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Hva er viktigst
för att skapa bra
handledningssamtal?
a) Introduktion - Vad är viktigast?
Buzz-group

b) Arbetsalliansen –
handledningens fundation
Buzz-group

c)

Metakommunikasjon –
ett verktyg för att skapa allians
d) Empatiskt tillvägagångssätt nödvändigt för att skapa allians
Buzz-group

e) Social positionering –
konsekvenser för alliansen
antallet powerpoint-bilder
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Vad är
viktigast?

Eva

a Innledning – hva är viktigast?

Nu hittar
jag
äntligen
svaret!

Hva seier litteraturen?
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Kan jag følja samtalsföreskrifter på samma sätt som en
kirurg följer sina procedyrer under en operation?

Handledningspedagogikens
paradigmstyrka
Förenklat: Graden av konsensus mellan utövare om teorin eller
paradigmet som underbygger (och förklarar) praktiken

Ortopedisk
kirurgi

Sterkt
paradigm

Psykiatri

Svakt
paradigm
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INTERVIEWER: Hur vet du, som en student i
ortopedisk kirurgi, hur vet du hur bra du gör det?
STUDENT I PRAKTIKEN: Jo, vi vet, det finns fler
saker. Först och främst har du de medel som alla
läkare har till ditt förfogande, och det är så bra det
går med dina fall (översatt från Burkett, 1974: 70)

INTERVIEWER: När du går igenom psykiatrisk praktik, hur
vill du veta hur bra du gör det?
STUDENT I PRAKTIK: Det är en mycket obehaglig fråga.
(Skrattar) Det är inte som i medicin där du kan känna det, det är
din medicinska skarphet och klarsyn och, ah, medan du inte
kunde diagnostisera hur du kan göra det, för du har erfarenhet
och Du har haft patienter med sjukdomen. I psykiatrin är bara
hela fältet så vagt .... Så mycket av det är bara din egen
utvärdering av dig själv och hur det går med dig och hur du
påverkar patienter (översatt från Burkett, 1974: 68-69).
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Handledningspedagogikens
paradigmstyrka
Förenklat: Graden av konsensus mellom praktikere om teorien
eller paradigmet som underbygger (og forklarer) praksis.

Ortopedisk
kirurgi

Psykiatri
Handledning?

Sterkt
paradigm

Svakt
paradigm

Hva är viktigast förr
att skapa bra
handledningssamtal?

Forskning

Olika
forskningsprosjekt om
kvalitet i handledning
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>

600
videoanalyser av
handledningssamtal

«Bra handledning» är
komplekst å värdera

 Hvems perspektiv - och
vilken aspekt betonas

 Olika aspekter av kvalitet
kan motsäga varandra

 Bedömningen präglas alltid
av osäkerhet

 ”Bra kvalitet” - förändras
över tiden/i processen

 Kontexterna varierar alltid
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Samhällelig kontext
Organisasjonsmässig kontext
Relasjonell kontext
Situasjonell kontext
Personliga kontextar

Vad är bra
handlednings
samtal?

Varierar
beroende på
kontexter

Påstående:

En bra handledare
- arbetar inte som «kirurg»
- är öppen för handledningens
komplexitet
- har en repertoar som
gör att han eller hon
fleksibelt och med klokskap
kan anpassa handledningen
för olika situationer och
varierande behov.
- Kan skapa en stark
arbetsallians
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5 minuters buzz-grupp

Vad är viktigast för
att skapa bra
handledningssamtal i
denna kontext?

b

Arbetsallians – handledningens fundament

8

handling

handledning

arbetsallians
1
Kontrakt
om mål

2
Kontrakt om
parternas
uppgifter

3
Nödvändiga
relationella
band

Samlingsbegrepp med
huvudfaktorer som förklarar varför
handledningen är till hjälp eller inte
Ett samarbete om förändring som
består av tre aspekter: :
arbetsallians
1
Kontrakt
om mål

