av att det i USA före-kommer att handledare blivit 
åtalade för vad de handledda gjort, eller inte gjort, i samband med terapin som de 
utövat. Det etiska regelverket ska ses som utgångspunkten i en diskussion om etik 
medan lagar sätter fokus på konsekvenserna av en handling. Kurpius, Gibson, Lewis & 
Corbet (1991) tar upp att det finns tre parter i handledningen, handledaren, den 
handledde och klienten, och att denna triad kommer att aktivera etiska dilemman under 
handledningens gång. Bernard fokuserar relationen mellan handled-aren och den 
handledde, relationen mellan handledaren och klienten samt mellan handledaren och 
professionen, eller alla tre. Nedan följer några aspekter som kan ge etiska 
komplikationer och som Bernard (1987) och Kurpius, m fl (1991) tar upp. 
 
 - Överföring, motöverföring. 
 - Makt och beroende. 
 - Könsroller och andra stereotypier. 
 - Dubbla relationer som; 
   (a) sexuellt umgänge mellan handledare och handledd, 
   (b) att handledaren blir den handleddes terapeut, 
   (c) att handledaren och den handledde är nära vänner. 
 - Kontrakt över vad handledningen ska innehålla. 
   - Klientens rätt att vara informerad om handledningen. 
 - Handledningens konfedentiallitet, och när den kan brytas. 
 - Lagar och förordningar som berör handledningen. 
 
De tar också upp olika sätt för handledaren att förbereda sig för, och att agera praktiskt 
etiskt. 
 

- Att handledaren har forum för att diskutera handledningen. 
- Att handledaren och andra inblandade bestämmer sig för vilka      
metoder som ska användas i handledningen. 
- Att handledaren utbildas i etik. 
- Att handledaren håller sig informerad om vetenskapliga         
undersökningsresultat. 
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Minnes (1987) tillägger att det också kan finnas en rollförvirring i det att 
handledningens mål ofta är både utbildning och bedömning av lämplighet samt att 
grupphandledning och kollegial grupphandledning kan minska spänningarna i 
relationen mellan handledaren och den handledde. Davenport (1992) tar upp att det är 
viktigt för en handledare att känna till de professionella krav som ställs på en student 
som genomgår sin träning till ett visst yrke. Hon anser att det måste göras en 
bedömning av den  studerande så att han eller hon klarar sitt arbete, under utbildningen 
likväl som i sitt framtida yrke.  
 
Jacobs (1991) tar i sin artikel upp att handledningsrelationen, där handledaren har en 
större makt än den handledde, kan missbrukas av handledaren. Hon menar att detta 
maktmissbruk är en blind fläck, inom etiken och undervisningen. Handledarna har i 
kraft av sin expertroll en större trovärdighet och att ett maktmissbruk från handledarnas 
sida ofta kan överföras till den handledde som i sin tur utövar sin makt över klienten på 
ett negativt sätt. Klienten kan på detta sättet bli offer för en dysfunktionell handled-
ningsrelation. Genom att underlätta för den handledde att prata om och lära sig att 
känna igen dysfunktioner, i handledningen, kan man undvika dysfunktionella 
handledningsrelationer.  
 
Cohen (1987) liksom Fox (1983) hävdar att en framkomlig väg att garantera en god 
handledningsetik är att arbeta med skrivna handledningskontrakt som framförallt tar 
vara på den handleddes rättigheter. Cohen anser också att feedback från den handledde, 
i en uppmuntrande miljö och med en strukturerad procedur, samt feedback från 
kollegor, underlättar ett etiskt förhållningssätt. Om en student, under handledning, 
underrättas om att handledaren anser honom eller henne olämplig i yrket ska detta 
aldrig komma som en fullständig överraskning. Det ska finnas skriftliga förväntningar 
på målsättning med utbildning och handledning och dessa ska regelbundet värderas 
gentemot den handledde studentens betenden och förmedlas till honom eller henne 
(Harrar, Vandecreek & Knapp, 1990). Många etiska klagomål rapporteras ha sina rötter 
i bristen på tid för feedback (Keith-Spiegel & Koocher, 1985). 
 
