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Bakgrund:  Trotts att handledningen anses vara en vital del av 
psykoterapeutisk utbildning, är inte utbildning av handledare en 
självklarhet, och mera forskning behövs kring vad som utgör en bra 
handledarutbildning. 
Syfte: Den här undersökningen hade för huvudsyfte att analysera 
eventuella förändringar i handledarstil hos en handledarkandidat under S:t 
Lukas utbildningsinstitutets handledarutbildning 2008-2009. 
Metod: Materialet bestod av transkriberingar av handledarens tre 
handledningstimmar med den handledde terapeuten från början av 
handledarutbildningen, och tre från slutet. Med hjälp av grundad teori togs 
fram kategorier som beskrev handledarstilen ur fyra aspekter: styrning, 
allians, inlärningsstil, och fokus. 
Resultat: Jämförelse mellan handledarstilen i början och vid slutet av 
utbildningen visade på en ökad aktivitet hos handledaren, fr.a. i 
undersökning och hållandet av fokus på viktiga teman. Tydliggörande 
minskade. Mot slutet av utbildningen ökade också handledarens tillit på 
alliansen, som tålde mer brott. Fokus för handledningen var mer på 
patienten i början av utbildningen, medan mot slutet av utbildningen ökade 
fokus på terapeuten så att den var lika stor som fokus på patienten. 
Resultaten diskuteras i relation till litteratur och forskning. 
 
Nyckelord: handledarstil, handledarutbildning, S:t Lukas 
utbildningsinstitut, psykoterapeutisk handledning, inlärning  
 
Keywords: supervisory stile, supervisor training, St. Lukas Psychotherapy 
Training Unit, psychotherapeutic supervision, learning 
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1. Inledning (Bakgrund) 
 
Handledningen anses vara en vital del av psykoterapeutisk utbildning, men 
handledarutbildningen är fortfarande inte en självklarhet. Under de senaste decennierna har 
den internationella efterfrågan på mer systematisk beskrivning och forskning kring vad som 
utgör en bra handledarutbildning ökat. Sverige är ett av de fåtal länder där utbildningen av 
handledare har funnits under flera decennier, och där också en del forskning om handledning 
och handledarutbildning finns. Den här undersökningen kom till delvis som ett svar på den 
ökande internationella förfrågan, och delvis tack vare de gynnsamma förhållanden i Sverige 
som möjliggör systematisk forskning kring handledarutbildningen. 
 
Det här är en studie av förändringar i handledarstilen under handledarutbildningen vid S:t 
Lukas utbildningsinstitutet 2008-2009. Eftersom handledarstilen är en del i 
handledningsprocessen, kommer undersökningens resultat att diskuteras i relation till både 
hur handledningen och handledarutbildningen är beskrivna i litteraturen och forskning.  
 
 
1.1. Handledning 
 
Yrkesinlärning för psykoterapeuter sker genom teoretiska studier, egen psykoterapi, eget 
arbete som psykoterapeut samt handledning. Handledningen anses vara en viktig del i en 
psykoterapeuts utveckling där den känslomässiga och kognitiva inlärningen kombineras i en 
viktig relation.  
 
Här följer en sammanfattning av hur handledningen, eller handledarprocessen, beskrivs i 
litteraturen och forskningen, dock utan anspråk på någon systematisk eller heltäckande 
översikt. Det som lyfts som mest centralt är: målet med handledningen, handledning som 
inlärningsform, relationen mellan handledaren och den handledde, fokus för handledningen, 
samt handledarstilen.  
 
 
1.1.1. Målet med handledning 
 
Kurt Gordan definierar handledning som ”…en pedagogisk metod, där en inom området mer 
kunnig eller erfaren person utbildar eller fortbildar en inom området mindre kunnig person” 
(1998:15). Handledaren har ansvar för terapeutens inlärning (Stiwne 1993), alltså är 
inlärningen en central del i handledningen. 
 
Flera författare påpekar det paradoxala i handledarens roll som ska bistå terapeutens 
professionella utveckling och samtidigt säkra kvaliteten i behandlingen av patienten (t.ex. 
Rönnestad & Reichelt 1999, eller Wrangsjö 2001). 
  
Vidare är målet att integrera ”teoretiska tankegångar och kliniskt arbete” hos den handledde 
terapeuten (Boalt Boëtius & Ögren 2003a:13,16). Handledningen är ”reflektion och 
bearbetning av yrkesmässiga erfarenheter tillsammans med en mer erfaren kollega” (ibid.), 
och en kontinuerlig reflektion, motverkar stress och stagnation hos terapeuten (Skovholt & 
Rönnestad 1995). 
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Imre Szecsödy (1999) framhåller vikten av tre ramaspekter i handledning: 1) den stabila 
aspekten (där handledningens ramar, psykoterapins ramar, och handledarens person och 
teoretisk inriktning ingår); 2) den rörliga aspekten (där den psykoterapeutiska relationen, 
reflexion, härbärgerandet av affekter, terapeutens öppenhet att söka stöd, terapeutens 
motöverföring och tankar, samt patientmaterialet ingår); samt 3) närvaron av ”den tredje” som 
en sista ramaspekt (där organisation, utbildning, professionell identitet, och samhället ingår). 
 
I Grupphandledning (2003a), beskriver Siv Boalt Boëtius och Marie-Louise Ögren 
handledning med fokus på dess mål, ramar, relationen mellan handledaren och den handledde, 
den handleddes professionella utveckling, samt handledningen som pedagogisk metod. De 
beskriver följande faktorer som påverkar handledningen: handledarens erfarenhet, 
handledarens teoretiska inriktning (t.ex. psykodynamisk orienterad med fokus på arbete med 
överföring och motöverföring), handledarstilen, handledarrollen, handledartekniken, 
handledningens fokus, samt handledningens format (dvs. huruvida det är individuell eller 
grupphandledning) (Boalt Boëtius & Ögren 2003a:35). 
 
 
1.1.2. Handledning som inlärningsform 
 
Det finns en hel del skrivet om hur inlärningen sker inom handledningen. För en bra 
sammanfattning och vidare litteraturhänvisningar se i Boalt Boëtius och Ögren (2003a:27-34), 
som beskriver olika aspekter av inlärningen på följande sätt: 
 
a) Assimilation och ackommodation - assimilation betyder att ny kunskap läggs till till det 
redan befintliga kunskapen, medan i ackommodation ny kunskap tvingar den handledde att 
ompröva redan befintlig kunskap, som är svårare och vanligtvis väcker mer ångest och 
motstånd. Medan assimilationen sker mer oproblematiskt, kan handledningen vara väl 
behövligt för ackommodationen av ny kunskap. 
 
b) Känslomässigt lärande – är grundläggande för terapeutisk inlärning. Den väcker tidigare 
erfarenheter ofta förknippade med osäkerhet, olust, och ångest. Det handlar om att terapeuten 
kan stå ut med osäkerhet tillräckligt länge, och här är handledarens förmåga att härbärgera till 
stor hjälp. 
 
c) Erfarenhetsbaserad inlärning – lärande som har grund i egen upplevelse är effektivare. I 
psykoterapeutisk utbildning följs den upp av observationer som ger mer information om det 
upplevda, och därefter av reflektion. Relationsaspekten är viktig för sådan inlärning. 
 
d) Handledarens didaktiska roll i KBT – strukturen i handledningen liknar strukturen som 
eftersträvas i psykoterapeutiska sessioner. Handledaren ger direkta instruktioner om analys av 
patienten. 
 
Alltså, för att summera med Boalt Boëtius och Ögren, är det viktigt att kunna bearbeta 
(tankemässigt) erfarenheter (känslomässiga) i en trygg ömsesidig relation där nyfikenheten är 
stimulerad (2003a:27-28). 
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1.1.3. Samspelet och relationen i handledningen 
 
De flesta författarna betonar vikten av samarbete, ömsesidighet och jämlikhet mellan 
handledaren och den handledde, samtidigt som handledaren ska vara den mer erfarne, 
experten som erbjuder tankar, idéer, och erfarenheter, men utan tolkningsföreträde (Boalt 
Boëtius & Ögren 2003a:13, Olson & Petitt 1995). 
  
Varje handledare - handledd relation är unik och komplex (Rönnestad & Reichelt 1999; 
Szecsödy 1990). Handledaren kan ha rollen av lärare, instruktör, modell, mentor, eller 
terapeut, och den rollen ändras över tiden då den handledde är i början av handledningen mer 
beroende av handledaren och handledningen är mer konkret (Boalt Boëtius & Ögren 
2003a:36). 
 
I en undersökning av grupphandledning beskriver Boalt Boëtius och Ögren (2003b) samspelet 
i handledningen väldigt mycket i termer av det som är viktigt också för handledarstilen. 
Handledaren ska kunna ge kritik på ett sätt som inte väcker för mycket försvar, skapa en trygg 
stämning så att den handleda kan öppna sig (ibid:87) och på det viset stimulera en 
ackommodativ inlärningsprocess (Szecsödy 1999). En tydlig handledningskontrakt är viktigt 
för den understödjer en trygg stämning (Stiwne 1993). 
 
Handledaren ska också kunna vända den handleddes överföringsförväntningar på handledaren 
till värdefulla insikter i en dynamisk inlärningsprocess (Boalt Boëtius & Ögren 2003b:87). 
 
 
1.1.4. Fokus 
 
Olika författare delar upp på lite olika sätt handledningar när det gäller vad de fokuserar på. 
Frawley-O’Dea och Sarnat (2001), t.ex., urskiljer tre olika modeller: 
a) Patientorienterad handledning - där fokus är på tekniken vid mötet med patienten; 
b) Terapeutcentrerad handledning - där fokus ligger på terapeutens motöverföring och 
känsloreaktioner, samt eventuellt terapeutens inlärningsproblem; 
c) Processorienterad handledning - där fokus ligger på samspelet mellan patient och terapeut, 
eller på samspelet mellan terapeut och handledare i handledningsprocessen  
 
Szecsödy (1999:180-182) beskriver att fokus bör ligga på terapeuten, relationen mellan 
terapeuten och patienten, samt patienten, medan Boalt Boëtius och Ögren (2003a:38) vidgar 
förståelsen av den psykodynamiska traditionen att fokusera inte bara på överförings- och 
motöverföringsdynamiken mellan patienten och terapeuten, men också på samma dynamik 
mellan terapeuten och handledaren. 
 