2
Kontrakt om
parternas
uppgifter

3
Nödvändiga
relationella
band
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Eksempler på hot mot
alliansen
 Handleder og handledde kan ha olika
uppfattningar om målen för individens
vägledning och roller i handledningen.
 Handledaren uppfattas inte som
empatisk eller trovärdig, saknar
flexibilitet, öppenhet, interpersonell
känslighet och liknande. Den handledde
kan därför agera reserverad.
 Kamelon-effekten: Den handledda
unngår att prata om viktiga ämnen och
håller tilbaka information och
uppfattningar om sin praksis, eftersom
det kan upplevas hotande och man vil
ge ett bra intryck.
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Beyond the Chamelon effect

c

d
Metakommunikasjon

– ett verktyg för
att skapa allians

Empatiskt

tillvägagångssätt nödvändigt för att skapa
allians

e

Den sociala

positioneringen konsekvenser för
alliansen

arbetsallians
1
Kontrakt
om mål

2
Kontrakt om
parternas
uppgifter

3
Nödvändiga
relationella
band
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5 minuters buzz-grupp

Vad kan hota
arbetetsalliansen i
gruppen som jag
kommer att handleda?

c

Metakommunikasjon
– et redskap til att
skapa allians

handledning

arbeidsallians
1
Kontrakt
om mål

2
Kontrakt om
parternas
uppgifter

3
Nödvändiga
relationella band
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Hur kan handledningen förbättras?

En undersökning
av 60 kollegiala
handledningssamtal

 Logg/lydopptak av 60
värderingssamtal i grupper,
etter handledning och videouppspelning i grupper
 Vilka möjligheter till förbättring
nämns oftast og med högsta
konsensus? 8 teman
Bjørndal 2009

Bedömning av förbättringsmöjligheter i 60 kollegiala samtal
1. HANDLEDNING

2. VIDEOOBSERVATION

3. VÄRDERINGSSAMTALE

Observatør 2
Handledare

Handledd

Observatør 1

Observatør 1
Lärare

Observatør 3

Observatør 3

Observatør 2

Observatør 1

Lärare
Handledare

H ledare

Observatør 2

Observatør 3

H ledd
Lärare

Handledd
Datamateriale
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60



metakommunisere mer

(mer generell kategori innehåller andra kategorier)
FÖRSTA
UTVECKLINGSOMRÅDET

mer lämpliga eller varierade frågor



arbetsallians
1
Kontrakt
om mål

2
Kontrakt om
parternas
uppgifter

3
Nödvändiga
relationella
band

klargöra målen



nämnd
av en
eller
flera i X
antal
samtal



kommunicera tydligare

ANDRA
UTVECKLINGSOMRÅDET mer





TREDJA
UTVECKLINGSOMRÅDET

lämplig struktur og fokus

essensiell og flersidig perspektivbelysning
 främja styrka och hopp

0
0 % av nevnte

markerad som signifikant för att höja kvaliteten, med
övervägande konsensus i X samtal (uttalad minst två och
utan tydligt uttryckta motsättningar)

100 % av nevnte

Mer aktiv
metakommunikation
 Verbal kommunikation om
handledningen/kommunikationen
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Ett exempel på behov for metakomunikation
(värderingssamtal efter handledningen)

OBSERVATØR: Du verkade inte helt "med" i
slutet. Ja, undrade vad du tänkte på då.
HANDLEDARE: Jag såg det på inspelningen att jag
skulle kunna fungera så. Jag vet inte vad jag tänkte,
det är bara att jag är väldigt trött - åtminstone inte
en brist på intresse. Bara natt med småbarn.
HANDLEDD: Jag blev nästan uttagen ... Kunde du inte
bara säga det?
HANDLEDARE: Jo ... bara tänkte inte på det, helt
enkelt att det verkar när jag tittade på
videoinnspelningen och åtminstone inte hur du berätta
för mig att det fungerade. Kanske har jag blivit så van
att vara trött på att jag inte tänker på det längre.