I svensk handledningslitteratur tar Gordan (1992) upp frågan om handledarens dubbla 
ansvar, gentemot den handledde och klienten, "hon ska jämsides främja elevens 
utveckling och värna om patientens intressen" (sid 77). För att beskriva detta dilemma 
tar han hjälp av Holmström (1975) som kan sägas tala för en handledning där den 
handledde har fullt ansvar för vad han eller hon gör och där handledarens främsta 
ansvar är den handledde, samt Langs (1979) som anser att handledarens främsta ansvar 
är klienten. Gordan tycks mena att det inte är en fråga om ett antingen eller, utan att det 
är beroende av olika personliga och kontextuella faktorer, samt att handled-aren 
medvetet tar ställning i denna frågan och upplyser den handledde om sin uppfattning. 
Olmås Ahlin (1994) menar att handledaren skall "att ge så mycket frihet som möjligt, 
och så långt som möjligt tro på terapeutens (den handleddes: min anm) förmåga, men 
ändå inse, att det kan finnas icke lämpliga terapeuter och att det då är vårt ansvar som 
handledare att ingripa" (sid 197).  
 
Det tycks finnas en samstämmighet om att handledningsetik inte enbart handlar om 
handledaren och den handledde, också klienten och professionen är inblandad i 
handledningen. Jag har här valt att inte ta med några juridiska aspekter då detta ligger 
utanför syftet med rapporten. Likväl måste de beaktas även om vi inte kommit i en 
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situation som i USA där det har väckts åtal mot handledare för vad deras handledda gör 
i terapi.  
 
Det är viktigt att peka på att det finns skillnader mellan handledningsetik inom 
yrkesutbildning och handledningsetik bland yrkesverksamma. Bland yrkesverksamma 
finns ett eget ansvar för arbetet, etiskt såväl som juridiskt, som inte finns på samma sätt 
hos de som går en yrkesutbildning. Precis som Bernard (1987) ser jag etiken som grund 
att utgå ifrån, eller som Handelsman (1986) uttrycker det, etiskt beteende är proaktivt 
inte reaktivt. Personer och situationer är olika och därför måste man innan, under, och 
efter varje handledningsomgång, diskutera etik och förhållningssätt. Viktigt är också att 
handledare och handledd har tillräckliga kunskaper om handledning och att de både i 
och utanför handledningen har möjlighet att diskutera handledningens genomförande.  
 
 
TEORETISKA HANDLEDNINGSMODELLER 
 
I denna del vill jag peka på olika handledningsmodeller och deras grund i psykologiska 
teorier och praktisk erfarenhet. Traditionellt har en hel del handledning använt sig av 
psykoterapeutiska teorier i den meningen att handledaren har tagit med sig "sin teori" 
till handledningen och använt sig av dessa kunskaper. Detta har sin grund i att man 
oftast använt sig av praktiskt verksamma psykoterapeuter som handledare men också i 
det faktum att det inte funnits någon avgränsad handledningsteori att använda sig av. 
Förutom den terapeutiska modellen har det också varit nödvändigt att använda sig av 
någon utbildningsmodell för att handledningen inte ska utvecklas till terapi. Som vi har 
sett är denna avgränsning en viktig del i formandet av en handledning. Därför kan vi 
inte säga att en god terapeut med nödvändighet blir en god handledare. Det är inte 
säkert att en god idrottare blir en god tränare eller ledare (Bernard & Goodyear, 1992). 
Det har också visat sig att det är få psykoterapeutiska modeller som vetenskap-ligt 
undersökts (Russell, Cremmings, & Lent, 1984).   
 
I den anglosaxiska traditionen finns referensverk som på ett överskådligt sätt tar upp 
olika handledningsmodeller (exempelvis Bernard & Goodyear, 1992; Borders & 
Leddick, 1987; Hawkins & Shoet, 1989 och Hess, 1980). Något som inte finns i 
Sverige. Den svenska handledningsbilden är mer splittrad. För att ändå kunna göra en 
översikt har jag använt mig av några vanliga svenska handledningsböcker (framförallt 
Bergman & Törnvall, 1992; Bernler & Johnsson, 1985; Gordan, 1992; Hartman, 1990; 
Lauvås & Handal, 1993; Pertoft & Larsen, 1991 och Stiwne, 1993), artiklar, min 
erfarenhet som handledd och handledare, samt diskussioner med företrä-dare för olika 
inriktningar på handledning. Figuren nedan visar på en teoretisk uppdelning av olika 
handledningsmodeller som litteraturen och praktisk erfarenhet visat på. Allmänt kan 
sägas att vi i Sverige helt saknar modeller som är mer utvecklingsteoretiska medan man 
i amerika har ut-vecklat ett flertal olika modeller utifrån utvecklingsteori. I Sverige är 
den systemteoretiska handledningsmodellen vanlig. Denna modell kan ha ett 
psykodynamiskt eller behavioristiskt synsätt som psykologisk grund. 
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        PSYKOTERAPEUTISK                   UTVECKLINGSTEORETISK                ALTERNATIV 
 
utgå från psykologisk teori 
 
psyko- behavio-   humanistisk-   integrativ       psykosocial                              systemisk       etc 
dynam.  ristisk       fenemenol.                                      utveckling                      
     .      .           .              .         . 
fokus på    
     .             .                  .                                      .                          .              .                    .               .  
parallell-    roll-     den handleddes        den handleddes   handledar-  inlärnings-   del-         roller 
processer   modell   personliga utveckling    dynamik               rollen          miljö             system 
 
Figur 5. Vidareutvecklade handledningsmodeller relaterade till teoretiska         
grunder. 
 