 
1.1.5. Handledarstilen 
 
”Handledarstilen är enligt Watkins (1997) det karakteristiska sätt på vilket handledaren 
förhåller sig till sina handledda. …[Den] kan… vara konfronterande, stödjande, rådgivande, 
uppgifts- eller relationsorienterad.” (Boalt Boëtius & Ögren 2003a:35). Vidare menar Boalt 
Boëtius och Ögren att handledartekniken kan underlätta för den handledde, stödja eller 
konfrontera, stimulera den handledde till reflektion, understryka intellektuell förståelse, eller 



  
4 (32) 

 

 

tala om hur att bäst göra, och den ändrar sig med tiden. I början, menar författarna, är den 
handledde mer beroende av handledaren och handledningen är mer konkret. Under 
handledningens tid utvecklar den handledde terapeuten mer och mer förmåga till reflektion 
och självtillit, medan handledaren blir mer som mentor och konsult (Boalt Boëtius & Ögren 
2003a:36). 
 
Friedlander och Ward (1984) utvecklade så kallade SSI (Supervisory Styles Inventory) och 
identifierade tre handledarstilar: attraktiv (vänlig, flexibel, tillitsfull, varm, öppen, positiv, 
stödjande), interpersonellt känslig (intuitiv, investerad, comitted/hängiven, perceptiv, 
reflekterande, kreativ, resursstark, terapeutisk), uppgiftsorienterad (strukturerad, fokuserad, 
målinriktad, prescriptive/ordinerande/instruerande, grundlig, explicit, evaluerande, didaktisk, 
praktisk, konkret). Undersökningen visade att handledarna var med uppgiftsorienterade med 
nybörjare, medan de var mer attraktiva och interpersonellt känsliga med mer erfarna 
terapeuter. De handledda var positiva till alla tre handledningsstilar, som enligt författarna 
tyder på att handledningsstilen är multidimensionell. 
  
En undersökning av grupphandledning (Ögren et al., 2003) visade att handledningens ramar, 
struktur och tydlighet var viktiga. I början var handledarna mer didaktiska och patient 
centrerade, för att mot slutet vara mer centrerade på processen i psykoterapin med patienten. 
De strävade efter att visa på konflikter hos de handledda i anslutning till materialet från 
psykoterapier, att jobba med parallellprocesser, samt överförings- och 
motöverföringsmaterial. 
 
I en annan studie av uppfattningar om inlärning under handledarutbildningen (Sundin et al. 
2008) utgår forskarna ifrån tre olika handledarstilar som är tagna från en tidigare studie (Boalt 
Boëtius et al. 2006): stödjande (undersökande, investerad, empatisk, accepterande), bestämd 
(konsultativ, styrande, aktiv, strukturerad), krävande (konfronterande, kritisk, icke-stödjande, 
och teoretisk). Resultaten tydde på att den bestämda handledarstilen var kopplad till en ökad 
uppfattning om att inlärningen har skett, medan den krävande handledarstilen var kopplad till 
en negativ uppfattning om inlärningen (Sundin et al. 
 2008:329). 
 
I den redan nämnda undersökningen av grupphandledning (Boalt Boëtius & Ögren 2003b) 
finner forskarna att handledarens förmåga ”…att både stimulera och avgränsa de affektiva 
komponenterna och ballansera dessa med de kognitiva inslagen i inlärningssituationen 
förefaller vara av största betydelse…” (ibid.:95). Med andra ord, handledarens interventioner 
ska på ett ballanserat sätt fokusera på både känslor och tankar, erfarenheter från psykoterapin 
och förståelse av dessa. 
 
Szecsödy kallar den optimala handledarstilen för inlärning handledarens ”ekvidistanta 
position” och beskriver den som icke-dömande, öppen attityd, med stabil fokus på den 
handleddes rekonstruktivt arbete med sin interaktion med patienten (Szecsödy 1999:180-182). 
Med andra ord, fokus bör ligga på terapeuten, relationen mellan terapeuten och patienten, 
samt patienten. 
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1.2. Om handledarutbildningar 
 
Trots att handledaren har en så viktig roll är handledarutbildningen fortfarande inte en 
självklarhet och dess internationella etablering har just börjat (Milne & James 2002, Sundin et 
al. 2008, Watkins 1998, Whitman et al. 2001). De första studierna visar på ett gott resultat av 
handledarutbildningar (t.ex. Riess & Herman 2008, Sundin et al. 2008), och nu efterlyses 
både mer forskning, och en systematisk beskrivning av utbildningens utformning och innehåll 
(t.ex. Whitman et al. 2001). 
 
I Sverige hölls den första handledarutbildningen 1974, och sedan dess har antalet 
handledarutbildningar ökat gradvis. Några studier av enstaka handledarutbildningar i Sverige 
har gjorts i form av högskoleuppsatser under 1980-talet (Richter 1980, Holmstedt Lothigius 
1986), medan Alexius (1994:5) refererar till tre utvärderingar av handledarutbildningar inom 
Stockholms läns landsting. Första studier genomförda av svenska forskare på en internationell 
nivå kom under 2000-talet (t.ex. Sundin et al. 2008). 
 
 
1.2.1. Innehåll och målet med handledarutbildningen 
 
Szecsödy (1999:183-4) beskriver målet med de handledarutbildningarna som han är 
involverad i, på följande sätt: Handledaren bör kunna etablera ett lekområde, en arbetsrelation 
med den handledde, samt skapa trygg plattform för sitt arbete. Att lära sig och lära ut, att bistå 
den handledde och öka sin egen handledarkompetens. Handledaren borde kunna vara både 
rejäl och överföringsobjekt, ”good enough” terapeut, explorera och vara exponerad, och 
kunna hantera triangel konflikter (inte bara oidipala, men också mellan patienten-terapeuten-
handledaren och terapeuten-handledaren-organisationen). Vidare borde handledaren skapa en 
fasspecifik trygghet för den handledde, och fr.a. vara härbärgerande för laddat material från 
psykoterapin. Slutligen borde handledaren inte förvirras när den inte förstår och ha ett 
flexibelt förhållningssätt till teorin. 
 
De flesta beskrivningar av handledarutbildningar täcker ämnen som: att etablera alliansen och 
ramar för handledningen, att bedöma inlärningen hos den handledde terapeuten, skillnaden 
mellan olika former av handledning samt skillnaden mellan handledning och psykoterapi, att 
evaluera den handledde, juridiska och etiska frågor, starka affekter i handledningen, 
parallellprocesser (t.ex. Riess & Herman 2008, men se också Richter 1980, Holmstedt 
Lothigius 1986, och för den här uppsatsen aktuella handledarutbildningen vid S:t Lukas 
utbildningsinstitutet 2008-2009 i Bilagan) 
 
 
1.2.2. Handledarkandidatens fyra utvecklingsfaser 
 
Watkins (1990) har påpekat att det finns mycket fokus på olika faser i utvecklingen av en 
psykoterapeut, medan det fattas beskrivningar av hur en handledare utvecklas. Han föreslår en 
modell på fyra faser: 1) chock p.g.a. den nya rollen som handledare; 2) återhämtning eller 
omvandling av rollen från terapeut till handledare; 3) Etablering av rollen som handledare; 4) 
Behärskande av rollen som handledare. Utifrån den beskrivningen föreslår Watkins (1994) att 
handledare behöver olika typ av handledning under olika faser i sin utbildning, som motsvarar 
ganska väl den utveckling som en psykoterapeut genomgår under sin utbildning: 1) behov av 
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starkt hållande, direkta instruktioner, undervisning och struktur; 2) behov av fortsatt men 
lösare hållande, instruktion, undervisning och struktur; 3) ännu mer upplösning och skift till 
mer kollegial och samarbetande position; 4) kollegial position och samarbete dominerar. 
 
 
1.3. Syftet och frågeställningar 
 
Syfte med den här undersökningen är att se om det har hänt någon förändring i 
handledarstilen hos en handledarkandidat som har gått i S:t Lukas handledarutbildningen 
2008-2009. Första frågan som ställs är: hur kan en handledarstil beskrivas i den här studien, 
och huruvida den går att jämföra med de andra studier och beskrivningar av god handledarstil 
som leder till inlärning hos den handledde terapeuten? När en beskrivning av handledarstilen 
för den här undersökningens syfte är etablerad, kan följande frågor besvaras: hur såg 
handledarstilen ut i början av utbildningen, och hur såg handledarstilen ut vid slutet av 
utbildningen? Med de beskrivningar kan då huvudfrågan svaras på: har det hänt någon 
förändring i handledarstilen under handledarutbildningen? 
 
 
 
2. Metod 
 
 
2.1. Bakgrund till undersökningen 
 
Själva idén att analysera eventuella förändringar i handledarstilen hos handledarkandidater 
under handledarutbildningen vid S:t Lukas utbildningsinstitutet 2008-2009 kommer från Imre 
Szeczödy. Han tillfrågade handledarkandidater i den pågående handledarutbildningen vid S:t 
Lukas utbildningsinstitutet huruvida de var villiga att delta i projektet. Deras arbete skulle 
vara att spela in tre handledningstimmar (där de handleder en terapeut) i början av 
utbildningen och tre handledningstimmar i slutet av utbildningen. Däröver skulle de intervjuas 
om sina tankar kring handledningen en gång i början av utbildningen, och en gång i slutet av 
utbildningen. Två handledarkandidater svarade positivt på förfrågan och utförde de åtaganden 
som de behövde göra, dvs. inspelningarna och intervjuer. Analys av material från dessa 
inspelningar och intervjuer sker i fyra uppsatser, som tillsammans utgör hela projektet. Två 
uppsatser analyserar de sex inspelningar av handledningstimmarna som respektive 
handledarkandidat hade spelat in; en analyserar förändringar som framkommer i intervjuer; 
och en analyserar förändringar som framkommer från intervjuer för att sen jämföra dem med 
förändringar som framkommer från inspelningarna. 
 
Den här uppsatsen är den delen av projektet som analyserar de sex inspelade 
handledningstimmar (tre i början och tre i slutet av utbildningen) som en av 
handledarkandidaterna hade gjort. 
 
