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Ett problem inom handledningsområdet i dag är att man har svårt för att verbalisera, för sig 
själv, och i samtal med andra, hur handledning praktiseras och vilken slags handledning man 
behöver. I detta sammanhang är det speciellt problematiskt att handledningens funktion är så 
svår att förmedla och förhandla om. Ska handledningen vara ett forum där känslorna får 
dominera, där man kan prata av sig eller ska handledningen mer handla om att lära sig nya 
metoder? Vilken funktion handledningen ska ha förhandlas oftast fram av berörda parter 
(organisationen, handledare och de handledda). Inledningsvis beskrivs handledningens 
funktion inom socialtjänst i Sverige ur ett historiskt perspektiv. Därefter följer en redovisning 
av egna studier inom socialtjänsten i Jönköpings län, där belyses bl.a. hur team – 
handledning har fungerat. Slutsatserna som vi drar när det gäller personalhandledning i 
grupp är att alla som direkt eller indirekt påverkar/påverkas av handledningen: 

• bör öka sin kunskap om handledning 
• bör förhandla om handledningskontraktet inte bara mellan handledaren och de 

handledda utan också mellan handledningsgruppen och organisationen (dess 
företrädare)  

• inte bör fastna i ett sätt att ha handledning på utan att man ser handledningen som en 
pedagogisk metod som med tiden förändras.  

 
Handledning i socialt arbete 
Handledning (supervision) i socialt arbete har sina rötter i USA och England i olika frivilliga 
välgörenhetsorganisationer. Inom dessa organisationer, som startade under slutet av 1800-
talet och under början av 1900-talet, anställdes allt fler personer, och man började efterhand 
utbilda professionella socialarbetare. Handledningen kom framförallt under denna period att 
fokusera på att introducera nya medarbetare. Oftast rörde det sig om individuell handledning. 
Den s.k. casework - metodiken påverkades under 1920-talet starkt av psykoanalysen. I denna 
typ av handledning kom interventionerna att präglas av olika psykoterapeutiska teorier.  
 
I och med Kadushins bok om handledning från 1976 kom man mer och mer att betona 
psykoterapeutisk inriktad handledning där känslorna får råda och där målsättningen är att 
bistå hjälparna i deras arbete. Enligt Kadushin måste tre komponenter ingå; administrativ 
kontroll, utbildning och stöd. Handledaren måste på ett likartat sätt få stöd i sitt värv att stötta 
den enskilde i yrkesrollen avseende såväl den administrativa, utbildningsinriktade, 
instrumentella, stödjande, relationella och känslomässiga funktionen. 
 
En annan trend som enligt Bernler & Johnsson (1985) blev tydlig under 1970-talet var att 
många ville se en konsultationsmodell i handledningen. Denna typ av handledning utgår från 
att handledaren är konsult (d.v.s. inte arbetskamrat med de handledda) och underlättare 
(facilitator) av arbetet istället för den mer casework-inriktade metodens betoning av hierarkin 
i arbetet, att chefen bestämmer. Grupphandledningen syftade också ofta till att minska 
handledarens makt och auktoritet. Man kom att betona de systemiska aspekterna av arbetet. 
Denna typ av handledning fokuserade inte enbart på socialarbetaren och klienten, utan 
betonade även den situation som klienten och socialarbetaren befann sig i. 
 

The balance between the administrative, educational, and supportive components of supervision 
had varied widely over the course of the twentieth century. Educational supervision, teetering 
toward therapy, was in ascendancy during the 1920s and 1930s, but the progressive development 
and diversification of large-scale public welfare programs nudged the administrative aspect of 
supervision toward center stage in the 1950s and 1960s (Kadushin & Harkness, 2002, sid. 13). 

 
Kadushins, samt Bernler och Johnssons böcker, kom att dominera de svenska socialarbetarnas 
handledning ända in på 2000-talet. Nedan i figur 1, och i fortsättningen, har vi valt att utgå 
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ifrån Kadushins indelning för att beskriva handledningen. I triangeln som bildas av de tre 
handledningsfunktionerna (administration, utbildning och terapi) visar vi med en fylld cirkel 
eller oval, var den huvudsakliga inriktningen hamnar när vi analyserar litteratur och empiri. 
Här är det viktigt att se att vi primärt talar om övergripande tendenser och inte enskilda 
handledningar eller handledare. För att visa på kontextens (den omgivande miljön) betydelse 
har vi ritat en cirkel runt handledningen.  
 