Bernard & Goodyear (1992) beskriver de olika psykoterapeutiska inrikt-ningarna som 
att den psykodynamiska kännetecknas av en handlednings-process som liknar den 
terapeutiska. Den handledde ska lära sig en analytisk attityd, i en handledningsrelation 
som ska vara förebild för den terapeutiska relationen. Den personcentrerade, eller 
humanistiskt-fenomenologiska kännetecknas av att handledaren har ett gediget förtro-
ende för att den handledde utvecklas både i terapin och i sig själv. Den behavioristiska 
arbetar med inlärning och förstärkning av beteende där den handledde lär sig att 
identifiera nödvändiga färdigheter som han eller hon ska träna på. Den integrativa och 
eklektiska modellen handlar om att använda sig av flera olika modeller snarare än att 
vara en egen modell.  
 
I USA har man under 1980-talet utarbetat sk utvecklingsmodeller av handledning 
(developmental models of supervision). I dessa försöker man koppla samman mer 
allmäna utvecklingsteorier  (exempelvis Erikson, 1982) med handledning. 
Utvecklingsmodellerna kännetecknas enligt Borders (1989) av att den handledde växer 
genom en serie hierarkiska sekvenser, som var och en kräver olika interventioner av 
handledaren. 
 
Enligt Bernard & Goodyear (1992) tillkommer tre vanliga modeller som inte kan sägas 
vara teorianknutna på samma sätt som de andra, den systemiska eller isomorphiska 
modellen, diskriminationsmodellen och IPR (Inter Personel Recall) modellen. 
Diskriminationsmodellen och IPR modellen finns inte beskrivna i svensk 
handledningslitteratur. Jag har därför valt att inte beskriva dem närmare. Vissa av dom 
vidareutvecklade modellerna kan ligga nära varandra i inriktning, trots att de kan ha 
olika teoretisk hemvist. Det är vanligt att man i dessa modeller sätter fokus på den 
handledde, eller miljön.  
 
Bernard & Goodyear (1992) skriver att vi är bara i början av att operationalisera den 
utvecklingsprocess som utvecklingsmodellerna beskriver. Kanske är det så som de 
skriver, att många (både handledare och handled-da, min anm) upplever att det finns en 
sådan utvecklingsprocess men att vi för närvarande har svårt att sätta ord på dem. Den 
kanske mest kända modellen är den (Loganbill, Hardy, & Delworth,1982) som tar upp 
olika kritiska områden (dvs kompetens, autonomi, identitet, respekt, syfte, moti-vation 
och etik), den handleddes nivå inom dessa områden (dvs stagnation, förvirring och 
integration) och som en tredje komponent tar de upp hand-ledarens interventioner för 
att hjälpa den handledde (dvs stödjande, kon-fronterande, begreppsmässiga, 
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föreskrivande och katalyserande interven-tioner). Johnson & Moses (1988) har i en 
reviderad modell tagit upp att motivation och etik snarast handlar om integritet, att den 
handledde ska uppnå tillräckliga färdigheter i en kognitiv, affektiv eller beteendemässig 
dimension, samt att handledarens interventioner ska vara antingen stödjande eller utma-
nande. I norden har Rönnestad (1985) utgått ifrån framförallt Loganbill, Hardy, & 
Delworth (1982) och Erikson (1950) för att skapa en utvecklingsmodell byggd på 
objektrelationsteori och som liknar den som finns i en dynamisk terapisituationen.  
 
