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Vi har den glæde at kunne præsentere et temanummer af Matrix med fokus 

på bredden og dybden af fænomenet og begrebet supervision. Supervision 

rører ved helt centrale områder og spørgsmål, der har med psykologisk vurdering 

og intervention at gøre, nemlig hvordan disse komplekse færdigheder tilegnes, 

udvikles, forfines – og anvendes.

Begrebet supervision kan synes stort og uhåndterligt – hvad bliver snart ikke omtalt 

som supervision? Og samtidig har man indtryk af, at der inden for forskellige 

faggrupper (psykologer, læger, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere m.v.), 

såvel som internt mellem forskellige grene af et fag (fx klinikere, organisationsfolk, 

kultur- og socialarbejdere), lokalt eksisterer ret veldefinerede traditioner for 

vejledning, oplæring, kvalificering og videreuddannelser af både yngre kolleger 

og jævnbyrdige. 

Fænomenet supervision er så langtfra noget, som en enkelt eller få faggrupper 

har patent på, selvom man indimellem kan få det indtryk, hvilket måske har 

været en historisk realitet, men så langtfra en nutidig/aktuel. At det kollegiale 

samarbejde også inkluderer et perspektiv, der retter sig mod den enkelte profes-

sionelles interaktion med sine brugere, klienter og patienter er i dag en udbredt 

praksis, selvom fokus, proces og formål kan være yderst varierende. Kan man 

så overhovedet tale om nogle definerende og prototypiske kerneområder, der 

karakteriserer supervision – hvorpå denne praksis kan genkendes – et slags 

’adelsmærke’? 

Supervision kan ses som en overbygning på en praksis, der fx foregår inden for 

rammerne af en institution, en organisation eller i privat regi. 
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Som supervisand vil man (næsten) altid have sine egne konkrete erfaringer og 

udfordringer i forhold til en bestemt klient eller klientgruppe, hvilket betyder at 

den professionelle, der søger supervision, bidrager med førstehåndsperspektivet 

’jeg var der’. Dette førstehåndsperspektiv eller ’jeg var der’-oplevelsen står som 

et helt centralt råstof for virksomheden supervision.

Erfaring spiller selvfølgelig en uomgængelig rolle ved tilegnelsen af ethvert fag, 

men Dewey´s gamle ’learning-by-doing’-parole holder ikke i dag, hvor krav 

til kvalitet, effektivitet, evidens og etik er kommet på dagsorden – også mht. 

psykologiske ’ydelser’. 

Set i dette perspektiv har supervision en række parametre, dvs. forskellige former 

(praksis, ydelser, klienter, anvendelsesområder, formål), hvor forskellene viser 

sig i den konkrete udmøntning af aktiviteten supervision, men hvor (fælles) 

centrale elementer peger ind mod en definerende midte – som en stjerne.

I dette temanummer af Matrix om supervision vil læseren blive præsenteret for 

8 artikler, der dækker et bredt og varieret felt, som fx lære- og udviklingsforløb, 

supervisionsprocesser, metoder og formater, samt konteksternes betydning. Vi 

har forsøgt at præsentere artiklerne, så de kommer til at tegne et stadigt bredere 

perspektiv. 

Med Hanne Strømmes Tidlig terapeututvikling tages der udgangspunkt i 

udviklingen hos den enkelte terapeut, mens Jan Nielsen (Supervision og 

recentrering) og Claus Haugaard Jacobsen (Supervisors interventioner ved 

parallelprocesser) begge beskæftiger sig med dynamiske forhold mellem terapi- 

og supervisionsrelationen. 

Herefter følger Randi Luggin med en analyse af den større konteksts betydning 

for psykoterapi og miljøterapi (Organisatoriske forholds betydning for super-

visionsprocessen i psykoterapi og miljøterapi). Marie-Louise Ögren, Siv Boalt Boëthius 

og Eva Sundin følger op med en artikel inden for deres forskningsområde 

Gruppehandledning i psykoterapi inom ramen för utbildningar, mens Johan Näslund 

og Thorbjörn Ahlgren fokuserer på gruppen som supervisionsredskab i et andet 

regi, nemlig Personalhandledning i grupp.

Siv Boalt Boëthius analyserer forholdet mellem forsker- og psykoterapivejledning 

i Handledningens utformning i relation till mål och ramvillkor. Några likheter och 

skillnader mellan psykoterapihandledning och forskarhandledning og temanummeret 
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afsluttes med Liselotte Grünbaums Supervision af børne psykoterapi – overvejelser 

om den kulturelle og samfundsmæssige kontekst.