 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Handledningens inriktning (enligt Kadushin, 1976 och Bernler & Johnsson, 1985). 
 
Många författare och forskare skriver om den normativa, formativa och restorativa funktionen 
i handledning. Carroll (1996) kopplar dessa funktioner till Kadushins modell. Carroll skriver 
om: 

• Den utbildande eller formativa inriktningen som ska se till att socialarbetaren 
garanterar klientens välfärd. 

• Den stödjande eller restorativa inriktningen som ska stödja socialarbetarens egen 
professionella utveckling. 

• Den administrativa eller normativa inriktningen som ska förmå socialarbetaren att 
arbeta på ett etiskt, både yrkes- och organisationsrelaterat sätt, med klienten.  

 
På senare år har den dominerande processinriktningen som Bernler och Johnsson visat på 
kommit att kritiseras från forskningshåll framförallt på grund av att benämningen 
processinriktad kan tolkas på många sätt. Senare i detta kapitel kommer vi att belysa hur 
processhandledningen inom detta område har ifrågasatts. 
 
Grupphandledningens kraftfält 
Studier visar att handledningen kan fungera som ett speciellt och tryggt rum (för att kunna 
visa känslor), och skapa ett ”utrymme för reflektion” (Mollon, 1997). Två kvalitativa 
doktorsavhandlingar visar också på betydelsen av organisationen och organisationens kultur 
och gränser. 

 
The study has identified hidden influences of organisational culture often creating conflicting 
feelings within both supervisees and supervisors both with each other and with the organisation 
(Towler, 2005, sid. 335). 

 
När man söker skapa ett tillfredsställande psykologiskt kontrakt enligt Towler (2005) är det 
av vikt att organisationen och de andra inblandade parterna har samma kulturella värderingar. 
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Om exempelvis en handledare inte har organisationens kulturella värderingar brottas 
handledaren med de relationella gränserna kring handledningen. Det visade sig i Towlers 
studie att det var absolut nödvändigt att vara medveten om och känna till den organisatoriska 
kultur som handledningen utspelade sig i. Andra som fått liknande resultat som Towler är 
Gonzales Doupe (2001) som framhåller att handledningen kan fungera som en slags ”buffert” 
mellan handledningsgruppen och (pressen från) organisationen.  
 

A core theme emerged: the workplace supervision group operates as ´protection´ from 
organisational pressures; i.e. a protective boundary that can help workplace counsellors re-centre 
or re-focus on their clinical work (Gonzales Doupe, 2001, sid. 14). 
 

För att kunna använda sig av det organisatoriska sammanhanget på ett positivt sätt krävs 
således kulturell kunskap och ett kontrakt som inte bara innehåller formella 
överenskommelser om tider, betalning, etc. utan också innefattar ett psykologiskt kontrakt 
inom handledningsgruppen såväl som mellan handledningsgruppen och organisationen.  
 
I ett flertal böcker och vetenskapliga studier pekar man på att grupphandledningen inte bara 
handlar om handledare, handledd och klient. Man för även fram organisationens betydelse 
liksom det professionella sammanhang som handledda och handledare ingår i. Här finns ofta 
starka professionssammanslutningar som arbetar för att man ska följa ett yrkes ethos (kultur, 
regler och normer). Näslund (2004) och Kadushin & Harkness (2002) visar bl.a. på att olika 
agendor i handledningen kan påverka handledningen, d.v.s. de inblandade kulturerna påverkar 
handledningen på skilda sätt. Risken finns alltid att man tar med sig känslor, beteenden och 
tankar från en situation och omedvetet återgestaltar dessa i handledningen. När en 
organisation befinner sig i obalans med samhällets åtaganden och förändringar, kommer 
handledningen att kraftigt påverkas. De senaste årens samhällsförändringar påverkar på ett 
medvetet eller omedvetet plan handledningen. Förutom kulturella och organisatoriska 
förändringar kan även personers formella eller informella makt påverka handledningen.  
 