Vid en genomgång av olika handledningsmodeller i Sverige refererar Dahl (1987) till 
tre modeller som utgår från  den psykodynamiska, den huma-nistiska respektive den 
beteendevetenskapliga psykologiska traditionen. Den humanistiska eller 
utbildningsteknologiska skulle enligt henne vara ett försök att sammansmälta de andra 
skolorna i något nytt där värme, äkthet och inlevelseförmåga betonas. Bergman & 
Törnvall (1992) är inne på liknande tankegångar när de tar upp två centrala 
utvecklingslinjer inom den handledning som finns inom utbildningsväsendet. En mer 
behavioristiskt inspirerad handledning med ett tydligt effektivitetskrav och en mer 
huma-nistiskt-fenemenologiskt inspirerad som betonar reflektionen över arbetet. 
Spänningen mellan dessa två modeller återspeglas i ett flertal internationella 
pedagogiska artiklar som betonar att handledningen inte ska vara ett kontrollorgan 
(Gordon, 1992), att blivande handledares förväntningar på administrativ handledning 
inte stämmer överens med dagens reflektiva handledning (Waite, 1994) och att 
kompetenta lärare behöver en utvecklingsorienterad modell (Poole, 1994).  
Lauvås & Handal (1993) skriver om den psykoterapeutiska traditionen   och 
hantverkstraditionen utifrån mer allmänna yrkesutbildningar. Till detta lägger de en 
tredje inriktning, den reflektiva, som ser handledning som en möjlighet till reflektion 
över handling. Inom skolvärlden benämns den som Teacher Thinking, en tradition som 
har funnits rätt länge (Clark & Peterson, 1986) och finns etablerat som ett internationellt 
nätverk (ISATT) med årliga konferenser och egen tidskrift. Handledning inom denna 
tradition grundar sig på en "hjälp till mångfasetterad reflektion över sitt eget 
handlingssätt och grunderna för detta" (Lauvås & Handal, 1993, sid 50).  
 
Man kan i Sverige utbilda sig till legitimerad psykoterapeut med psyko-dynamisk eller 
behavioristisk inriktning och man kan utbilda sig till legitimerad familjeterapeut på 
systemisk grund. I dessa riktningar finns också utbildning till handledare. Svårigheter 
uppkommer när man ska applicera dessa traditioner på andra yrkesgrupper än de egna. 
Forskning visar snarare att det krävs olika typer av handledningsmodeller, eller inrikt-
ningar, beroende på vem eller vilka som ska ha handledning. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det huvudsakligen finns två grunder som 
handledningsmodeller kan vila på, den psykoterapeutiska och den utvecklingsteoretiska. 
Bägge bygger i huvudsak på ett individual-psykologiskt synsätt och  ser handledning 
som ett unikt tillfälle för indivi-duell inlärning, under handledning av en mer erfaren 
person. I den psyko-terapeutiska traditionen  är det vanligt att man lägger tonvikten vid 
en  av tre dimensioner (den kognitiva, den affektiva, eller den beteendemässiga 
dimensionen). Medan den utvecklingsteoretiska betonar att den handledde växer i en 
serie hierarkiska steg, eller stadier, och att handledaren bör betona olika dimensioner i 
olika stadier.  
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DISKUSSION 
 
Borders (1989) påpekar att trots tio års uppmärksamhet på handledning som ett 
vetenskapligt område i USA har man ännu inte nått fram till några allmänna grunder för 
en handledningsmodell och klara avgräsningar mellan olika handledningsmodeller. 
Borders pekar vidare på några punkter som måste uppmärksammas i den fortsatta 
forskningen. En sådan punkt är att inte enbart förlita sig till självrapporteringar eftersom 
sådana data inte med säkerhet visar vad som egentligen sker i handledningen. En annan 
punkt som hon lyfter fram är att det är oehört svårt att generalisera från undersökningar 
eftersom de flesta är genomförda på noviser inom yrket eller under utbildning. 
Holloway (1987) fäster uppmärksamheten på frånvaron av longitudinella studier. Över 
huvud taget är bristen på fält-studier uppenbar (Borders, 1989; Holloway & Hosford, 
1983; Kruger et al, 1988 och Stiwne, 1993).  
 
Handledning i Sverige har i stor utsträckning vänt sig till begränsade yrkesgrupper med 
terapeutiska arbetsuppgifter. De teorier som finns har därför blivit knutna till 
terapeutiska principer. När nu fler och fler grupper efterfrågar handledning är det av 
yttersta vikt att man formulerar och preciserar vad det är för typ av handledning man 
eftersträvar. Lika lite som det går att enkelt överföra handledning från USA, går det att 
överföra handledning från ett yrke till ett annat yrke eller från en tradition till en annan. 
Ser vi också till en individs yrkesutveckling har studien visat att det troligtvis inte går 
att använda samma typ av handledning under hela yrkeskarriären.  
 
Studien visar att forskning om handledning bör inrikta sig på att under-söka och lyfta 
fram grundläggande begrepp och teorier inom området. Begrepp och teorier som kan 
förstås och omfattas av  de som bedriver eller får handledning. 
 