 Klargjøre mål

Den feedback som handledarna var
mest förvånad över

arbetsallians
1
Kontrakt
om mål

2
Kontrakt om
parternas
uppgifter

3
Nödvändiga
relationella
band

Medvetslös tvetydighet om mål
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Ett exempel på motstridiga mål

(värderingssamtal efter handledningen)

Handledare: Jag kände att hon var osäker,
hade svårigheter och behövde lite moraliskt
stöd från mig, helt enkelt. Det var verkligen
vad jag ville at hon skulle ha.
Lärare / Observer: Var det vad du behövde?
(fråga till handledd)
Handledd: Det var verkligen mest att få
hela dilemmaet luftat och jag ville tänke
igenom det ordentligt om jag hade agerade
förnuftigt - eller om jag kunde hantera det
annorlunda ...

Möjliga vinster av
metakommunikation











tydligare kommunikation och relation,
tydlig gemensam erfarenhet av syftet eller syftet med
samtalet,
respekt för handledde,
empowerment av handledd
etisk förhållningssätt til handledd,
stärka den hendleddes erfarenhet att bli hörd och
förstådd,
bättre samtalsklimat,
Motivering och ansvariggjöring för handledd,
förhindrar störningar, missförstånd, irritation och
motvilja
Mer generelt, gemensam kontinuerlig bedömning av
viktiga saker i samtalen..
(Gruppvärderingar av 60 samtal, Bjørndal 2009)
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Metakommunisere om hva?
 MÅL: Vilka är målen för handledningsprocessen? Vad är det mer

specifika målet med en samtal? Vad oppfattar den handledde som
viktigast? Förhandling?
 ROLL OCH RELATION: Vad förväntas av handledaren? Vad förväntas av

den handledde? Vilka förhandlingsrum finns där? Etc.
 INNEHÅLL: Vad ska handledningen handla om? Vad bestäms av formella

ramar? Vad bestämmer en handledare? Vad bestämmer den handledda?
Vilka förhandlingsrum finns där?
 FORM: Vilken form ska handledningen ha? Änvendar handledaren

specifika strategier? Praktiska ramar, tid, rum? Har den handledda
ønskemål? Förhandling?
 MERA ÖPPNA FRÅGOR: Har vi en tillräckligt gemensam förståelse för

den vägledning vi ska utföra tillsammans? Vad behöver vi enas om?

Metakommunikasjon om mål

Vad hoppas du kunna hämta från den här
samtalen idag? ... Vad är det viktigaste som
kan hända under samtalet idag? ... Vad vill
du ha ut ur den här perioden? ...
Jag tycker att det är viktigt att vi har en gemensam
förståelse för hur riktlinjerna ska vara. Självklart
måste vi ta itu med några allmänna riktlinjer. Jag
skulle vilja ta lite tid att se till att vi förstår vad vi
ska göra tillsammans på ett liknande sätt - och om
vi förstår det är annorlunda, är det viktigt att det
kommer på bordet nu.
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Metakommunikasjon om innhold

Vad behöver du mest för att ta upp idag? ... OK,
kan vi börja med det som är viktigast just nu, så vi
ser tid för det? ... Vad ska vi prioritera och vad
kan vi eventuellt fördröja för nästa gång?

Såvitt jag förstod dig ursprungligen skulle du
använda samtalet idag för att förbereda dig för det
utmanande mötet du kommer att ha med
ledningen nästa vecka. Samtidigt pratar du om hur
du hanterar problemen med Anders. Vi har inte
mycket tid här idag och jag undrar om det inte
finns för mycket hopp att komma in i hamnen
med båda utmaningarna. Håller du med?