Att det finns påtryckningar från de olika delarna i grupphandledningens system torde vara 
ganska klart men på vilket sätt kan handledaren hjälpa de handledda till ökad klarsyn vad 
gäller detta? Här kan vi tala om positionsmakt och personlig makt. Den positionsmakt som en 
handledare kan få i en grupphandledning är beroende av de kontrakt som görs mellan 
organisationen och handledaren (formellt - ofta skriftligt kontrakt) samt mellan de handledda 
och handledaren (psykologiskt/informellt - oftast muntligt). Den personliga makten utgår från 
professionella och personliga attribut, men även från de kulturella roller som vi innehar i 
samhället i form av kön, ras, klass etc.  
 
Vi diskuterar ofta de mer formella aspekterna av makt som kan finnas i handledningen, t.ex. 
handledarens makt som expert, utvärderare eller förmedlare till organisationen. Men en minst 
lika intressant aspekt av makt är den personliga, mer informella makten som handledare kan 
ha. Ofta väljs en handledare utifrån att hon/han är känd av några personer i 
handledningsgruppen eller organisationen. Den omedvetna förväntan som här skapas kan 
komplicera arbetet på olika sätt. Vad innebär det för handledningen om exempelvis 
handledaren och arbetsledaren känner varandra? Eller när några handledda känner 
handledaren privat? Det finns i handledningen både formella, informella, medvetna och 
omedvetna förväntningar. I en del sammanhang framstår makten tydligt. Exempelvis när en 
grupp handledda och handledaren bildar en pakt mot chefen och organisationen eller när 
handledaren inte förstår att de handledda har utnämnt honom/henne till en ”guru” som de gör 
allt för att tillfredsställa.  
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Ett exempel kan vara när de handledda är så inriktade på att handledaren alltid har rätt att man 
inte reflekterar över andra möjligheter. Ibland kan kanske handledaren föreslå en åtgärd som 
inte är förenlig med organisationens regelverk eller enligt behandlaren inte skulle gagna 
klienten. En utomstående kan ofta se ett sådant ”spel”, medan inblandade parter inte sällan är 
blinda för vad som händer. De handledda kan med ett ofullständigt kontrakt tillskansa sig 
sådan makt i handledningsrelationen att de kan underlätta respektive försvåra handledningen. 
De kan exempelvis bidra med värdefulla, och nödvändiga, inlägg och invändningar eller 
motarbeta att handledaren har en ledarroll i handledningen. På samma sätt kan förstås även 
handledaren använda sig av sin maktposition på ett konstruktivt eller destruktivt sätt. 
 
Svenska studier av handledning i socialt arbete 
I Sverige kom man oftast att benämna den handledning som framförallt Bernler & Johnsson 
(1985) förespråkade för processinriktad handledning i grupp med systemisk grund och med en 
socialarbetare som konsultativ handledare. De administrativa och organisatoriska 
komponenterna betonades inte speciellt mycket i den processinriktade grupphandledningen. 
 
Under senare år har några svenska vetenskapliga studier tagit upp hur handledningen 
organiseras inom socialtjänsten. Dellgran och Höjer (2005) visar i en stor enkätstudie att i 
medeltal har 78 % av socialarbetarna handledning.  
 
Egelund & Kvilhaug (2001) skickade ut 478 enkäter (svarsfrekvens 86 %) till arbetsledare 
inom socialtjänstens IFO-verksamhet (individ- och familjeomsorg) i sjuttio svenska 
kommuner. Grupphandledning var helt dominerande med 93 % av samtliga former av 
handledning. Nära hälften av grupperna hade handledning som pågick i mer än ett år, två till 
tre timmar varannan vecka. De tre vanligaste handledningsmålen var enligt arbetsledarna 
ökad självinsikt (96 %), och stöd (85 %) samt utbildning i arbetsmetoder (78 %). Författarna 
utgår från Kadushin när de skriver att handledningen är löst kopplad till organisationens 
utvecklingsstrategier (de benämner detta som ett frirum) och används i begränsad omfattning 
som ett offensivt organisatoriskt instrument. Handledningen används dock ofta för såväl 
individuella som yrkesmässiga professionaliseringssträvanden.   
 
Handledningens undervisande uppgift handlade primärt om metodutveckling, men författarna 
till studierna är osäkra på vilka metodiska färdigheter som de handledda hade lärt sig.  
 