 
2.2. Genomförande 
 
En del förberedande arbete för den här undersökningen gjordes av andra än författaren. Efter 
att handledningstimmarna hade blivit inspelade, har de transkriberats av en van sekreterare. 
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Material för analys i den här undersökningen är därför begränsad till enbart utskrifter av 
timmarna, och de kroppsliga och känslomässiga nyanserna i orden finns inte med. Det här 
utgör en klar begränsning av analysmaterialet och själva analysen, men projektledningen 
kunde inte ge mer material än så. Alltså är den här analysen av handledarstilen begränsad till 
enbart analys av skriven text. Dock har det materialet visat sig vara rikt nog för att kunna se 
en viss trend i förändringen av handledarstilen. I utskrifterna var all personlig information 
som på något sätt kunde identifiera handledarkandidaten (i fortsättningen ”handledaren”), den 
handledde terapeuten (i fortsättningen ”terapeuten”) eller patienten, borttagen, och medan det 
framkom kön på terapeuten och patienten, gjorde det inte det på handledaren. 
 
 
2.3. Val av bearbetningsmetoden 
 
De flesta undersökningar av handledarutbildningar är gjorda med hjälp av olika kvalitativa 
metoder som baseras på intervjuer och enkäter (för exempel se Sundin et al. 2008, Richter 
1980, Holmstedt Lothigius 1986, och Alexius 1994). De instrument för handledarstilar som 
finns i litteraturen (t.ex. Friedlander & Ward 1984; Efstation et al.1990; Milne & James 2002; 
och Szeczödy 1990) är också framtagna med hjälp av kvalitativa metoder. Inom det 
övergripande projektet som den här undersökningen ingår i, har valet av analysmetoden stått 
fritt mellan två mätinstrument för handledarstilar framtagna av Imre Szeczödy, respektive 
David Tuckett och Imre Szeczödy, alternativt användning av grundad teori. För att undvika 
eventuella begränsningar i analysen som kan ha format de redan existerande mätinstrument, 
valdes grundad teori som bearbetningsmetod i den här undersökningen. 
  
Grundad teori är en av de mest väl etablerade kvalitativa metoder i psykologisk forskning, 
och den utvecklades av de amerikanska sociologer Glaser och Strauss (1967). I grundad teori 
utgår man från materialet för att gradvis abstrahera mer och mer till generella strukturer 
och/eller processer. Det första steget är att läsa materialet och koda det i meningsfulla 
kategorier, där definition på varje kategori beskrivs, s.k. öppen kodning. Nästa steg är s.k. 
selektiv kodning där en kärnkategori kristalliseras ut. När det är gjort analyseras vidare bara 
de kategorier som är meningsfulla för kärnkategorin. Nu börjar man titta på mönster som 
materialet visar, s.k. teoretisk kodning, som kan generaliseras i form av modeller eller teorier, 
och ofta förtydligas i scheman och/eller tabeller. Under alla de här faserna skriver man s.k. 
memos, anteckningar om allt som forskaren har kommit att tänka på under analysens gång. 
Memos analyseras som allt annat material och redovisas i fjärde och sista fasen, s.k. 
författande, tillsammans med den tidigare analyserad data. Mera om grundad teori och dess 
plats bland andra kvalitativa metoder i psykoterapi finns väl beskrivet i Langemar (2008). 
 
 
2.4. Bearbetning och analys 
 
Idag finns det en del varianter på grundad teori som utvecklades av olika forskare (Langemar 
2008:132). I den här undersökningen användes en förenklad och för materialet och 
undersökningens mål anpassad version av grundad teori. Fokus var på olika typer av 
intervention från handledarens håll, som noterades och kodades med kategorier som alla 
betecknade någon aspekt i handledningsstilen. Memos antecknades varje gång läsaren 
noterade att något av betydelse hände i handledningsrummet. 
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Först kodades handledarstilen i början av utbildningen (233 noteringar), och när den 
kodningen och memos var färdiga, kodades materialet från slutet av utbildningen (364 
noteringar). Sammanlagt noterades alltså ca 600 interventioner från handledaren. För att se 
mönster i materialet sorterades alla kategorier i större kategorigrupper enligt fyra 
analysaspekter: styrning, allians/relation, inlärning, samt fokus. För att tydliggöra mönstren 
och skillnader mellan början och slutet av handledarutbildningen, räknades antal noteringar 
inom varje kategorigrupp och redovisades i ett diagram för varje av de fyra analysaspekterna. 
 
 
2.5. Validitet, reliabilitet och etik 
 
Validitet i kvalitativ forskning handlar om att öppet och tydligt redogöra för sitt 
förhållningssätt, undersöknings- och analysprocessen, tankegångar och val. Viktig data och 
resultat ska kollas på olika sätt. Meningsfullhet, användbarheter, koherensen, 
perspektivmedvetenhet, reflexiv validitet, samt empirisk förankring i data, generaliserbarhet 
från data till deltagare, och från deltagare till population, är de viktigaste kriterier för 
bedömning av kvalitativa metoder. Den kvalitativa metoden ”grundad teori” som har valts för 
den här studien innehåller i sig en process som innefattar kontinuerligt arbete med dessa 
kriterier. I de följande två avsnitt, ”Reslutat” och ”Diskussion”, beskrivs undersöknings- och 
analysprocessen på ett så öppet och tydligt sätt som möjligt.  
 
I kvalitativ analys brukar inte reliabilitet urskiljas från validitet, men tillvägagångssättet i den 
här undersökningen har ett vist kvantitativt inslag då frekvensen för olika interventioner 
räknades. Sättet på vilket handledarens interventioner bedömdes är redovisat så noggrant som 
möjligt, och det är möjligt att utföra undersökningen på samma sätt igen. Det ger 
undersökningen en viss replikerbarhet, viktig fr.a. i de kvantitativa undersökningarna. 
Resultaten, dock, skulle kunna variera rent kvantitativt, p.g.a. att bedömningen av olika 
kategorier är kvalitativ, och på det viset beskrivande snarare än bevisande. Det grundläggande 
analysresultatet, dock, borde inte påverkas av upprepade undersökningar med samma 
tillvägagångssätt. 
 
En triangulering (eller överensstämmelse) av resultatet ingår till en viss del i grundad teori, 
t.ex. genom att jämföra resultat av utvecklig och analys av kategorier, med memos som förs 
kontinuerligt vid sidan. I den här studien, dock, den viktigaste trianguleringen kommer att ske 
genom att jämföra resultat i de fyra studier som alla på olika sätt undersöker påverkan av 
handledarutbildningen på de två handledarkandidaters handledarstil. Samstämmighet med 
andra studier och andra forskares perspektiv är påvisad delvis nedan i avsnittet ”Diskussion”, 
och kommer vidare att utvecklas under ventileringen av uppsatsen. 
 
De etiska aspekterna för projektets utförande är mötta då båda handledarkandidater har lämnat 
in skriftliga intyg om att de är införstådda att avidentifierade transkriberingar av de inspelade 
handledningstimmarna skulle användas och analyseras i examensarbete av 
utbildningskandidater på S:t Lukas utbildningsinstitutets Psykoterapeut utbildningen 
(PUT07). 
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3. Resultat 
 
 
3.1. Beskrivning av kategorier för handledarstilen 
  
Första delresultatet av analysen av materialet är kategorier med vilka handledarstilen är 
beskriven i den här studien. För att systematisera kategorierna sorterades de under tio olika 
huvudkategorier som beskrivs nedan. Huvudkategorierna är: terapeuten styr, samstämmighet, 
stödjande, bejakande, undersökning, tydliggörande, fokus hållande, avbrott och styrning, 
avbrott och rådgivning, samt avbrott och pedagogik. Bredvid varje kategori och 
huvudkategori anges i parentesen två siffror, den första för antal noteringar inom denna 
huvudkategori i början av utbildningen, och den andra siffran för antal noteringar vid slutet av 
utbildningen. När materialet citeras används förkortningar från utskrifter, ”H” för handledaren 
och ”T” för terapeuten. Alla kursiveringar i citaten är författarens, för att tydliggöra 
exemplen. 
 
1) Handledaren låter terapeuten styra (4-2) 
T.ex. låter handledaren terapeuten byta ämne, eller berätta om sin yttre situation som inte 
direkt har med patientarbete eller handledningen att göra. 
 
2) Samstämmighet mellan handledaren och terapeuten (56-70) 
Följande åtta kategorier ingår i den här huvudkategorin: 
 
2a) Handledaren svänger med (3-7) i terapeutens utsaga, utan att uttryckligen hålla med, eller 
ens förstå. Oftast är handledarens intervention ”Mmm,” ”Jaa….,” ”Nää,” eller också en 
upprepning av det terapeuten har sagt som t.ex.: 
”T: …då tänker jag ju matematiker är, alla de här studenterna kommer ju från olika områden, 
H: Mm, T: Ibland hinner man reflektera över det, H: Mm, en typisk matematiker tänker man” 
Det är som är typiskt för en matematiker, och då också karakteristik för den här patienten 
behöver inte bli klart i en sådan sekvens. 
 
2b) Handledaren väver prat med terapeutens (15-12) – med enkla ord som blir som 
fortsättning på det terapeuten hade sagt innan terapeuten avstannade i sin utsaga, t.ex.: 
”T:…att jag tycker att jag liksom diffat(?) av henne och att hon har gjort slut, är det det, H: 
Som gör, T: Som gör att jag inte tänker på möjlig fortsättning” 
Det kan vara som frågor, eller som ifyllnad av det terapeuten skulle säga, som t.ex.: 
”T: Så jag hinner tänka på att den där halsen har liksom minskat, kanske var någonting hon 
höll öppet så hon är väl kanske, jaa, H: Lite mer avslappnad, T: Jaa, antagligen är det så…” 
 
2c) Lyhördhet (4-5) - handledaren plockar upp terapeutens känslor i rummet. 
T.ex.: ”H: Mm, mm. Finns det nåt av lättnad, T: Ja kan va lite, H: Att det var tungt det här, T: 
Det var också tungt, jag sa nån gång att hon har ju behov av så mycket mer, H: Mm, T: Än att 
gå till, H: Jah, T: Så det kan va nånting av, nånting av det, H: Mm, T: Det är det nog också”. 
Handledarens lyhördhet kan uttryckas också mer tydligt då terapeuten är tyst ett längre tag, 
eller bara ”Mm”-ar, och när handledaren efter ett tag frågar ”Går det att begripa hur jag 
menar?” 
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2d) Lekfullhet (5-2) – handledaren bjuder terapeuten in på en öppen gemensam associerande 
undersökning. 
T.ex.: ”H: Vad skulle fördelen, vad skulle nyttan va med och skriva, T: Nä, just nu när jag 
pratar om det känner jag ju att, eh, jag vet inte, men jag prövar tankarna…” 
 
2e) Samarbete (0-4) - hit hör de interventionerna som det finns mer av i slutet av 
handledarutbildningen, där handledaren hakar på terapeutens resonemang och utvecklar det. 
Så här kan det se ut: ”T:…hon får gå in och sköta det här med maten och ordna och va 
mamma då, H: Mm, T: Och hur har det varit då, hur ser relationerna ut till pappan och att inte 
komma nära en kille för då kanske hon blir den där, ja nu spanar jag bara liksom hur hon, det 
är så outtalat men hon kunde bli irriterad, H: Mm, T: Hon kan bli irriterad, H: Mm, ja just det 
här du tänkte det var en koppling till att hon inte kunde visa vad hon kände med att behöva 
vara lillmamma hemma, att hon fick stå där och blev irriterad över det, T: Mm, H: Jag tänkte, 
kan du, kan du utveckla det, går det, hur du tänkte runt det”. 
I den här sekvensen är handledaren lyhörd mot terapeutens osäkerhet, tydliggör terapeutens 
tankar om patientens inre, och stannar igen upp när terapeuten visar osäkerhet. 
 