Metakommunikasjon om roll och relation

Innan vi börjar på allvar, behöver jag veta något
om hur du hoppas jag kan bidra som handledare
- om du kan berätta om det först kan jag
kommentera dina förväntningar - jag kan också
säga något om vad jag förväntar mig av dig. Kan
det vara en start?
Efter den tidigare handledningen undrade jag om
jag inte var för hård i feedbacken, om du
reagerade. Jag kan bli lite upphettad när jag blir
engagerade. Jag har funderad på at jag skulle
reagera negativt om jag hade fått sådan feedback
själv. Jag vet inte hur du upplevde det?
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Metakommunikasjon om form
Jag skulle vilja använda, den här modellen som
jag har kopierat till dig, och jag har använt
förut. Jag skulle vilja tala litt med dig om detta
så att du kan förstå hur jag tänker och så har
du möjlighet att säga något om hur det kan vara
meningsfullt för dig att arbeta så här. ... Om vi
kan prova det, kan vi överväga nästa gång om vi
ska fortsätta i samma spår eller inte, okej?
Jag brukar försöka vara så frågande som möjligt
när jag kommenterar ... det betyder inte att jag
inte har oppfatningar, men jag kommer att kolla
hur du tänker - innan jag går utöver i
handledningen, ger jag en tydligare bild av mine
uppfatningar ... kan vi göra på det sättet?

Metakommunikasjon om mer åpne spørsmål
Du har blivit handledd av andra innan och du
har förmodligen både positiva och mindre positiva
erfarenheter med det. Med tanke på detta kan du
säga något om hur vi ska arbeta tillsammans för
att du skal få ut mesta möjliga av handledningen?

Nu har vi genomfört två handledningssamtal.
Såvitt jag förstår har du uttryckt att du har
haft nytta av dem. Jag vil emellertid att du
skal ha så mycket nytta som möjligt av det, och
jag är öppen för förslag till ändringar. Så jag
undrar om du ser något som skulle vara vettigt
att ändra eller justera den här gången?
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När det finns för mycket
metakommunikation

 Begränsning av
metakommunikation
 Timing – att vära väken när
behovet för metakommunikation är
där

5 minuters buzz-grupp

Hur kan jag använda
metakommunikation för
att bygga arbetsallians i
gruppen?
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d

Empatisk tilnærming –
en nødvendighet för
att skapa allians

handledning

arbeidsallians
2
Kontrakt om
parternas
uppgifter

1
Kontrakt
om mål

3
Nödvändiga
relationella band

Empati - Den bäst
dokumenterade enskilda
faktorn som dokumenterar
varför någon är mer för hjälp
än andra (Clark 2007)

 Olika definitioner, men betoning på att ta




andras perspektiv, ta någon annans synvinkel
eller förstå hur en annan person upplever
världen
Ofta forvekslet med den relaterade ordet
sympati, det vill säga medkänsla / känsla som
ett resultat av andras känslor
Motsatt effekt av metoder utan empati (Clark
2007)
Empati är en förutsättning för att sträva efter
alla tre huvuddelarna av arbetsalliansen.
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Empati som
trestegs process
tredje steget:

Den handledde
uppfattar at
hon/han förstås
andra steget:

Handledaren
uttrycker sin
förståelse
första steget:

Handledaren
förstår
(Barrett-Lennart 1981)

Empati är nära relaterat till
andra konstruktiva attityder för
handledningsrelationen





Respekt, positiv aktning, anerkännande
Äkthet
Ödmjukhet
Dämpad entusiasm
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Virkninger av empati
(i terapi)
1. Att känna sig förstådd ökar klientens
tillfredsställelse och villighet att
samarbeta
2. Kan öka känslan av säkerhet
Studie av vikten av att förstås: lättnad, avkoppling,
stressreducering, självrespekt, självkänsla, tillstånd att
tas på allvar