De kontrakt eller överenskommelser som handledare och handledda träffar har ofta 
visat sig vara oklara eller otillräckliga. Konsekvensen har blivit att man lagt skilda 
betydelser i begreppen och att det som från början alla verkade överens om visar sig 
vara fel. Det är inte enbart handledaren och de handledda, även den inblandade 
organisationen i sin helhet påverkas av att handledning bedrivs. Studien visar 
exempelvis att det inte räcker med att prata om metod- eller processhandledning, vilket 
många fortfarande tenderar att göra. Såväl teoretiska, som praktiska aspekter på 
handledning måste lyftas fram och diskuteras innan och under handledningen. Om 
deltagarna kan verbalisera sin syn på handledning så att alla förstår vad de pratar om, 
kan de också få realistiska förväntningar på handledningen. 
 
Rapporten har inte tagit ställning till om det finns något som man skulle kunna kalla 
den "goda" eller "riktiga" handledningen. Som vi har sett kan handledning bedrivas på 
en rad olika sätt och med en rad olika inriktningar. Det finns inga belägg för att den ena 
eller den andra handledningen skulle vara bättre eller sämre än den andra. Handledning 
är tillämplig på en rad olika områden, under olika betingelser, med olika grupper av 
människor, under olika utvecklingsstadier och med olika inriktningar. Detta kan tyckas 
vara ett mycket pragmatiskt och föga teoretiskt perspektiv. Det stämmer såtillvida att 
handledning är en pragmatisk verksamhet genom att den är anpassad till uppkomna 
behov. Det behöver emellertid inte betyda att den för den skull inte kan, eller bör, vara 
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teoriförankrad. Teorierna kommer emellertid att skilja sig åt beroende på vilka behov 
som skall tillgodoses, exempelvis om det rör sig om handledning för yrkesverksamma 
eller handledning under utbildning till ett yrke. Detta redovisas i tabell 4, nedan.  
 
Tabell 4. Några centrala aspekter på handledning i relation till           
handledning under utbildning till ett yrke och till handledning med      yrkesverksamma 
__________________________________________________________ 
Central aspekt  Utb. handledning   Yrkeshandledning  
____________________________________________________________ 
 
Intervention  Undervisning    Process & Metod 
 
Roller   Lärare-Elev    Konsult-Kollega 
 
Makt   Över-Underordnad   Olika mandat 
 
Värderingar  Betyg-Utvärdering-Feedback  Utvärd.-Feedback 
 
Etik   Införlivande    Diskuterande 
 
Orientering  Undervisning    Utveckling 
____________________________________________________________ 
 
Studien pekar på att yrkeshandlingens orientering är utveckling medan det handlar om 
undervisning vid utbildningshandledning. Handledning under yrkesutbildning blir 
ganska lik en undervisningssituation. Men vi ska då komma ihåg att de psykologiska 
processer som är inblandade, modell-inlärning-identifikation-etc, bygger på att den 
yrkesstuderande är mer beroende av att lärare och praktikhandledare är "goda objekt" 
än de är av att reflektera över sin nuvarande situation. Kanske har vi här att göra med en 
komplicerad identifikation och inskolning i yrkesrollen, en process som kan leda fram 
till att den studerande kan anta en yrkesidentitet. Denna identitet kan han eller hon, 
senare i sin yrkesverksamhet, pröva i "det verkliga livet", med hjälp av en annan typ av 
handledning.  
Som framgår av tabell 4 ser vi att det finns stora skillnader mellan handledning under 
utbildning och handledning för yrkesverksamma. Gränserna dem emellan, liksom 
mellan handledning och terapi, är inte ogenomträngliga, men de finns där. Det är troligt 
att gränserna mellan utbildningshandledning och yrkeshandledning är mer markerade 
än den mellan yrkeshandledning och terapi. Den senare gränsdragningen beror troligtvis 
på vad det är för psykologisk teoribildning man använder. Vi kan preliminärt anta att 
yrkeshandledningen bör luta sig mot mer allmänna utvecklingsteorier snarare än mot 
psykoterapeutiska teorier. Detta ligger också i linje med den forskningstradition i USA 
som har tagit fram de olika utvecklingsmodellerna som numera finns.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inom olika inriktningar på handledning 
finns begrepp, definitioner, och centrala aspekter som är likartade och som utgör kärnan 
i handledningsbegreppet. De uppenbara skillnader som emellertid finns kan förstås om 
man beaktar de psykolo-giska teorier (exempelvis psykoterapeutiska eller 
utvecklingsteorier) som de vilar på. En viktig slutsats av ovanstående är att begreppet 
'handledning' inte kan användas som ett generellt begrepp utan att det måste 
specificeras för att kunna användas som etikett på en bestämd typ av handledning.  
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