2f) Samspel (12-10) – hit hör alla de längre samspelstillfällena. Jag har noterat ungefär lika 
många tillfällen av samspel mellan handledaren och terapeuten i början och mot slutet av 
handledarutbildningen, varav de flesta rörde handledningsprocessen framåt och bara några 
gjorde det inte (2-3).  
 
2g) Terapeutens integrering av handledarens stil/råd (10 -16) - integrering i sig betyder att 
alliansen har fungerat, och att inlärningen har skett. 
T.ex. säger terapeuten så här mot slutet av handledarutbildningen: ”Jaa, det var lite mera just 
kring person, hennes person och allt som jag inte har riktigt tag i nu men att jag in i samtalet 
en bit frågade henne, kan det va så mellan dig och mig, det är nånting hon har sagt och då 
säger jag är det, kan det vara så också att det blir så här i rummet mellan dig och mig också 
och då, två gånger säger hon så där: ja det var intressant, alltså det här med matematiska hos 
henne, det är det som finns, det var intressant, att hon först tänker bort vad jag säger men sen 
så hör hon så säger hon: ja det var intressant, att hon börjar se, jag har svårt att återge det”. 
 
2h) Negativ samstämmighet eller missförstånd mellan handledaren och terapeuten (7-14) 
I början av handledarutbildningen missade handledaren några gånger terapeutens information 
om patienten (4-2), t.ex.: 
”T:…hon har haft ett åttaårigt förhållande innan och har två barn som bor mest hos henne…, 
H: Så dom bor inte så mycket hos henne då, T: Jo dom bor mest hos henne, H: Jaa”. 
Mot slutet av handledarutbildningen finns det en ny kategori där terapeuten frågar 
handledaren när terapeuten inte hänger med på handledarens resonemang (0-2), och likaså 
frågar handledaren terapeuten (3-2). Terapeuten missar också att förstå vad handledaren säger 
(0-3) och handledaren ignorerar eller inte uppfattar terapeutens frågor1 (0-5). 
                                                 
1 Varav en gång känns en relativt grov miss då patienten satt i 40 av 45 minuter tyst, och terapeuten berättar att 
det fanns en hel del ögonkontakt från patientens sida som för mig låter som att patienten söker hjälp, och inte att 
det handlar om motstånd. Likaså söker terapeuten hjälp från handledaren (genom att, t.ex. säga att hon borde läsa 
om vad Bo Sigrell skriver om negativ överföring vid långa tystnader), medan handledaren inte reagerar på det 
och undersöker terapeutens tankar och känslor på vanligt sätt, som vid presentation av annat, mindre laddat 
material. Jag tror att vi kan förstå det som en omedveten parallell process som också handledaren har blivit 
indragen i. 
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3) Stödjande (14-29) - handledaren stödjer och bekräftar terapeuten. Följande fyra kategorier 
ingår i den här huvudkategorin: 
 
3a) Handledaren berömmer terapeuten (2-1) – t.ex. i slutet av första inspelade 
handledningstimme i början av handledarutbildningen, säger handledaren om att terapeuten 
har skaffat en ny patient för terapi så här: 
”Mm, spännande att du fick tag i en så snabbt, det var ju jättebra.” 
 
3b) Terapeutens motöverföring (6-10) – för att något förenkla kategoriseringen, räknar jag 
under motöverföringen alla terapeutens känslor och reaktioner i relation till patienten. Stöd till 
terapeutens motöverföring då kan se ut så här: 
”Med det kan ju vara så att du uppfattar rätt där att det är lite stumt och lite fast”  
 
3c) Terapeutens tankar (6-11) – handledaren bekräftar och stödjer terapeutens tankar, 
resonemang, och bedömningar. Så här kan en sekvens se ut: 
”T: Och nu tänker jag, jag kan ju va den personen som, H: Mm, T: Som hjälper henne med 
och växa upp ett litet stycke till, H: Mm, visst”. Eller: ”T: …det behöver jag inte hålla på med 
nu, H: Mm, nä just det, det kan du lägga åt sidan” 
 
3d) Stärker handledar - terapeut relationen (0-7) – genom att använda sig av ”vi”, t.ex.: ”Vi 
kommer tillbaka till det här” 
 
4) Bejakande (11-16) – handledaren bejakar och tydliggör terapeutens känslor eller tankar. 
Följande två kategorier ingår i den här huvudkategorin: 
 
4a) Terapeutens ord (5-7) – handledaren upprepar terapeutens ord för att bejaka det som 
terapeuten har sagt. 
T.ex.: ”T:…men det är nån annan kvalité i det hela jämfört med den andra flickan, H: Mm, 
kan du säga nåt mer om kvalitetsskillnaden”. 
Här är det också en fortsatt undersökning av både terapeutens motöverföring och patient 
materialet. 
 
4b) Handledarens ord (6-5) – handledaren omformulerar i sina egna ord det som terapeuten 
har sagt. 
T.ex.: ”T: Vi är fria varelser och hon är inte bunden av nåt kontrakt och det handlar inte om 
stora pengar och, alltså det här är, H: Du respekterar hennes val så att säga” 
 
5) Undersökning (22-69) 
Handledaren undersöker i följande fem kategorier: 
 
5a) Terapeutens tankar (5-31) – om patienten (5-23), eller om ramarna för psykoterapi med 
patienten (0-8). 
T.ex.: ”Hur förstår du att hon har valt tråkiga relationer”. 
Eller bara enkelt: ”Vad tänker du”. 
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5b) Terapeutens känslor (9-18) 
T.ex.: ”Mm, men du är lite misstänksam mot din spontana reaktion att bara släppa (pats 
namn)”. 
Eller bara: ”Som väcker vaddå”, eller: ”Vad väcker det i dig för tankar och känslor” 
 
5c) Patientens känslor (8-10) 
T.ex.: ”Är hon rädd för den här mannen också”, eller ”Frågade du hur hon hade upplevt” 
 
5d) Öppen fråga om patienten (0-8) 
T.ex. bara: ”Vad har hon berättat då”, eller mer konkret: ”Vad var det som gjorde att de var på 
BUP, vet du vad, eller vad dom” 
 
5e) Patientens tankar (0-2) 
T.ex. ”Var har hon fått det ifrån” 
 
6) Tydliggörande (48-36) 
Följande åtta kategorier ingår i den här huvudkategorin: 
 
6a) Vill förstå terapeuten (3-2) – stärker alliansen. 
T.ex. ”T:…jag får såna där ord i huvet, eljest, H: Vad sa du, T: Eljest som man säger i 
Norrland, lite annorlunda eller nånting sånt” 
  
6b) Terapeuten om psykoterapi ramar (0-9) – handledaren vill förstå vad terapeuten hade sagt 
om ramar för psykoterapin med patienten. 
T.ex. ”T: Då har jag ju träffat henne två gånger, då blir det ju, och så ska vi, H: Hur tänker du, 
vi räknade ut det förra gången att det var fem gånger kvar, då blir det sex gånger totalt, 
antagligen” 
 
6c) Terapeuten om psykoterapi processen (0-4) – handledaren vill förtydliga den 
psykoterapeutiska processen i terapeutens terapi med patienten, som terapeuten håller på att 
berätta men är inte riktigt klar över det. 
T.ex. ”Mm. Och du speglar väl nånting som hon hade sagt då” 
 
6d) Patient material med patients ord (0-3) 
T.ex.: ”Vad menade hon med älta” 
 
6e) Patient material med terapeutens ord (6-6) 
Tex. ”T: Dom bor under samma tak och det är ju problematiskt med det här boendet, H: Han 
bor också hos henne, T: Dom är skrivna, ja” 
 
6f) Patient material med fråga som preciserar terapeutens ord (18-0) 
T.ex. ”T:…Hon kan det där, hon vet vad dom där sakerna är och att det, om hereditet, om det 
finns, så var det inte så, då lugnade det ner sig, H: har hon kollat det, T: Nä det har hon fått 
klart för sig att det inte var det, H: Ärftligt, T: Ja, ja att det inte var en frontallobsdemens, 
kanske det är en vanlig demens” 
 
6g) Patient material med öppen fråga till terapeuten (7-2) 
T.ex. ”Ja, vad var det hon talade om då, kommer du ihåg det, tänkte du på det” 
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6h) Patient material med handledarens ord (14-10) 
T.ex. ”T: Men ändå att mamman har nog gjort vad hon har kunnat, H: Mm, T: Så, H: Hon har 
varit hel och ren åtminstone, T: Hel och ren och” 
 
7) Fokus hållande (37-65) – handledaren håller fokus vid ett tema, så att terapeuten fortsätter 
på samma tema. Följande fem kategorier ingår i den här huvudkategorin: 
 
7a) Ramar (4-9) – ramar kring terapeutens psykoterapi med patienten. 
T.ex. ”T: Att, jaa, det måste se annorlunda ut och jag, det här är jag ju inte klar över utan det 
väcker såna tankar, H: Hur tänker du då, att det ska va annorlunda, T: Och så vad som har 
hänt sen detta, eftersom det rafsa ju på snabbt som ögat allting va, H: Men, vad har du tänkt 
om detta, om det då, att sitta på en mottagning och man betalar” 
 
