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Att få andra att ”växa”..

-en framåtsyftande modell för samtal

Välkomna!



Vad ska vi göra i dag?

• Kort om relationskompetens

• Vad är skillnaden på ett privat och professionellt samtal? 

-lite om de egna behoven i samtal, problem fokus och lösningsbyggande förhållningssätt

• Det professionella samtalets struktur

- Att sätta ramar

- Att bygga relationen, icke-verbal kommunikation, berättelse

- Kartlägga och att lyssna aktivt

- Övning (paus)

• Hur fortsätter vi ett samtal?

- Olika typer av frågor har olika effekt

- Framåtsyftande metoder, att vidga perspektiv

• Att avsluta ett professionellt samtal

- inventering mot mål och lösningar

• Övning



Relationskompetens (”Lärares relationskompetens”-Vad är det? Hur kan den utvecklas? , J. Aspelin (2018)

Relationellt förhållningssätt;

• Samtalsledaren intar en öppen hållning där vi 
möter individen som den är, inte för att göra något 

visst med eller av hen.
• Samtalsledare och elever samskapar i relationen i 

ett direkt pågående bandskapande.
• Samtalsledaren är delaktig i relationer tillsammans 

med elever utan att aktiviteten präglas av 
förutbestämda mål. 

Socialt tillvägagångsätt;

Samtalsledaren arbetar med relationer med mer eller 
mindre tydligt syfte att förverkliga olika slags mål. 

Hen använder sig av olika medel, tekniker, metoder 
etc. för att relationer (mellan samtalsledare-elev-
omgivning) ska stärkas och för att eleven ska göra 

framsteg sett till målen.

Dessa vågskålar balanserar samtalsledaren och manövrerar mellan.



Vad är ett professionellt samtal då?





Problem

6



Att arbeta lösningsbyggande
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Göra en handlingsplan

Ge stöd för genomförande

Utvärdera

En framåtsyftande samtalsstruktur
Sätt ramar för samtalet

Relationsbyggande

Kartläggning
Vidga 

perspektiv



Ramar för samtalet  

Behövs för att tydliggöra hur ett professionellt samtal skall vara 

funktionellt.

• Rollerna: vilka är vi? Vilka roller har vi?

• Mandat: vilket mandat har vi?

• Syfte och förväntningar: Vad ska vi göra? Vad ska vi uppnå? Hur gör vi det?

• Tid till förfogande? Hur många gånger? Hur ofta?

• Plats: undvika att bli störd av andra som springer ut och in i det rum där samtalet 

pågår

• Eventuella anteckningar

• Nästa träff?

• Vad gäller under samtalet – överenskommelse/kontrakt

• Förberedelse

• Punktlighet – hur gör vi vid förhinder?

• Ev. fika

Hardy Olson och Bill Petitt



• Skapa ett gott samtalsklimat 

• Bygga upp en fungerande relation 

• Skapa förståelse för berättelsen och 

situationen – ur berättarens 

perspektiv 

Relationsbyggande



Icke verbala färdigheter

• Ögonkontakt

• Fysisk avstånd

• Tempo, följsamhet, lugn

• Röstläge

• Koncentration och fokus 

• Nickningar, mimik, mm..

• Tystnad

• Kroppsspråk



Varje människa är en berättelse
• Narrativer-Varje samtal är en berättelse och är 

beroende av sin kontext.

• Att anlägga ett relationsperspektiv

- Ingen sanning är objektiv (olika förståelseramar)

- Det vi uppfattar som orsaken är alltid en tolkning

Jensen & Ulleberg (2015)



Många berättelser i berättelsen



Icke vetande hållning 

- Att bli informerad 

- Öppen för alla tänkbara svar

- Öppen för olika sätt att uttrycka svaret på

- Kan stimulera till att tänka och hitta nya svar som ni 
inte hade före samtalet

- Inte ta något för givet



Kartläggning
Steg 1 Fokus på bakgrund – kartläggning – här 
och nu (plocka isär delarna, förstå sammanhanget)



Att lyssna aktivt.. Rollspel med Sandra



Tre olika nivåer av lyssnande
(utifrån Whitworth m.fl.1998)

Nivå 1 – Inre lyssnande 

• Vi hör men reflekterar till oss själva

• Berättar ofta mer om oss själva än vad vi lyssnar till  

• Upptagen med att finna rätta lösningen på problemet, i stället för 
att verkligen lyssna.

Exempel: 

• Klienten: ”Usch vad mycket saker jag ska klara av. Jag vet inte hur 
jag ska få tid med allt.” 

• Samtalsledaren: ”Ja det låter jobbigt. Jag vet precis hur det är. Det jag 
brukar göra när jag har för mycket att göra är att skapa en lista.



Tre olika nivåer av lyssnande forts.

Nivå 2 – Fokuserat lyssnande

• Hela uppmärksamheten ligger på den som berättar. 

