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Systemisk supervisionsmetodik Benedicte Schilling Hent PDF Systemisk supervision er mere end en metode
eller en teori. Det er en måde at eksistere på, en måde at begrebsliggøre menneskelig handling og samspil på,
hvor både teori og praksis ses som sprogspil i bevægelse, og som gør, at både menneske, teori og metode

konstant skabes, forandres og udvikles, i og med at vi mennesker gennem vore handlinger konstant
samskaber de situationer, som vi udvikler os i og kører fast i. Det er sammenvævningen af forskellige

forståelser, historier og beskrivelser, som strukturerer den situation, der er i fokus i supervisionen. Systemisk
supervision som metode arbejder således med:

• Hvordan man arbejder med dialog og anden ordenskybernetik som præmis for samspillet mellem supervisor
og supervisand.

• Hvilken betydning kontrakt og kontekstafklaring, æstetik, selvrefleksivitet og information har i det
supervisoriske sprogspil.

• Hvordan sprogspillet kan struktureres med inspiration fra teorierne om instruktiv interaktion,
strukturdeterminisme, autopoiese og strukturel kobling ved at anvende reflekterende team og med

opmærksomhed på de tre handledomæner.

Bogen er dels en brugsbog for supervisorer og supervisander, dels en introduktion til de systemiske og
konstruktivistiske positioner, teorier, metoder og teknikker. Bogen er endvidere en invitation til læseren, der
ønsker at forholde sig nysgerrigt og åbent til selv samme metoder og teorier – som selv vil gå på opdagelse
og lade sig inspirere af de ideer, metoder og forholdemåder, der viser sig hensigtsmæssige at bruge i de

forskellige sammenhænge, hvori der superviseres.

Bogen henvender sig først og fremmest til dem, der beskæftiger sig professionelt med systemisk supervision i
behandlingssystemet, og dem, der ønsker at udvikle deres egen systemiske praksis. Også de, der arbejder med

vejledning, konsultation og coaching, vil kunne finde inspiration.
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