7b) Terapeutens tankar (4-3) - kan vara genom en enkel fråga när terapeutens resonemang 
avstannar, som t.ex.: 
”Som gör”, eller ”T: Jag skiter i det liksom på nåt vis, H: Hur kommer, hur tänker du då när 
du skiter i det eller vad tänker du om det” 
 
7c) Terapeutens känslor, motöverföring (14-28) 
T.ex. ”T:…Eeh, hon är liksom på hugget lite med att jag ska förklara för henne, H: Mm, mm, 
hur blir det för dig då, T: Jooda jag tar ju in att hon är mer så där, det tänker jag det kan ju 
komma att hon inte vill komma tillbaka men OK, H: Hon är mera så där vadå” 
 
7d) Patient materialet (7-15) – handledaren ställer vidare fråga om patient materialet till 
terapeuten. 
T.ex.: ”T:…sen är det ju också att jag tycker om honom kommer det liksom, H: Jaha så det 
kommer, T skratt: Ja och så skrattar hon, det kommer också, H: Mm. På sidan som en liten 
biinformation så att, T: Mm, H: Men det här med svartsjuk, är det också så att hon är lite 
svartsjuk också i det här” 
 
7e) Tolkar patienten (8-10) - tar över förståelsen av patienten och den psykoterapeutiska 
processen mellan terapeuten och patienten. 
T.ex. ”Det här tror jag finns i relation till killarna också säkert och till andra”, eller håller i en 
sådan tolkning ”H: Vad tänker du att det skulle handla om, är det en upprepning hon håller på 
med där, T: Mm, absolut alltså, eller ja, eller i alla fall påminner, H: Mm, T: Och sen det här, 
H: En upprepning av, vad kan det vara” 
 
8) Avbrott och styrning (16-34)– mot ett visst tema som terapeuten inte har pratat om just då 
(skillnaden mot kategorin ”fokus hållandet” är just själva avbrottet av terapeutens 
resonemang). Följande fyra kategorier ingår i den här huvudkategorin: 
 
8a) Till ett viktigt tema om patienten (3-22) 
T.ex. efter att ha pratat om terapeutens känslor och tankar kring terapin och patienten uppstår 
en tystnad varpå handledaren säger ”Vet du, det här hon, hon talar ju nedsättande om sin 
mamma, vet du om hon vågar säga, uttrycker nånting till henne, av det” 
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8b) Till psykoterapi ramar (8-3) – t.ex. när terapeuten har pratat om patientens föräldrar: ”H: 
Jaa, det kan vara så; T: mm; H: Vad får du för tankar om att hon skulle använda en terapi till, 
vad skulle hon” 
 
8c) För att hålla handledningens ramar (5-6) 
T.ex. ”Jag tänker på att vi ska snart stanna här” 
 
8d) Till terapeutens motöverföring (0-3) 
T.ex. ”Jag tänker på, om vi stannar vid det här att du spontant kommer in på det här, vad är 
det som får igång dig i att göra det här” 
 
9) Avbrott och rådgivning (28-40) 
Följande fyra kategorier ingår i den här huvudkategorin: 
 
9a) Om terapeutens hållning (5-3) – det kan vara att använda sin motöverföring, eller vad kan 
vara målet med terapeutiskt arbete. T.ex. uppmana terapeuten att använda sig av sin 
motöverföring: 
”…du kan också lyssna på hur du känner när du sitter med henne”; eller ”H: Att det skulle 
kunna va värdefullt och formuleras vid nåt tillfälle; T: Mm; H: Om det, och se hur hon svarar 
på det” 
 
9b) Konkret berätta/fråga till patienten (17-12) 
T.ex. ”Men plus att konkret fråga hur det var med mamma, hur mamma är och; T: Mm, just 
det; H: Och vad hon tycker; T: Mm; H: Hur det har varit att inte ha pappa med; T: Mm; H: 
Om hon har fyllt ut det med fantasier eller hur det har varit” eller ”Mm. Men du kanske ska 
bekräfta också att du tror att det är värdefullt för henne att söka hjälp” 
 
9c) Håller kvar råd (6-12) – genom att vara ihärdig och/eller tydliggörande (som är också en 
del av god terapeutisk hållning). 
T.ex. när handledaren frågar två gånger om hur är relationen mellan patienten och mamman, 
och två gånger hur är relationen mellan patienten och pappan; eller: ”Varför sitter hon i det 
här är en bra fråga,” ”Hur hon är delaktig i det,” ”Det går väl att va lite pedagog med henne 
och säga också att det är ju så att vi är del i allt som sker” 
 
9d) Indirekt råd (0-13) – här ingår handledarens frågor kring patientens inre, då de fungerar 
som indirekt inlärning för terapeuten; de blir som exempel hur man kan tänka kring patientens 
inre, och vad man kan fråga sig som terapeut. Här tar handledaren upp t.ex. patientens 
relationer, inklusive den psykoterapeutiska relationen, och därmed också terapeutens 
möjlighet att ta in i rummet (patientens problem, sätt att relatera, inre objekt), men också 
möjligheter att skapa nyfikenhet och lekfullhet hos patienten, att spegla/konfrontera patienten. 
T.ex. ”T: …om pojken säger jag skulle vilja ha barn med dig så blir det så allt eller, alltså blir 
det allt eller inget väldigt snabbt; H: Mm, vad tänker du om det här att hon gör så där, att hon 
spelar en roll av att ha känslor som hon inte har; T: Ja jag funderar över det; H: Vad kan det 
ha för ursprung, vilken relation finns det i relation till mamma eller pappa”  
 
10) Avbrott och pedagogisk upplysning (12-8) 
Exempel från början av utbildningen: ”H:…och just att det du frågar om hela tiden är hur det 
kommer sig att du sitter i det hära; T: Mm; H: Att börja ta det som inkörsport; T: Mm; H: Och 



  

15 
(32) 

 

 

att det är en väldigt bra fråga; T: Mm; H: Och det, det kan du hjälpa henne med; T: Mm; H: 
Men du kan inte gå dit och lyfta bort han; T: Mm; H: Och då kommer ni in på hennes del i det 
hela och jag undrar, du kan känna dig för om du har, kan använda dig det här med att det 
verkar som det har varit väldigt stillsamma relationer förut men att det här beror mer, det är 
mera känslor med i det här” 
I slutet av utbildningen kan det se ut så här: ”H: Eller man kan prova; T: Mm, absolut; H: Så 
att du fokuserar på hennes relaterande i rummet mer; T: Mm; H: För det är det hon har 
problem med också; T: Mm; H: Och så kan vi se lite hur, om man får nån bättre bild också av, 
på det sättet forskar; T: Mm, ja H: Går det att begripa hur jag menar” 
 
 
3.2. Styrning 
 
För att analysera materialet i termer av vem som styr, handledaren eller terapeuten, sorterades 
alla kategorier i tio kategorigrupper som motsvarar de huvudkategorierna som beskrevs 
ovanför: terapeuten styr, samstämmighet, stödjande, bejakande, undersökning, fokus 
hållande, avbrott och styrning, avbrott och rådgivning, samt avbrott och pedagogisk 
upplysning.  
 
I Diagram 1 syns förändringar i frekvenser för olika kategorigrupper i början och vid slutet av 
handledarutbildningen. 
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Diagram 1.  Frekvenser för de tio kategorigrupper som handledarstilens styrning aspekt analyseras med. 
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Mot slutet av handledarutbildningen syns en ökad aktivitet från handledarens sida. De 
viktigaste förändringar består i att handledarens undersökning har ökat markant, och nästan 
lika mycket handledarens hållande av fokus. Tydliggörande har dock, minskat tydligt. Jag 
tolkar de här resultaten som att förståelsen, samarbete och jämbördighet mellan terapeuten 
och handledaren har ökat, dvs. alliansen har varit bra och förstärkts med tiden. Handledaren 
har också blivit aktivare, utan att för den delen öka sin dominans, snarare tvärtom. 
 
 
3.3. Allians 

 
För att analysera materialet i termer av allians, dvs. vad en intervention från handledaren 
innebär för relationen mellan handledaren och terapeuten, strukturerades kategorier i följande 
sex kategorigrupper:  
 
A) Handledaren stärker alliansen (59-81) 
Här ingår alla interventioner där handledaren inte konfronterar eller avbryter terapeuten, men 
snarare följer och stärker terapeutens position. Följande kategorier har räknats in: 
1) Handledaren låter terapeuten styra (4-2) 
2a-e) Samstämmighet mellan handledaren och terapeuten (27-30) 
2f) Samspel (3-4) 
3) Stödjande (14-29) 
4) Bejakande (11-16) 
 
B) Handledaren litar på och stärker alliansen (52-37) 
Här tar handledaren en egen position, genom att t.ex. konfrontera eller avbryta terapeuten, 
men bara för att återkomma till det som terapeuten är upptagen med. Följande kategorier har 
räknats in: 
2f) Samspel (4-1) 
6) Tydliggörande (48-36) 
 
C) När alliansen bryts stärker handledaren den med en gång (2-4) 
Här ingår de tillfällen där handledaren stänger av inspelningen av timmen mot slutet av 
handledarutbildningen (0-4), medan i början noterar handledaren att terapeuten är störd av 
inspelningen men försäkrar terapeuten om sekretess (1-0). Också 2f) Samspel (1-1) ingår här. 
 