• Vi lyssnar med nyfikenhet och fördomsfri attityd, lämnar våra 
värderingar och åsikter åt sidan. 

• Vi blir involverade, engagerade, ställer frågor och vill veta – utan att 
bland in eget.

Exempel: 

• Klienten: ”Usch vad mycket saker jag ska klara av. Jag vet inte hur 
jag ska få tid med allt.” 

• Samtalsledaren: ”Ja, det låter jobbigt. Vad är det som tar all din 
energi?” ”Hur kan du göra för att få loss den tid du behöver?”



Tre olika nivåer av lyssnande forts.

Nivå 3 – Globalt lyssnande

• Här lyssnar vi fortfarande fokuserat men nu även med alla våra sinnen. 

• Vår intuition och magkänsla är påkopplad. 

• Vi lyssnar efter vad som inte sägs – kroppsspråket tex?

• Vi försöker sätta ord på det vi ser eller hör och återger detta som en 
iakttagelse – utan att göra anspråk på att komma med ”sanningen”. 

• Den andre avgör vad som är rätt.

Exempel

• Samtalsledaren: ”Jag tycker mig höra en viss uppgivenhet i din röst. 
Stämmer det?” eller 

• Samtalsledaren: ”Det låter som att det finns en tvekan i ditt svar. Jag får 
en känsla av det ligger något mer bakom det du säger.”



Fel sätt att ”lyssna” på

- Rådgivaren: bena ut problemet och snabbt (för tidigt) 
föreslå en lösning – sätter locket på 

- Avbrytaren: sitter och tänker ut vad man skall säga härnäst –
man lyssnar för att svara

- Försäkraren: hoppar in i samtalet för tidigt, innan meningen 
är avslutad – hindrar varje känslouttryck - sätter ord i andras 
mun

- Den rationelle: koncentrerar sig på att förklara varför vi 
känner som vi gör – har förklaring för allt 



Övning – Lyssna och sammanfatta
Parvis

Berättaren

• Berättar om något som irriterar

Lyssnaren

• Lyssnar med icke verbala färdigheter 

(ögonkontakt, följsamhet, lugn, kroppsspråk, koncentration och fokus, nickningar, mimik, tystnad) 

• Avslutar med att sammanfatta och fråga: ”har jag förstått 

dig rätt?”

Berättaren 

• Svarar 



Att ställa frågor eller frågor..



Syftet med frågor

- Visa att man lyssnar

- Få ”tillträde” till berättarens berättelse 

- Bidra till att skapa tydlighet, förtydligande 

- Ett sätt att samla relevant information

- Att låta berättaren komma till tals

- Utmana berättaren – leda till utforskning, ökad insikt –
hjälpa berättaren att reflektera









Perspektivvidgning

Framåtsyftande, inventering, mot mål och lösning (plocka ihop delarna 
till (nya!) sammanhang)



Perspektivvidgande frågor

• Sammanfatta kartläggning utifrån samtalsledarens 
perspektiv

• Verbalisera – sätta ord på vad du hör

• Visualisera – sätt på papper det du hör

• Konfrontera och utmana (inte attackera)

• Informera (efterfrågad information)

Hägg & Kuoppa



Färdighet: verbalisera

• Sätta ord på känslor som individen förmedlar men som 
kanske inte uttryckts i klartext

• Sätta ord på möjligheter och hinder som klienten 
uttrycker

• Synliggöra något som individen inte varit medveten 
om förut

• Ge nya infallsvinklar på det som diskuteras 



Färdighet: sammanfatta 

• Samtalsledarens perspektiv - det du uppfattar och tänker om det 
den andre förmedlar

• Lägg till egna tankar, tolkningar och hypoteser och presentera 
det som något individen kan ta ställning till. (se upp för de egna 
behoven)

• Var varsam med att byta ut eller förvanska det individen har 
sagt.

• Ge tillbaka  - ”Stämmer det? ”Kan det vara så?” ”Vad tänker du 
om det?”



Mål med att perspektivvidga

• Komma fram till hur individen vill hantera den aktuella 
situationen

• Inventera och synliggöra, resurser,  möjligheter och 
konsekvenser (ev. hinder)

• Formulera realistiska och genomförbara mål (lägga grunden för 
en handlingsplan)

• Utökad helhetsuppfattning (plocka ihop delarna)

• Klarhet och ökad förståelse

• Nya synvinklar

• Att se mer än det vanliga – än det självklara



Avsluta: från mål till handling 

• Hur vill individen formulera sitt mål?

• Är det realistiskt och genomförbart? 

• Inventera strategier och olika sätt att nå målet 

• Formulera delmål 

• Inventera resurser som den sökande har för att nå 
målet

• Inventera vilka andra (ev.) som behövs för att uppnå 
målet

• Avsluta och utvärdera samtalen



Samtalsövning 
Samtala (10 minuter samtal)

• En person leder samtalet

• En person berättar

• Den tredje observerar och ger feedback till samtalsledaren (se rubrik observatör)

Berättaren kan utgå från ett av följande tema:

• Ett ”projekt” som väntar på att bli genomförd (privat eller arbetsrelaterad) 

• En svårighet/problem du vill ha hjälp med. Det kan vara något du har svårt för.