Studierna tar också upp Kadushins tredje uppgift som handlar om stöd eller 
processorientering av handledningen. Handledningens avlastande funktion, i syfte att 
förebygga utbrändhet betonas, liksom värdet av att få ökad insikt i sig själv och sitt beteende. 
Handledningen som den bedrevs i dessa studier får snarast karaktären av en mentalhygienisk 
aktivitet där grupphandledningen blir ett slags ”frirum” för självreflektion och ett forum där 
de handledda bestämmer.  
 
Höjer, Beijer, och Wissö (2007) har i sin studie belyst arbetsgrupper, externa team med 
grupphandledning (handledare som inte delar vardagsarbetet med de man handleder) i 
Göteborgsregionen. Med såväl enkäter (svarsfrekvens 50 %) som femtiofyra intervjuer och 
sex fokusgrupper ville man studera hur handledningen påverkar och påverkas av 
organisationer inom vilka den bedrivs. Handledningen var primärt processhandledning, även 
om innehållet skiftade. Handledningen var mycket varierande, uppfyllde många mål och 
ansågs ha ett stort värde. Resultaten visar också på att det fanns en oro att handledningen 
skulle styras för mycket av organisationen, att handledningens fria rum hotades om den 
styrdes i för stor utsträckning enbart av organisationens primära behov.  
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Senare svenska studier pekar på att det finns en spänning mellan handledda, handledare och 
organisation. Ser vi till strukturen på handledningen i ovan nämnda svenska studier inom 
socialtjänsten, kan vi konstatera att handledningen nästan uteslutande sker i grupp, ett par 
gånger i månaden, under två till tre timmar. Med tanke på att man inom socialtjänsten ofta 
arbetar i grupp är handledningsgrupperna ofta sammansatta av arbetskamrater (team). Oftast 
är handledaren inte arbetskamrat med de handledda, men en del tyder på att det numera finns 
både interna (ofta centralt placerade i en större organisation) och externa (ej anställda av 
organisationen) handledare med olika inriktning.  
 
När det gäller Kadushins tre former kan man utifrån de svenska studierna beskriva dessa i 
enlighet med figur 2 nedan. 

 

 

 

 

 
 

Figur 2.  Handledningens form enligt svenska studier  
 
Som vi kan se liknar dessa handledningsformer i hög grad den processinriktning som Bernler 
& Johnsson (1985) ansåg vara bra för socialarbetaren i Sverige.  
 
Studier av handledning i Jönköpings län 
Under åren 2004 till 2007 genomfördes av författarna två större studier av hur handledningen 
såg ut inom socialtjänsten i Jönköpings län.  
 
I den första studien fyllde alla socialarbetare i Jönköpings kommun i en enkät. Enkätresultaten 
visade på att i princip alla socialarbetare i kommunen hade handledning. Studien visade bl.a. 
att personalen hade grupphandledning i sitt team (85 %) var tredje till var fjärde vecka. 
Handledaren var oftast en psykolog med psykoterapi- och handledarutbildning. Socionomer 
som handledare förekom också. Metodhandledning förekom i begränsad omfattning (11 %) 
och var fjärde person uppfattade att handledningen var inriktad på egen professionell 
utveckling.  
 
Psykodynamisk och psykoterapeutisk teoribildning samt systemteori (teorier om grupper) 
dominerade handledningen. Intressant att notera är att även inom avdelningar för ekonomi- 
och försörjningsstöd var den multiteoretiska ansatsen framträdande. Missbruksenheterna var 
inriktade på gruppteori, medan barn-, ungdoms- och familjeenheterna var inriktade mot olika 
terapeutiska skolbildningar. Traditionen var att rekrytering av handledare i stor utsträckning 
genomfördes via personliga kontakter. 
 
Vi bad också socialarbetarna att beskriva handledarens arbetssätt (handledarstil) genom att 
använda en skattningsskala där arbetssätt som ofta respektive sällan förekom under 
handledningen skattades (Ladany, Walker & Melincoff, 2001). Enligt socialarbetarna var 
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handledarnas stil oftast stödjande och inriktad mot personlig utveckling snarare än 
yrkesutveckling. Man fick grupphandledning av en handledare som var teoretiskt kompetent 
inom psykoterapi. Man hade generellt ökat tiden mellan handledningsträffarna från varannan 
till var tredje/fjärde vecka och extern handledning (handledaren hade sin huvudsakliga 
sysselsättning utanför organisationen) fanns numera för alla.  
 