3. Främjar kognitiv och affektiv
bearbetning (tänk klarare, reflektion
mm) (Bohart mfl. 2002)

Är empati självklart ?
 Helper tar ofta empati för givet,
till exempel om förståelse,
värderingar och mål
 Stora skillnader förmåga att ta
andras roll bland psykologer
(Gladstein 1983)
 Brist på empati i olika yrken
t.ex. omvårdnad: 60% av sjuksköterskor kunde inte se efter
ett dåligt första intryck

 Terapeuter visar sig vara lite
träffsäkra inft. att förstå hur
klienter upplever samtalarna.
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Villkor som kan
hämma empati
 Hjälparen kan vara orolig att
bli involverad för mycket
 Autoritära attityder
 Hjälparen försöker för mycket
att vara professionell
 Problem i specifika situationer,
ofta skillnader mellan hjelpar
och mottagare av hjelp.
 Förväntningar om ömsesidighet
 Mottakelighet for ulike typer
innhold

Öva din empatiska
lyssningsförmåga
1. fysisk uppmärksamhet
2. mentalt uppmärksamhet
3. verbal uppmärksamhet

24

Eksempler på øvning av
verbale mikroferdigheter,
oppmerksomhet gjennom
 Stödord, minimal
respons
 Nyckelord
 uppmuntran
 uthärda raster,
uttrycka tålamod
 Kort sammanfattning
 Ställ frågor som
följer VS: s "tråd”
 spegla

Men Empati är mer än
kommunikationsteknik
- En grunnleggende attityd
och helhetlig sätt att
förhålla sig till handledda i
gruppen på.
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5 minuters buzz-grupp

Vilka utmaningar finns
när man strävar efter en
empatisk förhållningssätt
i gruppen?

Nogra minuters buzz-grupp
Hur kan jag
använda
metakommunikati
on för att bygga
arbetsallians i
Vilka
gruppen?

utmaningar
finns när man
strävar efter en
empatisk
förhållningssätt i
gruppen?
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e

Den sosiala
posisjoneringen –
konsekvenser for
alliansen
handledning

arbeidsallians
1
Kontrakt
om mål

2
Kontrakt om
parternas
uppgifter

3
Nödvändiga
relationella band

Vad är positionering?
När vi pratar tilsammans om ett
innehåll, kommunicerar vi samtidigt

vem vi är,

speciellt med hänvisning till våra
sociala roller eller

personliga egenskaper
(Harré & Langenhove, 1999, s. 17)
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Et eksempel på sosial
positionering

Innehåll: Jäg har jobbat i
20 år med sådana
problem, och jag kan
säga att det inte kommer
att gå.
Positionering: Erfaren (jäg) og
uerfaren (den andra, implicit)

Exempel på positionering

Erfaren och oerfaren
Kunnig och okunnig
Ansvarig och oansvarig

arbetsallians
1
Kontrakt
om mål

Vi positionerar oss
själva och andra,
ofta omedvetet

2
Kontrakt om
parternas
uppgifter

3
Nödvändiga
relationella
band

Karateristisk: Människor kan
reagera starkt på att vara
placerade på sätt som de inte
accepterar.
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Vad är betydelsen av handledarens positionering för
kunskaps-öppenhet i samtalet? Studie av 48 samtal
Mer6«stängde»
mer stängdasamtal
samtal

Mer
«stängde»
samtal
6 markerade
öppna
samtal

a) Handledaren positionerar den

a) Handledaren positionerar den handledde

handledde mindre stärkande

mer stärkande (empowering).

b) Handledaren positionerar sig mer

b) Handledaren positionerar sig mer

bastant kunnig eller objektivistisk.

kunskapsneutralt, särskilt i början av samtalen.

Jag vet bättre
eller jag vet vad
som är sant

Jag vet inte
c) Handledaren positionerar sig mer flexibelt i
förhållande till kunskap.

Jag vet något, men det jag vet är
relativt och jag uppmanar dig att
uttrycka andra uppfattningar.