Samtalsledaren använder sig av: 

• Ett professionellt förhållningssätt, empatiskt lyssnande, inlevelse

• Relevanta färdigheter (omformulering, sammanfattning, frågor) se häfte!

Observatören:

• Låt först samtalsledaren reflektera

• Vad var karakteristiskt under samtalsformen?

• Hur lyssnade samtalsledaren - hur bekräftade han/hon?

• Vilka frågor ställdes? Vad fick de för effekt?



Frågetekniker i samtalet utifrån ”Uppskattande samtalskonst, om 
att skapa möjligheter i samtalets värld” Susanne Bergman Camilla 
Blomqvist

Resurs- och strategifrågor

(Tydligöra resurserna som den studerande besitter.)
- Hur klarade du av den situationen?
- Var hittar du styrkan?
- Hur gör du för att klara uppgifterna?

Undantagsfrågor

(Söka situationer när problemet inte uppstår.)
- Finns det tillfällen när problemen inte uppstår?
- Vad var annorlunda vid de tillfällens då problemen inte uppstod?
- Vad behöver hända för att det inte ska bli så igen?



Relationsfrågor

(Frågor som för in en eller flera andra personer i rummet, även
om de inte finns där.)
- Om NN vore här, vad tror du hen skulle lägga märke till som

var annorlunda hos dig, när problemet inte förekommer?
- Vad uppskattar NN mest hos dig?
- Vilka skulle påverkas om du förändrade din situation?
- Hur skulle de beskriva din situation då?
- Hur skulle NN kunna vara till hjälp i din situation?



Skalfrågor

(Tydliggöra skillnader mellan de olika stegen i riktning mot 
målet.)
- Var befinner du dig  idag på en skala från ett till tio där ett

betyder inget framsteg och tio betyder att du själv överstigit
dina förväntningar?

Om studenten svarat två: 
- Hur lyckades du med att vara på en tvåa? Vad är det som

gör att du inte är på ett?
- Om du skulle sagt tre, vad hade då varit annorlunda? Vilket

är det första steget du måste ta för att komma till tre?

- Om 100 står för att vara den person du alltid velat vara, hur
nära skulle du säga att du är idag? Hur nära har du varit
100? Hur var det då?



Framgångsfrågor

(Vikten av att få berätta om sina framgångar.)
- När kände du dig nöjd med dig själv när du gick hem från

skolan? Varför det? Vad var det som gjorde att du kände dig 
mer nöjd än vanligt?

- Har andra märkt att gjort framsteg? Vem? Hur märktes det?
- Vilka var faktorerna som gjorde att det blev en framgång?
- Vilka faktorer kan du göra mer av för att skapa framgång

igen?



Tvärtomfrågor

(Utmanas att tänka tvärtom i sin situation)
- Om jag verkligen skulle anstränga mig för att få dig att aldrig

mer arbeta, vad skulle jag göra då?
- Hur skulle vi lärare på bästa sätt kunna bli av med våra

studerande?
- Hur skulle ni kunna öka stressen under ansökningstider så

att det blev ännu värre än vad det är?



Framtids och mirakelfrågor

(Låta visioner om framtiden komma in i vardagen)
- Låt säga att om något år, när du ser tillbaka på den här

situationen, vad kommer du då tänka var det som hjälpte
dig att dig ur den?

- På vilket sätt använder du dig av den styrkan i framtiden?
- Föreställ dig att du är i din dröm. Hur tog du dig dit? Vilka

resurser gjorde det möjligt? Vilken kraft hos dig blev tydlig? 
Vilka människor omkring dig hjälpte dig? Vad är du mest
stolt över? Vilket var ditt första viktiga steg?

- Vad av det tror du är möjligt att förverkliga i framtiden?
- Vad har du för egenskaper som skulle göra detta möjligt?
- Hur skulle du vilja att ert samarbete var om du fick önska?



Litteratur och radiotips:

• ”Allvarligt talat” alla möjliga avsnitt med Bo Hanson (P1)

• Radiopsykologen (P1)

-Lärares relationskompetens- Vad är det? Hur kan det utvecklas?

Aspelin (2018)

-Lösningsbyggande samtal, Berg och De Jong (2013)

-Uppskattande samtalskonst, om att skapa möjligheter i samtalets värld Bergman och Blomqvist (2018)

-Professionell vägledning: med samtal som redskap, Hägg och Kouppa (2007)



Sist men inte minst 

Hur vi bemöter 
andra, vad vi säger 
och hur vi säger 
det – kan få andra 
att växa

Stort tack för idag och lycka till!     


