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Dagens 
innehåll

● Vad innebär handledar/mentorsrollen?

● Vad som förväntas av dig som 
handledare eller mentor av universitetet?

● Handlednings/mentorsprocessen

● Vad gör man om det blir problem?



Psykologihantverket



Profession och 
professionalisering 
“En profession är ett yrke som kräver längre teoretisk 
utbildning som sedan tar sig uttryck i praktisk yrkesutövning 
i tjänster som gynnar den enskilde och samhället. 
Yrkesutövarna i professionen har även krav på etiska 
förhållningssätt, kontinuerlig kunskapsutveckling och en 
vetenskaplig förankring. En profession fyller alltså en 
specifik funktion i samhället och professionens expertstatus 
och legitimitet avgörs till stor del av samhällets erkännande 
genom till exempel krav på legitimation, vilken ger 
professionsutövarna autonomi. Professionsutövarna 
behöver i sin tur generera ny kunskap och nya metoder för 
att upprätthålla sin expertställning.”



Hur vägleder vi nya 
psykologer in i 
psykologyrket?



Några teorier om 
handledning



Expertmodellen
● Pragmatiskt angreppssätt
● Handledaren leder den handledde
● Lärandeprocessen blir mer passiv för den 

handledde



Utvecklingsmodellen

● Lyfter fram den dynamiska 
utvecklingen över tid

● Både handledare och den handledde 
utvecklas

● Utvecklingen sker i stadium vilket 
påverkar den behoven

○ Fokus på sig själv
○ Fokus på patienten och dennes 

kontext
○ Fokus på terapiprocessen



KBT- modellen
● Handledning påminner om terapi
● Följer en bestämd struktur

○ Avstämning
○ Agenda
○ Val av fokus för handledningstillfälle
○ Eventuella hemuppgifter



Kolbs inlärningsmodell

Upplevelse

Förståelse

Konceptualisering

Transformering



Två boktips:
● Handledningens ABC - Klinisk 

handledning ur ett KBT-perspektiv
● Handledning ur ett 

KBT-perspektiv



Hur gör vi i 
praktiken?



Hur anpassar vi VFU 
utifrån Corona?



Hur visar vi upp vårt yrke?



Observation i 
handledning



Observation i samtal



Inspelning



Rollspel



Handledningsdagbok



Registrering



Hur ger vi 
återkoppling?
● Specifik konkret och positiv feedback 

(operanta faktorer)
● Vi sitter inte på facit



Olika dimensioner av handledning
1. Antaganden om världen
2. Teoretiska modeller om behandling
3. Personlig stil/roll
4. Strategi/fokus
5. Format
6. Specifika tekniker och övningar

Myrna Friedlander - psykolog vid State University of 
New York



Faktorer som 
påverkar handledning
- Social påverkan

- Känslomässig påverkan

- Färdigheter

- Mer?



Sammanfattning



Tack för mig!


