
 

     Vad behöver en skicklig handledare kunna? 
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Syfte 

• Problematisera bilden av vad det är vi gör när vi gör 
pedagogisk handledning. 

• Visa på och uppmärksamma skillnader mellan vardagssamtal 
och professionella samtal. 

• Pröva att låta oss inspireras av Gregory Bateson och 
systemteori som en teoretisk grund för pedagogisk 
handledning. 
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Vad är handledning? 

Finns en mängd förståelser av fenomenet handledning. 

Enligt NE är handledning, en typ av praktisk-pedagogiskt stöd 

som ges kontinuerligt under utbildning eller praktik. 

Andra förståelser kan vara 

• Att leda någon vid handen? Mästar- lärling tradition 

• Att genom frågor förlösa de egna inneboende svaren 

Barnmorskemetaforen 

• Att bidra till reflektion över praktiken 

• …. 
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Handledning 

Ligger på linjen mellan 

Terapi -------------------------------------------------------- Utbildning 

Olika yrkeskategorier med olika yrkeskunnande arbetar med 
olika slags handledning i skola. 

Jag talar om pedagogisk handledning för yrkesverksamma i 
förskola- grundskola- gymnasieskola- högskola/universitet. 

KARLSTADS UNIVERSITET 
Institutionen för pedagogiska studier 
Kerstin Bladini 



 

        

   

             

Vad är det vi gör när vi gör handledning? 

• Överför och delar information 

• En form för påverkan där jag för en person från en punkt till 

en annan … 

• ? 
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Frågor en handledare kan behöva ställa 
sig 
• Hur ser relationen ut mellan ordet och det som ordet 

betecknar? 

• Vad innebär det att vi alltid tolkar allt vi ser och hör och erfar? 

• Hur ser vi på relationen mellan tal och handling? 

• Hur ser vi på vår förmåga att varsebli verkligheten så som den 
”faktiskt” är beskaffad? 
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Min väg till och i handledning 

• Från arbete med barn i svårigheter i Angered 

• Via specialpedagogutbildning 

• Följt av avhandlingsarbete om handledning 

• Till forskning om och lärare i kurser om handledning, 
handledare och metahandledare samt egen metahandledning 

Erfarenheter och utbildningsvägar som färgat min syn på 
handledning. 
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Drawing hands 
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Några handledningserfarenheter 

• Förskolepsykologen som hummade och bekräftade 
• Skolkuratorn som utmanade 
• Som resurspedagog körde jag min käpphäst (intentionalitet) 
• Pedagogisk handledning för att stimulera reflektion över 

konkreta händelser från yrkespraktiken 

Vad kan jag som handledare bidra med? (utifrån syftet med 
handledningssamtalet) 
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Vad kan en handledare bidra med? 

• Bekräfta och utmana 

• Ge svar 

• Lotsa den handledde till handledarens egna svar. Har 

Kirkegaards citat ställt till det för handledaren? ”Om jag vill 
lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste 
jag först finna henne där hon är och börja just där….” 

• Stimulera till reflektion över konkreta händelser från 

yrkespraktiken. 

• Hålla i och leda handledningssamtalet. 

Och  jag  menar  att  handledaren  kan  behöva  göra  en  saltomortal,  

från egna svar till den andres frågor. 
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Omogen handledningskultur?? 

Pedagogisk handledning till yrkesverksamma är ett relativt nytt 
fenomen för professionella i skolan. Vilket innebär att 
handledningskulturen kan vara ganska omogen på många håll. 

Det kan vara bra att tillsammans tala om 

• Vad krävs för att utveckla en gynnsam handledningskultur på 
din skola? 

• Hur skulle en gynnsam handledningskultur kunna se ut? 
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Den stora utmaningen 

• Att som handledare, lämna vardagssamtalets förståelse av 
vad det är vi gör när vi gör samtal, för det professionella 
samtalets förståelse av vad det är vi gör när vi gör 
professionella samtal som handledningssamtal. 
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Det nav kring vilket föreläsningen kretsar 

• En berättelse från Salviagatan 

KARLSTADS UNIVERSITET 
Institutionen för pedagogiska studier 
Kerstin Bladini 



 

  

 
          

     

         
           

         
           

      
    

Ett realistiskt förgivettagande 

• I vardagssamtal utgår vi från att den som beskriver något säger så 
som det faktiskt är och att detta förstås som det var avsett. 

men 

som handledare behöver denna föreställning problematiseras. 