Åren 2006-2007 genomfördes i Jönköpings län en studie som fokuserade på handledningens 
betydelse och innehåll i tre olika typer av handledningsgrupper; två team/grupper inom 
socialtjänst, två på psykiatrimottagningar och två på familjecentraler. Vårt fokus på 
grupphandledning utgick från att det i Jönköpingsstudien (ovan) framkommit att merparten av 
handledning skedde i grupp. Vi ville belysa olika intressenters syn på och erfarenhet av 
grupphandledningen inom kommunernas öppenvårdsteam/grupper med olika arbetsgivare 
(kommun, blandat kommun - landsting och landsting), och olika grupper (chefer, handledare 
och handledda). 
 
Samma skriftliga frågeformulär användes som i Jönköpingsstudien ovan och lämnades ut till 
handledare, handledda och deras chefer. Därefter genomfördes enskilda intervjuer av chefer 
och handledare, samt gruppintervjuer av de handledda av studenter på psykologprogrammet – 
Linköpings universitet. Handledningsgrupperna träffades varannan till var fjärde vecka, i 
genomsnitt tre timmar per tillfälle.  
 
I intervjuer av handledare och chefer inom området framkom en farhåga att handledningen 
kunde bli för mycket av frirum (se ovan). Man var rädd att handledningen kunde bli en flykt 
från arbetet med klienterna. 
 

Själva handledningssituationen kan bli lite viktig i förhållande till patienten, lite för viktig i 
förhållande till patienten, alltså vi försöker ju hindra det genom att ha bandinspelning. /…/ Man 
ska visa upp vilken duktig terapeut man är inför handledaren och handledaren blir viktigare än 
patienten.  (Från intervju av handledare på psykiatrisk mottagning) 

 
Nej, det blev aldrig någon riktig styrsel på det hela. Det blev väldigt mycket allmänna tyckanden 
och kännanden  /…/  ett ställe där man kunde komma och prata ur sig och så kanske man kände sig 
lite lättare efter att man gick därifrån därför att man hade lättat sig lite. Men om man fick så himla 
mycket hjälp att gå vidare i sina arbeten, det är tveksamt. (Från intervju med chef inom 
socialtjänst) 
 

Flera handledda uttalade att man inte längre trodde att processhandledning var den bästa 
formen av handledning. Man såg att handledningen ibland t.o.m. kunde vara till mer 
bekymmer än nytta. 
 

Vi kanske kan vara lite rädda för processhandledning med. Ja. Det tror jag vi är. Men det sitter en 
massa gammalt groll i bagaget där [vi] under lång tid satt i grupprocess i vår grupp, om grupp och 
person, det var så j-a vidrigt. /…/ Vi lyfte det att vi tyckte att det är värre än att gå till tandläkare 
att gå till handledning. Då tycker jag inte att ni ska vara med sa handledaren. Ja just det. Nej. Och 
där tog han inte sitt ansvar så att säga kan jag tycka. Mm. Som handledare. /…/ Men för mig 
ställer det ett högre krav på den som är handledare därför att jag har erfarenheter av 
processhandledning det hade vi när jag var på [arbetsplats] och jobbade. Han var skitduktig. 
Otroligt j-a duktig. Mm. Så det var inte obehagligt att gå dit utan. Nä. Snarare tvärt om att han 
drev den här gruppen och det blev något bra av det så. /…/ Sen finns det en risk i med 
processhandledning och det är att man blir lite sitter och gnäller. Mm. Månad efter månad. (Från 
gruppintervju med socialarbetare) 
 

Handledningen var sällan kritisk och teoriinriktad utan snarare tillåtande och stödjande. I de 
individuella intervjuerna menade cheferna att de inte hade något inflytande och heller ingen 
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önskan att ”lägga sig i” vad som togs upp i handledningen. Det var handledningsgruppernas 
arena. Det fanns en tendens till att handledarna gärna pratade om att handledningen tenderade 
att bli mer inriktad mot undervisning. 
 

Det kan finnas teoretiska inslag men det är inte så att jag föreläser, framförallt i 
utbildningshandledningarna. Men också för grupper som är helt ovana vid handledning där blir det 
ju en ökad grad av teoriinlägg. För en rutinerad handledningsgrupp blir det ingenting sånt 
egentligen. (Från intervju av handledare på familjecentral) 

 
Jag har inte uppfattat heller några stora svårigheter organisatoriskt på det sättet att det gör att 
handledningen… att det tar fokus, det har heller inte skett mer än att det under en session kanske 
varit inne på det men vi har nästan alltid återvänt till arbetsfokus. Det är väl också något som jag 
tänker att man mår bäst av att hålla arbetsfokus. Jag försöker göra det på handledningen. (Från 
intervju av handledare inom socialtjänst)  
 

Cheferna var intresserade av och pratade om att organisationen var en del i handledningen.  
 

