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Underviser cand. psych. Benedicte Schilling, 
specialist & supervisor i børnefamiliepsykologi 

Diploma in Systemic Intervention to Families, Management & Organizations 
forfatter til bøger om systemisk supervision og diverse artikler, 

rutineret supervisor, underviser og faglig inspirator i bl.a. Danmark og England 
 
Det overordnede formål med kursusdagene er at give psykologen særlig viden om og mestring af 
supervision for at kvalificere dette værktøj i det daglige arbejde. Vi skal se på supervision i 
psykologien i et historisk og nutidigt perspektiv som professionelt læringsredskab - uanset teoretisk 
og metodisk referenceramme. Supervision har som videnskabelig fagdisciplin udviklet sig betydeligt 
gennem de sidste 60 år og interessen for dette læringsrum har bredt sig til mange andre 
faggrupper i og udenfor den traditionelle psykologiske behandlingssektor, herunder til andre 
faggruppers arbejdsområder: sundhedssektoren, specialskoler, socialforvaltninger, døgninstitutioner 
m.v. At kunne modtage, give og ikke mindst lære andre faggrupper at modtage og give 
supervision er blevet et centralt arbejdsfelt for langt de fleste psykologer.  
 
Supervision har som en af mange professionelle læringskontekster gennem tiden fået mange 
”navne”, som ofte bruges i flæng blandt professionelle udøvere. Men er der særlige kendetegn, 
som skal opfyldes, før vi kan tale om supervision? Kan man objektivt identificere supervision fra 
andre professionelle læringsrum som f.eks. konsultation?  
Kursusdagene vil fokusere på følgende hovedtemaer:  
 
R Supervision som tilgang til professionsudvikling: Bevidstheden om kontekst og udvikling af og 

fokus på bredden i teori og metode i supervision. Refleksion om og afklaring specielt af 
grænserne mellem supervision og konsultation.   

 
R Supervision som kontraktet læringsformat: Hvad er læring i supervision – og hvad er præmissen 

for at motivere sig selv og andre professionelle at lære?  
 
R Relationen mellem supervisor og supervisand med fokus på implikationer af de forskellige 

relations- og positionsformer for at etablere en god arbejdsalliance. 
 
R Supervisors kompetencer: Hvad er forudsætningen for, at man kan blive et terapeutisk redskab 

for andres læring og udvikling? Hvordan kan det f.eks. gøre en forskel for supervisanden, at 
supervisor har en psykologisk baggrund eller ej? Hvordan viser vi vores psykologfaglighed i vores 
supervision?   

 
R Udfordringer når vi superviserer i en gruppekontekst: Forståelse og forebyggelse af konflikter og 

dynamiske spændingsfelter i supervisionsgruppen herunder i forhold til ledelse og 
organisatoriske problemstillinger.  

 
  



 
 

 
Formål 
Det overordnede formål med kurset er at klæde psykologen på til med faglig sikkerhed at kunne 
supervisere andre faggrupper efter evidensbaserede, psykologfaglige, metoder. Dette 
forudsætter,  

1. at psykologen uddannes i de basale psykologfaglige, videnskabelige forståelser af 
supervision som psykologfagligt vidensområde og herefter kan navigere psykologfagligt og 
kritisk i fagområdet 

2. at psykologen er i stand til at identificere en række konkrete opmærksomhedsfelter, 
temaer, tilgange og konkrete redskaber, som er centrale at have i sit opmærksomhedsfelt 
og i sin redskabskasse som supervisor for andre faggrupper (men også af egen faggruppe),  

3. at psykologen er i stand til at kende de psykologfaglige muligheder for at skabe udvikling 
og læring af fagprofessionelle i supervision, reflektere over sin praksis, sin metode og aktivt 
finde og tage kritisk stilling til sin egen stil i forhandling af og tilrettelæggelse af opgaver, 
hvor der skal superviseres andre faggrupper. 