• Exempelvis när jag nu ska beskriva fenomenet handledning utgör 
jag själv en del av min beskrivning av fenomenet. Det vill säga detta 
inspel om handledning gör jag som har vissa erfarenheter, viss 
kunskap om och en viss syn på handledning. En annan person hade 
gett en annan beskrivning. Och du tar in och tolkar det jag säger 
utifrån dig, dina erfarenheter, kunskap, dagsform, etc. 
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Ett exempel 

En specialpedagog som själv är en del av det arbetslag där hon 
handleder en kollega. Hon tycker att det är svårt att ställa frågor 
när hen själv har varit inne och sett med egna ögon. 
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Förslag- vi vänder oss till Gregory 
Bateson och systemteorin 
• Gregory Bateson har bidragit till systemteorins utveckling 

genom sitt intresse för kommunikation och relationer. 

Han menar att vi har ingen direkt kontakt med verkligheten utan 
varseblir den och tolkar den information och de budskap som 
vi uppfattar. Vi väljer information bland det som vi kan 
uppfatta, information som ger oss mening. 
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Kartan och terrängen 
Gregory Bateson 

För att få hjälp med realistiska förgivettaganden …. 

Som handledare kan du behöva vara medveten om att alla 
kategoriseringar/beskrivningar i någon mening är godtyckliga 
och att det alltid finns andra sätt att kategorisera/ beskriva … 

I olika sätt att förstå och beskriva finns möjligheter att vidga sin 
förståelse av … alltså inte komma överens utan vara nyfiken på 
olikheter. 
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• Tala med varandra ett par minuter om hur du tänker om det 
realistiska förgivettagandet och dess konsekvenser för dina 
handledningssamtal. 
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• Att arbeta i en skolverksamhet kan beskrivas som att verka i 

ett dynamiskt komplext system som du själv är en del av. 

• Vi behöver utveckla ett systemteoretiskt tänkande och tona 

ner vårt tänkande som ofta domineras av orsak- verkan. 

• Vad kan vi nå kunskap om? Hur kan jag bidra till förändring? 



 

    

      

        

 
     

Om vi lämnar det realistiska 
förgivettagandet i handledningssamtalet 
Och anlägger ett systemteoretiskt perspektiv i 
handledningssamtalet 
• Får det konsekvenser för hur vi ser på språket, 
• Frågorna 
• Lyssnandet 
• Och behovet av att metakommunicera ökar 
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    Att se något som något 
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Vad gör vi med språket? 

• Avbildar världen? 
• Gör konstruktioner av världen? 

• Fundera över relationen mellan det jag ser och beskriver och 
det som finns att se och det du tar till dig av min beskrivning. 

• Tolkningar utifrån tidigare livsvärldserfarenheter. 
• Dina observationer och beskrivningar och mina. 
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En illustration 

• Skriv ner några ord eller meningar som du kommer att tänka 
på när jag säger En cykeltur. 

• Tala med din bänkgranne om vad ni skrivit ner 

• Reflektioner 
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Något om frågorna 
- fundera över syftet med din fråga 

För att hjälpa dig att förstå, för att hjälpa den handledde att tänka 
vidare …. 

För att lotsa den andre till dina svar … 
Pröva att rikta intresset mot den andre och hennes funderingar, 
tankar, dilemma ... 

Fråga för att stimulera till nya kartbilder 
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Ställ frågor för en tjockare berättelse 

Fundera över: 
• Vad riktar du uppmärksamheten mot? 
• Vem riktar du uppmärksamheten mot i din fråga? (perspektiv) 
• Hur formulerar du din fråga? 
• När i samtalet ställer du vilken fråga? 
• Vad väljer du att inte fråga om? 
• Vems frågor arbetar ni med? 
• Om inga frågor finns? 
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Om lyssnandet 

• Lyssnandet är kanske det allra svåraste – att hålla tillbaks det 
egna. 

• Vardagslyssnandet handlar ofta om igenkänning och har 
inslag av att bekräfta relationen. 

• Lyssnandet i handledningssamtalet handlar om att utgå från 
att du inte förstår. Att utveckla en icke vetande hållning. 

• Att lyssna handlar inte enbart om det sagda, samtal är mer än 
bara ord. 

En fråga jag har burit med mig är 
• Vad gör jag med mina svar när jag lyssnar på den Andre? 
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Om olika slags lyssnande 

• Att lyssna öppet med nyfikenhet och engagemang 
• Att möta den andre med en given kunskapen 

Ex från Gun Mollberger Hedqvists avhandling om ett 
handledningssamtal med rektor Maya. 
Ex Specialpedagogen som visar ett relationellt synsätt på 
området elever i svårigheter och möter lärare som visar ett 
kategoriskt synsätt på elever i svårigheter. 
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Att lyssna till den Andre 
Emmanuel Lévinas 
• Finns en risk att den Andre görs till densamme. 