D) Handledaren litar på alliansen (120-221) 
Här har alla handledarens interventioner räknats in där handledaren tar egen position 
gentemot terapeuten och tillför något nytt utan att säkra alliansen på något sätt. Följande 
kategorier har räknats in: 
2f) Samspel (2-1) 
2h) Negativ samstämmighet eller missförstånd mellan handledaren och terapeuten, då både 
handledaren och terapeuten frågar när de inte hänger med (3-4) 
5) Undersökande (22-69) 
7) Fokus hållande (37-65) 
8) Avbrott och styrande (16-34) 
9) Avbrott och rådgivande (28-40) 
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10) Avbrott och pedagogisk upplysning (12-8) 
 
E) Handledaren litar på alliansen som sen bryts (6-5) 
Här ingår de tillfällen där handledarens intervention ur en egen position har lett till att 
alliansen med terapeuten bröts, och resulterade i avbrott i undersökningen och inlärningen. 
Följande kategorier har räknats in: 
2f) Samspel (2-3) 
2h) Negativ samstämmighet eller missförstånd mellan handledaren och terapeuten, då 
handledaren missar terapeutens information om patienten (4-2) 
 
F) Bruten allians (0-8) 
Att alliansen bryts och förblir bruten ett tag förekom inte i början av handledarutbildningen. 
Kategorin som räknas in här är: 
2h) Negativ samstämmighet eller missförstånd mellan handledaren och terapeuten, då 
terapeuten och handledaren missar eller ignorerar vad den andra säger (0-8) 
 
Diagram 2 visar förändringar i frekvenser för olika kategorigrupper i början och vid slutet av 
handledarutbildningen: 
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Diagram 2. Frekvenser av förändringar i alliansen. 
 
Diagrammet visar att handledaren stärker alliansen lika mycket i början och i slutet av 
handledarutbildningen (113-122), men handledaren litar mycket mer på den mot slutet av 
handledarutbildningen (120-221). Det tyder på en starkare allians mot slutet, som också 
bekräftas av faktum att handlednings par (handledare – terapeut) mot slutet av 
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handledarutbildningen står ut med att alliansen är bruten ett tag, något som inte fanns i början 
av handledarutbildningen. Det tyder på att alliansen har utvecklats, och det är en av 
kännetecken på en bra allians.  
 
 
3.4. Inlärningsstil 
 
För att analysera handledarens interventioner i hänsyn till inlärningsstilen har fem olika 
varianter på inlärningsstil identifierats. Kategorier har sorterats i följande fem grupper: 
 
A) Direkt inlärningsstil (57-70) 
Här berättar handledaren eller visar på ett tydligt och konkret sätt vad som är en bra 
terapeutisk hållning, hur terapeuten kan eller bör göra. Följande kategorier har räknats in: 
2f) Samspel (3-0) 
3a-c) Stödjande (14-22) 
9) Avbrott och rådgivande (28-40) 
10) Avbrott och pedagogisk upplysning (12-8) 
 
B) Indirekt och direkt inlärningsstil (2-0) 
Här har de två tillfällen i början av utbildningen, som ingår i kategorin 2f) Samspel, räknats in 
då handledaren fungerar som rollmodell för terapeuten, dvs. handledaren gör i handledningen 
så som också terapeuten kan göra i terapin med patienten, t.ex. hjälper terapeuten/patienten 
sätta ord på sina känslor. 
 
C) Indirekt inlärningsstil (171-267) 
Här har alla tillfällen räknats in då handledarens interventioner under handledningen är en 
implicit hänvisning till terapeuten om en god terapeutisk hållning, vad man kan intressera sig 
för som terapeut, eller hur man kan tänka kring olika fenomen. Kategorier som har tagits med 
är: 
2a-e) Samstämmighet (27-30) 
2f) Samspel (7-6) 
2h) Negativ samstämmighet eller missförstånd mellan handledaren och terapeuten, då 
handledaren och terapeuten frågar varandra när de inte hänger med (3-4) 
3d) Stödjande, då handledaren stärker handledar - terapeut relationen (0-7) 
4) Bejakande (11-16) 
5) Undersökande (22-69) 
6) Tydliggörande (48-36) 
7) Fokus hållande (37-65) 
8) Avbrott och styrning (16-34) 
 
D) Indirekt inlärningsstil som inte ger inlärning (0-4) 
Det har hänt vid fyra tillfällen vid slutet av handledarutbildningen (kategori 2f) Samspel) att 
terapeuten inte har förstått vad handledaren menade men ingen gjorde något att reda ut det. 
 
E) Negativ inlärning (ingen inlärning sker) (8-12) 
Här räknas alla handledarens interventioner som inte hade någon relation till terapeutens 
inlärning: 
1) Handledaren låter terapeuten styra (4-2) 
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2h) Negativ samstämmighet eller missförstånd mellan handledaren och terapeuten, då 
handledaren missar information som terapeuten ger (4-2), samt då handledaren och terapeuten 
missar eller ignorerar det den andra säger/frågar (0-8). 
 
Diagram 3 visar förändringar av handledarens interventioner i relation till inlärningsstilen 
som en viss intervention innebär. 
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Diagram 3. Frekvenser över inlärningsstilar i början och vid slutet av handledarutbildningen. 

  
Både i början och vid slutet av handledarutbildningen är den indirekta inlärningsstilen mest 
dominerande (ca 75%), och den ökar också mest mot slutet av handledarutbildningen. Den 
direkta inlärningsstilen finns också med, ca en fjärde del eller 25%, men den ökar inte så 
mycket under utbildningens gång. Ingen inlärning sker relativt sällan, både i början och vid 
slutet av utbildningen (ca en tjugonde del, eller 5%), och likaså är mer utpräglade tillfällen då 
handledaren blir som rollmodell för terapeuten få. Samtidigt, dock, kan man säga att indirekt 
inlärning baseras just på att handledaren intar rollen som modell för hur en terapeut kan vara. 
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3.5. Fokus 
 
Vad det gäller innehållet i handledarens interventioner har följande sex distinkta fokus 
områden urskiljts: 
 
A) Fokus på patientmaterial (98-120) 
Följande kategorier har räknats in: 
2f) Samspel (3-3) 
2g) Terapeutens integrering av handledarens stil/råd (6-2) 
5c-e) Undersökande (8-20) 
6d-h) Tydliggörande (45-21) 
7d-e) Fokus hållande (15-25) 
8a) Avbrott och styrande (3-22) 
9b) och 9d) Avbrott och rådgivande (17-25) 
10) Avbrott och pedagogisk upplysning (1-2)  
 
B) Fokus på psykoterapins ramar (15-23) 
Följande kategorier har räknats in: 
2f) Samspel (1-2) 
6b) Tydliggörande (0-9) 
7a) Fokus hållande (4-9) 
8b) Avbrott och styrning (8-3) 
10) Avbrott och pedagogisk upplysning (2-0) 
 
C) Fokus på terapeutens hållning (19-12) 
Följande kategorier har räknats in: 
2f) Samspel (3-1) 
2g) Terapeutens integrering av handledarens stil/råd (1-5) där det mest påtagliga var ”att ta in 
i rummet” (0-4) 
9a) Avbrott och rådgivning (5-3) 
10) Avbrott och pedagogik (10-3) 
 
D) Fokus på terapeutens motöverföring och känslor (34-73) 
Följande kategorier har räknats in: 
2f) Samspel (3-4) 
2g) Terapeutens integrering av handledarens stil/råd (2-9) 
3b) Stödjande (6-10) 
5b) Undersökande (9-18) 
7c) Fokus hållande (14-28) 
8d) Avbrott och styrning (0-3) 
10) Avbrott och pedagogisk upplysning (0-1) 
 
E) Fokus på terapeutens tankar (16-48) 
Följande kategorier har räknats in: 
2f) Samspel (1-3) 
3c) Stödjande (6-11) 
5a) Undersökande (5-31) 
7b) Fokus hållande (4-3) 
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F) Fokus på ramar/relationen i handledningen (5-15) 
Följande kategorier har räknats in: 
3d) Stödjande/stärkande (0-7) 
8c) Avbrott och styrande (5-6) 
10) Avbrott och pedagogisk upplysning (0-2) 
 
Diagram 4 visar de ändringar som har skett i innehållet som handledarens interventioner 
fokuserar på i början respektive vid slutet av handledarutbildningen: 
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Diagram 4. Frekvens over innehållet (fokus) I handledarens interventioner i början respektive vid slutet 
av handledarutbildningen. 
 
Största fokus ligger på patientmaterialet och på terapeuten, med den skillnaden att fokus på 
terapeuten ökar avsevärd mot slutet av handledarutbildningen, och då fr.a. fokus på 
terapeutens motöverföring och tankar. Handledningens ramar och relationen träder fram mer 
mot slutet av handledarutbildningen, men fortfarande mindre än ramar för psykoterapin, och 
utgör inte mer än ca 5% av fokus för här inräknade interventioner.  
 
Det intressanta att notera här är förändringen i innehållet (fokus) för handledarens 
pedagogiska interventioner. I början av utbildningen handlar handledarens pedagogiska 
interventioner mest om psykoterapi ramar, mål för psykoterapi, och terapeutens hållning med 
ibland konkret förslag hur att gå tillväga med sina frågor. Mot slutet av utbildningen, däremot, 
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handlar interventioner om att använda motöverföringen i psykoterapi, om den 
psykoterapeutiska relationen, och om att ”ta in i rummet” (för exemplen se ovan under 
beskrivning av huvudkategorin 10) Avbrott och pedagogisk upplysning). 
 
 
 
4. Diskussion 
 
 
4.1. Sammanfattning av resultat utifrån data och me mos 
 
Resultat från ovan visar på att handledaren har under utbildningens gång blivit aktivare och 
samarbetar bättre, mer jämbördigt, med terapeuten. Alliansen har blivit starkare med tiden, 
utan att handledaren har ökat sin stärkning av den på något sätt, alltså har den utvecklats på ett 
bra sätt. Den indirekta inlärningsstilen har dominerat från början av handledarutbildningen, 
men har ökat ännu mer mot slutet. Interventioner där inlärning uteblir är väldigt få, bara ca 
5%, som är bevis på att inlärningsalliansen har fungerat bra. 
Patienten och terapeuten är mest i fokus, men mot slutet av handledarutbildningen ökar fokus 
på terapeutens motöverföring och tankar, dvs. en helhetlig förståelse av patienten. 
Handledaren är däremot nästan inte alls synlig i handledningen, dock en ökning sker mot 
slutet av handledarutbildningen då handledaren är synlig i ca 5% av interventioner. 
 