 
Læringsmål  
Psykologen vil konkret på dette kursus  

1. Tilegne sig specifik, teoretisk kompetence, viden om og et metodisk overblik over 
anvendelsen af supervision i en psykologfaglig, videnskabelig ramme, som muliggør 
refleksion over de mange udfordringer, der hyppigt forekommer, når psykologer 
superviserer andre faggrupper.  
Mødet med denne viden i faget, vil erfaringsvist udfordre nogle psykologer, der for manges 
vedkommende selv har skullet finde frem til en forståelse og udformning af deres 
supervisionspraksis, med egne definitioner og rutiner, som ikke altid har en psykologisk, 
videnskabelig gyldighed.  
 

Den viden, der tilbydes på kurset, vil både være videnskabelig, teoretisk og praktisk orienteret, hvor  
 

2. Psykologen gives mange konkrete redskaber til at forbedre sin supervisionspraksis, alt 
sammen baseret i evidensbaseret, psykologfaglig videnskab.  
Derfor kan kurset give noget til både den uerfarne og meget erfarne psykolog, der skal i 
gang med at supervisere eller gerne vil videreudvikle sin supervisionskompetence, og er 
nysgerrig på faget supervision.  

  
Der vil være grundige power point materialer, hvori disse redskaber fremgår og direkte kan bruges 
af psykologen. Se under ”temaer” for specifikation.  

 
Målgruppe og deltagerforudsætninger 
Kurset henvender sig til alle psykologer, som arbejder med supervision som en del af deres arbejde 
uanset erfaringsniveau samt hvilken sektor eller teoretisk og metodisk referenceramme, man 
arbejder indenfor.  
 
Det anbefales, at psykologen efterfølgende giver sig tid til at investere tid i at (videre)udvikle sin 
praksis med supervision af især andre faggrupper.  
 



 
 

Det forudsættes, at kursisten er i stand til at deltage i et kursus, som er yderst koncentreret didaktisk 
med meget højt niveau af formidling af ny, faglig viden på kort tid. 
 
Undervisningsform 
Formen vil hovedsagligt være didaktiske, teoretiske oplæg fra underviser, krydret med 
læringsmæssige kritiske dialoger, analyse og refleksioner med hinanden i plenum. Der vil ikke være 
plads til gruppearbejde eller gruppeøvelser på dette kursus p.g.a. tiden. Baggrunden for dette valg 
af metode er, at de fleste psykologer ikke har modtaget nogen grundlæggende psykologfaglig, 
videnskabelig indføring i supervision som fag i psykologien før dette kursus, idet det ikke udbydes 
som obligatorisk fag på universiteterne.  

Undervisningstemaer  
For at kunne yde supervision og skabe faglig udvikling af andre faggrupper på en hensigtsmæssig 
måde skal psykologen have konkrete færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde med, 
tage kritisk stilling til, overveje og beslutte omkring følgende temaer:  

1. Færdigheder i at kunne afklare systemfaktorer og organisatoriske forhold som fremmer et 
hensigtsmæssigt læringsklima og kultur.  

2. Færdigheder i at kunne etablere den formelle og psykologiske supervisions- og 
læringskontrakt.  

3. Færdigheder i at kunne skabe basis for, hvordan læring monitoreres og evalueres i 
supervision 

4. Færdigheder i at kunne forhandle supervisionskontrakt og læringsmål for supervisionsforløb 
med både managers, personaleteam og individuelle supervisander.  

5. Færdigheder i at kunne anvende bevidsthed om forskellige tilgange, modeller og metoders 
anvendelighed til at skabe professionsudvikling. Kurset vil ikke gennemgå eller øve alle de 
konkrete supervisionsmetoder i detaljer, men give ideer til psykologens refleksion om valg af 
de enkelte metoder.  