Sokrates’ kunskapsposisjonering extremt inflytande på handledning
og idealet om öpenhet:

Jag vet att jag inte vet
någonting, därför frågar jag.
Jag är en barnmorska som
hjälper andra att föda
kunskap.
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Carl R Rogers’
kunskapsposisjonering extremt inflytande på
handledning og idealet om
öpenhet:
Jag vet inte bäst du är expert i ditt eget liv!
Genom att lyssna
empatiskt kan jag hjälpa
dig att komma i dialog
med dig själv.

Kunskapsposisjoneringen i i de 6 mest
öppna samtalen:
Likhet med Sokrates och Rogers ickevetande posisjonering - men bidrar också
med kunskap - posisjonert flexibelt.

Jag vet något, men det jag vet
är relativt och jag uppmanar
dig att uttrycka andra
uppfattningar.
Låt mig visa några exempel på hur
jag och andra handledare i de
mest öppna samtalen positionerar
oss flexibelt (nästa bilder):
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a) Fotnoter som signalerar att det som
kommuniceras har en flexibel status
Jag vet lite, men inte allt ... om
sådana saker.
Det kan hända att situationen som
vi ser det nu ändras.
Om det här är korrekt, kan det
vara bra att gå för den lösningen. ....
Det är inte lätt att säga vad det här
leder till, men det kan vara rimligt
att anta att ...
Hur jag tolkar det ... Så långt jag
förstår ... Sett ur detta perspektiv ...

b) Fotnoter som visar att uppfatningarna som
förmedlas i samtalet som helhet har flexibel
status.
Vi ska ha en samtal ... där vi
har chansen att försöka eller
testa våra uppfattningar i ett
ofarligt sammanhang.
Jag skulle vilja att du
argumenterar mot mig i
samtalet - bara skjut med
pistolen (skrattar). Jag dör
inte (båda skrattar).
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c) Explicit inbjudningar att motsäga (handledarens) tidigare uttalade åsikter i samtalet:
... men nu är jag väldigt nyfiken på
att höra om du upplever det
annorlunda. ...
Jag tror det, men du har känt
mer om kroppen än jag - vad
tänker du på?
Vad menar du
då?
Tror du att han skulle se
annorlunda ut än du och jag? ...
Är vi säkra på att detta är rätt sätt
att uppfatta detta?

d) Utrycka anerkjennande (recognition) eller
undra över uppfatninger som är mer eller
mindre i strid med egen uppfattning:
Jaha, du har en poäng där,
så det kan ses också. Ok, jag
ser det argumentet.
Det är intressant, men det är
inte det sätt jag först tänkte på
det.
Du får mig att tänka... hmm.
(kilar hakan ett tag).
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Två kloka
Det är en som är så klok at
tilsammens med honom
förstår jag hur dum jag är
Och så är det en annan som
är så klok at tilsammens med
honom är jag också klok
Posisjonering,
kunskap og
relation

Erling Indreeide, Eplekosmos, 1990

5 minuters buzz-grupp

Hur kommer lärarna i
gruppen at positionera
sig själva og mig?
Hur ska jag positionera
mig själv i förhållande
till de lärare jag
handledar?
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f

Alt det andra viktiga
man kan gjöra –
metodrepertoar och
klokskap
handledning

arbeidsallians
1
Kontrakt
om mål

2
Kontrakt om
parternas
uppgifter

3
Nödvändiga
relationella band

Klok och flexibel
användning av
metodisk repertoar

Förenklad och låst
metodik

1
2

x
3

2
a
b

4

c

arbeidsallians
1
Kontrakt
om mål

2
Kontrakt om
parternas
uppgifter

3
Nödvändiga
relationella
band
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Exempel på utvecklingsfokus
för att utveckla repertoar

Bättre frågor

arbeidsallians
Viktigast: Skape
en sterk arbetsallians
1
Kontrakt
om mål

2
Kontrakt om
parternas
uppgifter

3
Nödvändiga
relationella
band
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Öppent för kommentarer
och frågor
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