• Den Andre som inte är jag, vi behöver som handledare värna 
den Andres annanhet. 

• Att för tidigt förstå kan ses som ett sätt att kolonialisera den 
Andre, det vill säga göra den Andre till densamme. 
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     Tala med varandra om lyssnandet 
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Metakommunicera mera! 

• Kommunicera om kommunikationen, det som inte sägs, hur 
det sägs … 

• I metakommunikation behöver samtalets form/ process 
uppmärksammas och göras talbar. Men också tal om hur vi 
ser på relationen mellan språk och det språket betecknar och 
relationen mellan ”verkligheten” och beskrivningar av 
densamma, alternativa kategoriseringar ... 

• Det är komplext att föra handledningssamtal, du kan inte 
säkert veta vad den andre menar med det hen säger och du 
kan inte veta vad hen hör och förstår av det du säger. 
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Samtal och samtal om samtalen 

• Ex Tom Andersens bok Reflekterande processer. Samtal och 
samtal om samtalen (1996) är ett exempel på 
metakommunikation i handledningssamtal/familjeterapi. 

• Verkligheten låter sig inte så lätt fångas och beskrivas på ett 
entydigt sätt då det handlar om människor och relationer. Här 
används samtal om samtalet som ett sätt att få hjälp med att 
få nya perspektiv. 
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Åter till kartan och terrängen 
Gregory Bateson 

Enligt Bateson ligger det en oerhörd teoretisk kraft i distinktionen
mellan vad jag ser och det som finns därute. 

De flesta av oss antar att de i själva verket ser vad de tittar på 
och detta antagande görs på grund av en total omedvetenhet om 
varseblivningsprocesserna (Bateson 1998). Människor ritar de 
kartor de har förmåga, kunskap och intresse av att göra. Det 
finns ett oändligt antal sätt att uppfatta verkligheten, vi känner
bara vårt eget. 

Det här resonemanget öppnar upp för att i handledningssamtal 
rita många olika kartor eller bejaka multipla beskrivningar. Och 
tala om kartorna. 
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Ett avslutande råd 
- sök metahandledning 
• Kvalificera dig i ditt uppdrag som handledare genom 

metahandledning. 
• Tala med din rektor om nödvändigheten av att du har tillgång 

till metahandledning. 
• Fundera över vilken slags metahandledning du behöver? Vad 

behöver du hjälp med och vilken kompetens behöver den 
handledaren ha? 
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Förslag 
- en skicklig handledare kan 

• Skilja på vardagssamtal och professionella samtal. 
• Formulera vad hen menar med pedagogisk handledning. 
• Kommunicera samtalets syfte, ansvarsfrågor och procedur. 
• Inta en nyfiken och icke-vetande hållning. 
• Bjuda in till att rita nya kartor. 
• Metakommunicera. 
• Reflektera över sig själv som handledare i metahandledning. 
• Inse att handledning är ett hantverk som kräver en teoretisk 

grund och övning och åter övning. 
• ?? 
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men tänk på att 

”Yrkesskicklighet är inte entydigt, bevisligen 
framgångsrika (lärare) handledare kan bete sig på helt 

olika sätt, ta fasta på olika saker, och ha helt olika 
drivkrafter. Det är kanske just det personliga för-

hållningssättet som är grunden för skickligheten, som 
behöver respekteras om någon vidare utveckling ska 

kunna ske.” 

Spelplats 1. 2014, Sven Åberg (red) 
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    Tack för att du lyssnat! 
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Att läsa vidare för den som vill 

Ahlefeld Nisser, D. von. (2009). Vad kommunikation vill säga. 
Andersen, T. (2003) Reflekterande processer: Samtal och samtal 
om samtal. 
Bateson, G. (1998). Mönstret som förbinder. 
Bateson, G. & Bateson, M.C. (1988). Där änglar är rädda att gå. 
Bladini, K. (2004). Handledning som verktyg och rum för 
reflektion. 
Bladini, K. & Naeser, M.(2012). Det handlar om samtal. 
Bornemark, J. (2018). Det omätbaras renässans. 
Kemp, P. (1992). Lévinas: En introduktion. 
Mollberger Hedqvist, G. (2006). Samtal för förståelse. 
Åberg, K. (2009). Anledning till handledning. 
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”I god kommunikation råder alltid 
en genuin osäkerhet” 
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