Om vi då tittar på artiklarna utifrån ett ”helikopterperspektiv”, hur förhåller 

sig dessa 8 artiklar till den internationella scenen?

Först kan vi fråga oss hur långt har vetenskapen kommit när det gäller denna 

typ av handledning som vi här rör oss kring. Den Amerikanska traditionen 

inom området är att det är vanligt att man vetenskapligt studerar handledning 

inom utbildningar, när det gäller handledning för yrkesverksamma och teori-

utveckling så har man inte kommit speciellt långt. I den Brittiska traditionen 

kan vi se att man inte har kommit speciellt långt i de vetenskapliga studierna 

av handledning, varken under utbildning eller yrkesverksamhet. Däremot har 

Britterna utvecklat en hel del teori kring handledning, då oftast utifrån mer 

erfarenhetsbaserat material. En grundförutsättning i detta temanummer har 

varit att alla artiklarna ska ha en god teoretisk koppling. I detta liknar det som 

artiklarna tar upp den Brittiska traditionen. Detta gäller också att artiklarna inte 

använder sig av undersökningar som vetenskapligt framtagits i samma grad som 

i USA. Här har vi i Skandinavien, och Storbritannien, en hel del att lära. Ser vi 

till traditionerna kan vi alltså se att temanumrets artiklar följer den Brittiska 

traditionen med mer erfarenhets- och teoribaserade artiklar. 

När det gäller att det vanligtvis internationellt handlar om att man gör under-

sökningar på handledning under utbildning visar temanumret på en större 

bredd med fler artiklar utifrån handledning för yrkesverksamma. Det är också 

här en hel del vetenskapliga problem framträder. Det naturalistiska perspektivet 

med ett flertal intressenter såsom i handledning med minst klient, handledd, 

handledare, organisation som bärande intressenter, innebär stora ekonomiska 

åtaganden och i dagens samhälle har vi i Skandinavien svårt med att få pengar 

till mindre vetenskapliga studier även. Dock finns det undantag från regeln om 

lite pengar. Skovholt & Rönnestads liksom Öberg et al.’s studier ger oss hopp. 

Om vi sedan tittar på systemets delar såsom individ, grupp, organisation och 

samhälle, finns det internationellt en betydande fokusering kring individer. 

Undantag finns. Här kan vi peka på Hawkins & Shoets och Kadushins, banbry-

tande insatser. Även här visar temanumret på bredden i handledningsområdet, 

från individ, över grupp, till organisation och samhälle. 
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Om vi utgår ifrån fundamenten i klinisk handledning (både under utbildning 

och i yrkesverksamhet) så kan vi se att det under en lång tid har utarbetats olika 

s.k. utvecklingsmodeller i handledning. Modeller som följer en professionell ut-

veckling. Numera finns det en stor kunskap inom området, även i Skandinavien. 

Här finns också relativt sett stor kunskap inom det psykodynamiska området och 

som flera artiklar i detta temanummer visar på och utvecklar. På senare år har det 

också arbetats med olika rollmodeller, eller utvecklingar av densamma, så är fal-

let även i detta temanummer. Några artikelförfattare använder denna kunskap 

för att diskutera handledningen. Men hur skulle exempelvis en skandinavisk 

variant av mer humanistiskt och konstnärligt inriktade handledningsmodeller 

se ut? I detta sammanhang måste vi också beklaga att man i Skandinavien inte 

arbetat vidare med mer personcentrerade handledningsmodeller och teorier. 

Internationellt finns det gott om förebilder och teorier att utgå ifrån. 

Erfarenhetsmässigt ligger vi i främsta ledet när det gäller den konsultativa for-

men av handledning. Varför inte visa upp och studera den form av handledning 

som vi har stor erfarenhet av och där man internationellt kan se en trend mot 

mer av konsultativ handledning och mindre arbetsledande handledning?

Avslutningsvis kan vi konstatera att artiklarna i temanumret i ett internationellt 

perspektiv är med och utvecklar kunskapen inom det kliniska handlednings-

området. Den stora bredden i artiklarna visar också på den vitala diskussionen 

som finns inom handledningsområdet i Skandinavien.

Sidst i dette temanummer anmeldes Behr & Hearsts Group-Analytic Psycho therapy 

– A Meeting of Minds af Michael Münchow.