6. Færdigheder i at kunne genkende, forhandle og afklare grænserne mellem og 
læringspotentialerne i supervision og konsultation samt tilgrænsende læringskontekster og, 
hvordan psykologen navigerer i de forskellige læringskontekster, man møder i sin praksis, 
hvor opgaven er ”supervision”.  

7. Har bevidsthed om forhold, der spiller ind i etablering af og betydning af den supervisoriske 
arbejdsalliance  

8. Har kendskab til de indbyggede dilemmaer i tværfaglige supervisionsgrupper samt 
sociologisk/kulturelle/psykologiske forhold, som supervisor bør være opmærksom på, som 
kan fremme eller gøre det vanskeligt at få supervisander i en læringsposition og kræver 
ekstra færdigheder fra supervisor at kompensere for. 

 
Forberedelse 
Det forudsættes, at deltagerne når at læse i hvert fald de 3-4 første artikler fra litteraturlisten før 
kurset for at begynde at stifte kendskab med det psykologfaglige, videnskabelige ”sprog” og 
tilgang som særligt kendetegner dette psykologiske fagområde.  
 
Det er vigtigt, at psykologerne efter kurset arbejder målrettet for at dygtiggøre sig, således at de 
efterhånen får en følelse af sikkerhed og rutine i det at supervisere psykologfagligt.  
 
Det er derfor hensigten og opfordringen, at psykologerne efter kurset evt. finder sammen i mindre 
læringsgrupper eller med deres eksisterende supervisionsgrupper og drøfter videre om de temaer 
som præsenteres på kurset, således at man efter kurset får øvet egen supervisionspraksis i refleksion 



 
 

med andre psykologkolleger og med henblik på at have fokus på udvikling af egne praktiske 
supervisionsfærdigheder.   
 
Kursusbevis: Det er en forudsætning for at modtage kursusbevis, at psykologen har haft det 
lovmæssige fremmøde til dette kursus.  
 
Sted: Dansk psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Lokale: Stuen A 
 
Tid: Onsdag 4. marts 2015 – Torsdag 5. marts 2015 begge dage kl. 9.00 – 16.00 Vi begynder til tiden, 
og der er morgenbrød og kaffe/the fra kl. 8:45 hver dag. 
 
Pris: 3.000 kr. inkl. moms. Tilmelding er bindende efter den 20. januar 2015 og kursusgebyr vil blive 
opkrævet v. for sent afbud/udeblivelse, såfremt pladsen ikke kan afsættes til anden side. Prisen er 
med moms og inkl. forplejning. Efter tilmeldingen er bindende, vil vi tilsende dig nærmere 
information vedr. betaling, som er til forefald inden for en uge fra denne dato. 
 
Tilmelding er bindende fra: den 20. januar 2015 kl. 18:00 og skal ske via webben 
https://docs.google.com/forms/d/150O1Bbqw9axlzmclMOGFr6DTp3VtVo_ca-
3Bf_mQgVM/viewform?sid=609cbf6e6e79be6d&token=fW7iRT0BAAA.3SjivKQi1A7YKylBmlLT5A.V3aOyeO
p9iJZRIELZbi9Eg 
 
Der modtages kun individuelle tilmeldinger. Kredsmedlemmer har fortrinsret frem til den 1. 
december 2014, men medlemmer af andre kredse og selskaber er også velkomne. Har du 
spørgsmål, kan du kontakte kursusleder Louise Svendsen, LS@LSRT.dk 
  
 
Max antal deltagere: 20 kursister 
 
Godkendelse på specialistuddannelserne: Godkendt på specialistuddannelserne i arbejds- og 
organisationspsykologi, gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk 
neuropsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og 
sundhedspsykologi: 3.20., 12 timer 
 
 
 
 
 
Benedicte Schilling    Louise Svendsen 
Underviser    Kursusleder, 
Web: www.schillingcts.com   E-mail: mailto:LS@LSRT.dk 
E-mail: bs@schillingcts.com     
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