Så dels tycker jag att man måste säga att det är en sorts kvalitetssäkringsaspekt i detta, att det inte 
går fel i de här mötena när man pratar bakom en stängd dörr. Och också så tror jag att en 
jätteviktig del är mer en avlastning och att motverka en utbrändhet. /…/ För det är så, jag vet att 
det är så, alla vet inte riktigt vad man vill ha för handledning och är i behov av, vad man är i behov 
av. Men det ska ju ge tillbaks någonting till patienten med. Det hjälper ju inte om jag har en 
processhandledning till exempel om inte jag kan ge tillbaks det till patienten. Det är ingen mening 
med tycker inte jag. (Från intervju av chef för psykiatrimottagning) 

 
I jämförelse (se figur 3 nedan) var psykiatrimottagningarna mer inriktade mot det som 
Kadushin (2002) benämner som stöd eller terapi. Socialtjänstens samt familjecentralens 
grupper var mer integrativa med avseende på inriktning mot terapi, utbildning och 
administration. Dessa olika inriktningar kan ses som anpassade till olika organisationer och 
klientgrupper. Exempelvis var det ingen överraskning att de psykiatriska mottagningarnas 
handledning var mer terapiinriktade då de handledda i dessa organisationer i stor utsträckning 
var fokuserade på psykoterapeutiskt arbete.  

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Uppfattningar om handledningens inriktning i Jönköpings län 2007 enligt socialtjänstens, 
familjecentralernas och de psykiatriska öppenvårdsmottagningarnas personal, chefer och handledare. 
 
Skillnader i upplevelser av handledningen kunde identifieras. De handledda menade att 
handledningen var inriktad mot terapi, handledarna uppfattade att handledningen var inriktad 
mot både terapi och utbildning, medan cheferna uppfattade handledningen vara inriktad mot 
terapi, utbildning och administration (se figur 4 nedan).   
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Figur 4. Uppfattningar om handledningens inriktning i Jönköpings län 2007 enligt chefer, handledare och de 
handledda i team inom socialtjänsten, familjecentralerna och de psykiatriska mottagningarna. 
 

De handledda ville ha handledningen som ett eget (fri)rum (se Egelund & Kvilhaug, 2001). 
Det fanns ett starkt behov av att ”försvara” handledningen mot angrepp från framförallt 
organisationen och cheferna. Man ville ha en trygg och insynsskyddad handledning i grupp 
där handledaren inte hade sin huvudsakliga arbetsplats i samma organisation som de 
handledda. Något som handledare och chefer var oroliga för skulle innebära att man ”tappade 
bort” klienten. Samtidigt kan vi se att handledarna valde att komplettera stöd med 
utbildningsinslag. Det fanns uttalanden som visade på att detta var en medveten strategi från 
handledarnas sida. Cheferna ville ha en allmän handledning där inriktningen avspeglade hela 
arbetssituationen.  
 
Slutsatser Jönköpingsstudierna 
När de båda studierna i Jönköpings län summeras kan man konstatera att det fanns 
uppfattningar om handledningens målsättning och innehåll från de olika undersökta grupperna 
som inte hade verbaliserats och diskuterats. Det var först efter en analys utifrån Kadushins 
modell som olika komponenter av handledningen kunde beskrivas utifrån de olika 
intressenternas erfarenheter. 
 
Studierna i Jönköpings län visade att man inte bara var fokuserad på en av 
handledningsformerna utan ofta på två eller tre, men alltid utifrån en teoretisk utgångspunkt. 
Vår tolkning är att en ensidig handledningsform inte är önskvärd. Handledningen ska kunna 
växla mellan olika former utifrån gruppens aktuella behov och förutsättningar för att kunna 
bidra till vidgade vyer och växande. Men vilken kombination är då önskvärd? Detta är 
naturligtvis beroende av många faktorer och måste diskuteras utifrån den lokala 
handledningsgruppens förutsättningar och behov. 
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