I memos är det noterat att handledaren är mer aktiv, tydlig, och rådgivande mot slutet av 
utbildningen, men ibland ändå för passiv. Det kan tolkas som att handledaren inte har helt 
integrerat den nya aktivare stilen. Vidare är det noterat att alliansen är lika bra i början och vid 
slutet av handledarutbildningen, och att handledaren är lika lyhörd för terapeuten, men att 
alliansen tål mer mot slutet, dvs. handledaren litar mera på alliansen. Ett viktigt inslag torde 
vara avstängning av inspelningar vid fyra tillfällen, som tyder på att handledaren har börjat 
prioritera terapeuten framför inspelningen, eller snarare det som vi kunde kalla 
organisationen. Inlärningsstilen är mot slutet av handledarutbildningen mer direkt, tydlig och 
målmedveten. Samtidigt mognar gemensam undersökning med terapeuten, som handlar om 
att befästa terapeutens stil i praktiken – i terapi med patienten och i terapeutens medvetna 
formulering av förståelse av patienten. Därmed ökar också den indirekta inlärningen mot 
slutet av handledarutbildningen. Mot slutet av handledarutbildningen handlar handledningen 
mer om terapeutens motöverföring, samtidigt som handledaren blir mer synlig genom sin 
ökade aktivitet, och tydligare och aggressivare interventioner. 
 
Sammanfattningsvis bekräftar jämförelsen mellan analys av kategorier och memos att 
handledaren har under handledarutbildningens gång blivit aktivare. Alliansen har blivit 
starkare (t.ex. har handledaren valt att prioritera terapeuten framför organisationen). Den 
indirekta inlärningsstilen ökar mot slutet av handledarutbildningen och likaså jämbördighet 
mellan handledaren och terapeuten. Fokus på terapeutens helhetliga förståelse av patienten 
ökar (terapeutens motöverföring och tankar), men också handledaren börjar träda fram lite 
grann. 
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4.2. Metoddiskussion 
 
Fördelen med att använda grundad teori på det här viset är att det framkommer kategorier för 
att beskriva handledarstilen som utgår ifrån själva materialet, dvs. det specifika handlednings 
par som analyseras. Det ger alltid bättre täckning av de karakteristiska aspekter för en specifik 
handledarstil, än vad tidigare framtagna mätinstrumenten, baserade på annat material, kan 
göra. Nackdelen kan bli att själva kategorierna kan bli för unika för handledarstilen i fråga, 
och eventuellt går inte att jämföra med annan forskning eller själva handledarutbildningen. 
Det kan bero på läsarens påverkan på vad som anses vara viktiga aspekter i handledarstilen, 
men det kan också bero på den specifika handledaren och handlednings pars dynamik. 
 
Som redovisas nedan, dock, i den här undersökningen har de framtagna kategorierna för att 
beskriva handledarstilen stämt väl överens med annan beskrivning av handledarstilen i 
litteraturen och forskningen. Också förändringar i handledarstilen har ganska väl motsvarat de 
väntade förändringarna i handledningen som sker under tiden, samt målen med 
handledarutbildningen. 
 
Eftersom undersökningen handlar om bara en handledarkandidat, och eftersom ingen kontroll 
grupp har använts, ingen slutsats kan dras huruvida det är själva handledarutbildningen som 
har lett till förändringar i handledarstilen.  
 
 
4.3. Jämförelse mellan förändringar i handledarstil en med andra beskrivningar 
av god handledarstil 
 
Den här analysen har satt ut att besvara huvudsakligen tre frågor: Hur kan handledarstilen 
som är föremål för den här studien beskrivas och går det att jämföra med god handledarstil så 
som den beskrivs i litteraturen och forskningen?, Hur såg handledarstilen i början av 
handledarutbildningen, och hur såg den ut vid slutet av handledarutbildningen?, samt 
huvudfrågan: Har det skett några förändringar i handledarstilen under handledarutbildningen? 
Det generella svaret är positiv: handledarstilen blev beskriven på ett sätt som är jämförbart 
med andra beskrivningar och undersökningar, och vid jämförelsen från början och slutet av 
handledarutbildningen framkommer tydliga förändringar. 
 
I olika beskrivningar och vid olika undersökningar har en lång rad kategorier använts för att 
beskriva handledarstilar. Se t.ex. ”supervisor behaviours” i Milne och James (2002:58), 
Sundin et al. (2008:388), Friedlander och Ward  (1984:546), eller Imre Szeczödys 
mätinstrument för handledarstilar föreslagen som en möjlig redskap för deltagare i det här 
projektet. En jämförelse mellan dessa kategorier och kategorier framtagna i den här 
undersökningen visar stor överensstämmelse. 
 
Vad det gäller huvudmålet med handledningen generellt, visar resultaten att handledaren har 
lyckats med att lära ut till terapeuten en god psykoterapeutisk arbetsmetod och stil i den 
psykodynamiska traditionen där arbete med överföring och motöverföring står i fokus. Ögren 
et al. (2003), Boalt Boëtius och Ögren (2003a:38), samt Szecsödy (1999:180-182) beskriver 
arbetsmetoden med överföring och motöverföring som central för just den psykodynamiska 
traditionen. 
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Terapeuten har också utvecklats från en mer beroende relation till handledaren, där 
handledaren inte var så synlig i början av utbildningen och litade mindre på alliansen, till en 
mer självständig yrkesperson. Det syntes bl.a. i att handledaren kunde hålla en egen position i 
undersökningar betydligt mer mot slutet av utbildningen. Med andra ord, både terapeuten och 
handledaren framträder som mer självständiga och trygga yrkesutövare av sina respektive 
yrkesroller, ett mål som beskrivs av Boalt Boëtius och Ögren (2003a:36), Friedlander och 
Ward (1994), Ögren et al. (2003), Watkins (1990), samt Watkins (1994). 
 
Vidare har handledaren utvecklat terapeutens medvetenhet om sina egna reaktioner och 
erfarenheter i psykoterapirummet, och terapeuten har lärt sig att förstå patienten både genom 
känslor och tankar. Enligt en undersökning av Boalt Boëtius och Ögren (2003b:95) är detta av 
största betydelse i en god handledarstil. 
 
Den strävan hos handledarna, i en annan studie av Ögren et al. (2003), efter att visa på 
konflikter hos de handledda i anslutning till materialet från psykoterapier, att jobba med 
parallellprocesser, samt överförings- och motöverföringsmaterial, är nästan helt frånvarande 
från handledningen som har analyserats här. Trotts att flera parallellprocesser noterades i 
materialet var det inget som varken handledaren eller terapeuten noterade i handledningen. 
Följaktligen, analyserade de bara överförings- och motöverföringsmaterial från psykoterapin, 
inte från handledningen. 
 
Handledarstilen hos handledaren i den här undersökningen motsvarar väl Szecsödys 
beskrivning av den optimala handledarstilen för inlärning, som han kallar handledarens 
”ekvidistanta position” och beskriver den som icke-dömande, öppen attityd, med stabil fokus 
på den handleddes rekonstruktivt arbete med sin interaktion med patienten (Szecsödy 
1999:180-182). Med andra ord, fokus bör ligga på terapeuten, relationen mellan terapeuten 
och patienten, samt patienten. Handledaren i den här studien uppfyller redan från början av 
sin utbildning de flesta krav som Szecsödy i samma artikel beskriver som målet för 
handledarutbildningen. Det som har blivit mer uttalat mot slutet av handledarutbildningen är 
fr.a. att kunna lösa på ett bra sätt den triangel konflikten som uppstod mellan terapeuten – 
handledaren - organisationen p.g.a. inspelningen av deras handledningstimmar, samt en ännu 
tydligare frihet att inte alltid förstå utan att bli förvirrad. Förmåga att härbärgera laddat 
material har ökat hos terapeuten, medan handledaren har haft denna förmåga från början, och 
tack vare den lyckats stimulera ackommodativ inlärning hos terapeuten, som anses vara en av 
viktigaste och svåraste inlärningsformer. 
 
De flesta författarna betonar vikten av samarbete, ömsesidighet och jämlikhet, samtidigt som 
handledaren ska vara den mer erfarne, experten som erbjuder tankar, idéer, och erfarenheter 
(Boalt Boëtius & Ögren 2003a:13, Olson & Petitt 1995). Resultaten av den här 
undersökningen visar tydligt på att mer ömsesidigt och jämlikt samarbete har utvecklats mot 
slutet av handledarutbildningen. Både handledaren och terapeuten framträder som mer 
urskilda och självständiga, säkrare i sina respektive yrkesroller, och därmed uppfyller viktiga 
mål för både handledning och handledarutbildning. 
 
Vad det gäller inlärningen som målet för handledning, uppfyller handledaren de 
grundläggande aspekter på handledningens inlärningsmål så som de beskrivs i litteraturen, då 
den handledde terapeuten har under handledningen tydligt utvecklat en inkännande och 
reflekterande terapeutisk stil, samt en öppen och trygg relation till handledaren (jfr. t.ex. med 
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Szecsödy 1999:183-4). Eller, för att vända på det: handledaren har lärt ut en inkännande och 
reflekterande terapeutisk stil, och skapat förutsättningar för ett öppet och tryggt relaterande. 
 
 
4.4. Slutsats 
 
Handledningen under utbildningen har utvecklats så som det väntas av en god handledning, 
alltså har handledaren visat på en god handledarstil. Själva handledningsrelationen och här-
och-nu i handledningsrummet har inte använts av den här handledaren. För att kunna besvara 
huruvida och på vilket sätt en handledarutbildning påverkar handledarnas handledningsstilar, 
borde vidare forskning analysera relationen mellan en handledarkandidats utveckling av 
handledarstilen under handledarutbildningen och själva handledarutbildningen. Jämförelser 
mellan det som lärs ut, handledarkandidatens attityder, och det faktiska handledarpraktiken 
bör göras på ett systematisk sätt. 
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Bilaga: 
Innehållet/kursplan i handledarutbildningen vid S:t  Lukas 
utbildningsinstitutet 2008-2009. 

    

SCHEMASCHEMASCHEMASCHEMA    

Lärar- och handledarutbildning i psykoterapi 2007-2009 
vt 2007 – Termin 1 

 
Plats: Krukmakargatan 34 A, Stockholm. Port 3784. Dörr 2307 
Rum: Göte Bergsten, plan 1 

 
 

Veckodag  Datum Tid/kl Föreläsning/seminarium 
     

Fredag  23 mars 10.15-11.45 Introduktion och välkommen! 
    S:t Lukas nu. Björn Elwin /BE 
    Presentation av lärarna 
    Presentation av deltagarna 
    Presentation av utbildningen 
     
   11.45-13.00 Lunch 

   13.00-14.30 Lärarrollen – historik. Gunnel Jacobsson /GJ 
   14.30-15.00 Kaffe 
   15.00-16.30 Handledning – historik. Sören Broms / SB 
     
     

Fredag  30 mars 08.30-10.00 Handledningsgrupperna startar! 
    Gemensam kaffepaus 
     
     

Fredag  13 april 08.30-10.00 Handledningsgrupperna 
    Kaffe 
     
     

Fredag   20 april 08.30-10.00 Handledningsgrupperna 
    Kaffe 
   10.30-12.00 Handledningens ram och kontrakt. SB 
   12.00-13.00 Lunch 
   13.00-14.30 Handledningens ram och kontrakt. GJ 
   14.30-15.00 Kaffe 
   15.00-16.30 Gruppens möte med Tuula Dahl / TD 
     
     

Fredag  27 april 08.30-10.00 Handledningsgrupperna 
    Kaffe 
     
     

Fredag   11 maj 08.30-10.00 Handledningsgrupperna 
    Kaffe 
   10.30-12.00 Handledarens två funktioner: lärare och psykoterapeut. SB 
   12.00-13.00 Lunch 
   13.00-14.30 Handledarens ansvar – juridik. Åke Hielm 
   14.30-15.00 Kaffe 
   15.00-16.30 F n oklart! 
     
     

Fredag  25 maj 08.30-10.00 Handledningsgrupperna 
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    Kaffe 
     
    Vänd – forts nästa sida! 

     
Veckodag  Datum Tid/kl Föreläsning/seminarium 

     
     

Fredag   1 juni 08.30-10.00 Handledningsgrupperna 
    Kaffe 
   10.30-12.00 Psykoanalytiska begrepp i handledningssituationen. SB 
   12.00-13.00 Lunch 
   13.00-14.30 S:t Lukas historia. Mats Lejmyr /MLr 
   14.30-15.00 Kaffe 
   15.00-16.30 Handledarens ansvar – etik. Anders Carlberg 
     
     

Fredag  8 juni 08.30-10.00 Handledningsgrupperna 
    Kaffe 
     
     
    HÖSTTERMINEN inleds 
     

Fredag  24 aug 08.30-10.00 Handledningsgrupperna startar igen! 
    Kaffe 
     
     
     
     
     

 
 
 

SCHEMASCHEMASCHEMASCHEMA    

Lärar- och handledarutbildning i psykoterapi 2007-2009 
ht 2007 – Termin 2 

 
Plats: Krukmakargatan 34 A, Stockholm. Port 3784. Dörr 2307 
Rum: Göte Bergsten, plan 1 

 
 
Vecka  Datum Tid/kl Föreläsning/seminarium 

     
34  24 aug 08.30-10.00 Handledning på handledning 
   10.00-10.15 Gemensamt kaffe 
   10.15-10.30 Kursledarinfo 
   10.30-12.00 Psykoanalytiska begrepp i handledningssituationen. Sören Broms 
   12.00-13.00 Lunch 
   13.00-14.30 Forskning om grupphandledning. Marie-Louise Ögren 
   14.30-15.00 Kaffe 

   15.00-16.30 Fördjupningsaspekter på motöverföring i handledning.  
Anders Jacobsson. 

     
36  7 sept 08.30-10.00 Handledning på handledning 
   10.00-10.15 Gemensamt kaffe  
   10.15-10.30 Kursledarinfo 
   10.30-12.00 Ett första försök att besvara frågan. Sören Broms 
   12.00-13.00 Lunch 
   13.00-14.30 Parallellprocesser. Franziska Ylander 
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   14.30-15.00 Kaffe 
   15.00-16.30 Lärandets olika facetter. Gunnel Jacobsson 
     

40  5 okt 08.30-10.00 Handledning på handledning 
   10.00-10.15 Gemensamt kaffe 
   10.15-10.30 Kursledarinfo 
   10.30-12.00 Existensfilosofi. Jonna Bornemark 
   12.00-13.00 Lunch 
   13.00-14.30 Seminarieundervisning o storgruppsföreläsning. Gunnel Jacobsson 
   14.30-15.00 Kaffe 
   15.00-16.30 Juridik. Åke Hjelm 
     

42  19 okt 08.30-10.00 Handledning på handledning 
   10.00-10.15 Gemensamt kaffe 
   10.15-10.30 Kursledarinfo 
   10.30-12.00 Examinationens principer och praktik. Gunnel Jacobsson 
   12.00-13.00 Lunch 
   13.00-14.30 Existensfilosofi. Jonna Bornemark 
   14.30-15.00 Kaffe 
   15.00-16.30 Gruppens tid med Tuula Dahl 
     

46  16 nov 08.30-10.00 Handledning på handledning 
   10.00-10.15 Gemensamt kaffe 
   10.15-10.30 Kursledarinfo 
   10.30-12.00 Exempel på undervisningsmodeller. Gunnel Jacobsson 
   12.00-13.00 Lunch 
   13.00-14.30 Existensfilosofi. Jonna Bornemark 
   14.30-15.00 Kaffe 
   15.00-16.30 Grupphandledning. Siv Boalt Boethius 
     

     

     

    Vänd – forts nästa sida! 

     
 
Vecka  Datum Tid/kl Föreläsning/seminarium 

     
     

48  30 nov 08.30-10.00 Handledning på handledning 
   10.00-10.15 Gemensamt kaffe 
   10.15-10.30 Kursledarinfo 
   10.30-12.00 Existensfilosofi. Jonna Bornemark 
   12.00-13.00 Lunch 
   13.00-14.30 Könsmedveten pedagogik. Gunnel Jacobsson 
   14.30-15.00 Kaffe 
   15.00-16.30 Grupphandledning. Siv Boalt Boethius 
     

50  14 dec 08.30-10.00 Handledning på handledning 
   10.00-10.15 Gemensamt kaffe 
   10.15-10.30 Kursledarinfo 
   10.30-12.00 Vi diskuterar lärar- och föreläsarrollen med utbyte av personliga 

erfarenheter och slutsatser ur litteraturen. Gunnel Jacobsson 
   12.00-13.00 Lunch 
   13.00-14.30 Existensfilosofi. Jonna Bornemark 
   14.30-15.00 Kaffe 
   15.00-16.30 Hjälpmedel i undervisningen, Power Point. Gunnel Jacobsson 

SCHEMASCHEMASCHEMASCHEMA    

Lärar- och handledarutbildning i psykoterapi 2007-2009 
vt 2008 – Termin 3 
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Plats: Krukmakargatan 34 A, Stockholm. Port 3784. Dörr 2307 
Rum: Göte Bergsten, plan 1 

 
 

Veckodag  Datum Tid/kl Föreläsning/seminarium 
     

Fredag  11 jan 08.30-10.00 Handledning på handledning 
   10.00-10.15 Gemensamt kaffe 
   10.15-10.30 Kursledarinfo 
   10.30-12.00 Pedagogisk teknik. PowerPoint. Gunnel Jacobsson /GJ 
   12.00-13.00 Lunch 

   13.00-14.30 Uppläggning av höstens GUT-undervisning /GJ 
   14.30-15.00 Kaffe 
   15.00-16.30 Grupphandledning. Marie-Louise Ögren. 
     
     

Fredag   8 feb 08.30-10.00 Handledning på handledning 
   10.00-10.15 Gemensamt kaffe 
   10.15-10.30 Kursledarinfo 
   10.30-12.00 Introduktion till pedagogisk övning. / GJ 
   12.00-13.00 Lunch 
   13.00-14.30 Att skapa plattform för lek på blodigt allvar. Imre Szescösdy 
   14.30-15.00 Kaffe 
   15.00-16.30 Lärarlöst planeringsseminarium 
     
     

Fredag   22 feb 08.30-10.00 Handledning på handledning 
   10.00-10.15 Gemensamt kaffe 
   10.15-10.30 Kursledarinfo 
   10.30-12.00 Videoövning GJ och SB 
   12.00-13.00 Lunch 
   13.00-14.30 Videoövning GJ och SB 
   14.30-15.00 Kaffe 
   15.00-16.30 Lärarlöst planeringsseminarium 
     
     

Fredag   7 mars 08.30-10.00 Handledning på handledning 
   10.00-10.15 Gemensamt kaffe 
   10.15-10.30 Kursledarinfo 
   10.30-12.00 Videoövning GJ och SB 
   12.00-13.00 Lunch 
   13.00-14.30 Videoövning GJ och SB 
   14.30-15.00 Kaffe 
   15.00-16.30 Lärarlöst planeringsseminarium 
     
     

Fredag   4 april 08.30-10.00 Handledning på handledning 
   10.00-10.15 Gemensamt kaffe 
   10.15-10.30 Kursledarinfo 
   10.30-12.00 Videoövning GJ och SB 
   12.00-13.00 Lunch 
   13.00-14.30 Videoövning GJ och SB 
   14.30-15.00 Kaffe 
   15.00-16.30 Godkänna / underkänna. Franziska Ylander 
     
    Vänd – forts nästa sida! 

 
Veckodag  Datum Tid/kl Föreläsning/seminarium 
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Fredag   18 april 08.30-10.00 Handledning på handledning 
   10.00-10.15 Gemensamt kaffe 
   10.15-10.30 Kursledarinfo 
   10.30-12.00 Videoövning GJ och SB 
   12.00-13.00 Lunch 
   13.00-14.30 Genusperspektiv i handledning. Christina Flordh 
   14.30-15.00 Kaffe 
   15.00-16.30 Gruppens tid med Tuula Dahl 
     

Fredag   16 maj 08.30-10.00 Handledning på handledning 
   10.00-10.15 Gemensamt kaffe 
   10.15-10.30 Kursledarinfo 
   10.30-12.00 Existentiella frågor i handledning. Åke Lantz 
   12.00-13.00 Lunch 
   13.00-14.30 Att handleda på institution. Mats Hamreby 
   14.30-15.00 Kaffe 
   15.00-16.30 Genusperspektiv i handledning. Boel Seldén 
     

Fredag   30 maj 08.30-10.00 Handledning på handledning 
   10.00-10.15 Gemensamt kaffe 
   10.15-10.30 Kursledarinfo 
   10.30-12.00 Existentiella frågor i handledning. Åke Lantz 
   12.00-13.00 Lunch 
   13.00-14.30 Att handleda på institution. Mats Hamreby 
   14.30-15.00 Kaffe 
   15.00-16.30 Öppet tillsvidare 
     
     

 
 


