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Mit emnevalg

• Kriterier: Noget karakteristisk for mit arbejde.
– Forskning

• Supervision, kvalitativ, data fra Universitetsklinikken (UK)

– Undervisning
• Psykoanalytisk/-dynamisk psykoterapi, supervision, UK

– Praksis
• Psykoterapeut, supervisor

– Stil
• Ry for at være ligefrem, åben, humoristisk, nogle gange 

uforskammet samt bruge mig selv som person
• En akademisk handyman



26 = i 64 kategorier



Self-disclosure

• Self-disclosure (SD) refererer i bredeste forstand 
til enhver adfærd – verbal eller nonverbal – som 
røber information om en person.

• March (2007) definerer self-disclosure som det 
“…at videregive personlig information [om en 
selv] til en anden, [og] omfatter handlinger som 
gør en synlig på en sådan måde, at andre kan 
opfatte dem [de personlige informationer]” 
(March, 2005 p. 7).



Self-disclosure (2)

• En for bred definition udvander begrebet
• I psykoterapiforskningen har man reserveret SD 

til at omfatte terapeutens intentionelle og 
verbale afsløring af noget vedrørende egen 
person overfor patienten (Faber, 2006), hvilket 
bl.a. udelukker
– Terapeutens påklædning
– Konsultationsrummets indretning
– Patientens læsning af T.’s kropssprog/ansigtsudtryk
– Terapeutens fortalelser, fejlhandlinger, etc.



Self-disclosure: Forskellige typer 
Knox and Hill (2003)

• Fakta
– Jeg er ansat på universitetet

• Følelser
– Når jeg har været i lignende situationer har jeg været 

bange
• Indsigt

– Da en kollega gjorde sådan mod mig, gik det på et 
tidspunkt op for mig, at min voldsomme reaktion 
skyldes, at jeg blev mobbet i skolen



Self-disclosure: Forskellige typer 
Knox and Hill (2003)

• Strategi
– Da jeg befandt mig under lignende omstændigheder, 

hjalp det mig at gøre ….
• Beroligelse/støtte

– Jeg forstår din ængstelse. Jeg er selv bange, når jeg... 
• Udfordring

– Jeg har også selv et ”problembarn”, men har tænkt en 
del over, hvad min egen andel i hendes problemer er

• Umiddelbare følelser i forhold til pt./relation
– Mens du lige nu beskrev de kolde relationer i din 

familie, følte jeg mig fjern og ligeglad i forhold til dig.
• i forhold til de øvrige, ref. denne mere til fælles historie med pt.



Nondisclosure

• Nondisclosure – at tilbageholde personlig 
information – er ikke defineret eller diskuteret 
som et teoretisk begreb i psykoterapiforskningen

(Reichelt et al., 2009).

• Årsagen til nondisclosure kan skyldes noget
– Intentionelt vs. Ikke-intentionelt
– Fagligt eller personlig funderet
– Relevant/passende vs. Ikke-relevant/upassende

• EX: Forsvar, dårlig kontakt, mistillid, ønske om 
at opnå noget fagligt, etc.



Klassiske psykoanalyse 
– nondisclosure som ideal

• Freud (1912b) betegnede analysen af 
patientens overføring som det væsentligste 
middel til helbredelse af patienten

• Overføringen intensiveres ved
– Hyppige sessioner
– At indtage en afventende, neutral, abstinent 

terapeutisk holdning, hvorved patientens driftsønsker 
øges

– Anonymitet og hemmeligholdelse af følelsesmæssige 
reaktioner, private forhold, etc.



Klassiske psykoanalyse 
– nondisclosure som ideal
Hvor det hævdes, at jo mere analytikeren 

afslører om sig selv, desto mindre vil patienten 
afsløre og vice versa (Jackson 1991).



Helligere end paven selv 
– Fortolkningen af Freud

• Mange af Freud’s efterfølgere var præget af en 
puritansk kultur og amerikansk psykiatri, hvor

• Man syntes at have glemt Freuds sondring mellem 
analysens guld og behandlingens legering

Freuds Freuds tekniske retningslinjertekniske retningslinjer blev blev 
opfattet som opfattet som regler.regler.

Man gjorde sig absolutte forestillinger Man gjorde sig absolutte forestillinger 
om den om den ideelle teknik ideelle teknik langt ud over, langt ud over, 

hvad Freud selv havde tilthvad Freud selv havde tiltæænkt.nkt.
(Lohser & Newton, 1996).



Den uortodokse Freud

• Utallige anekdoter om Freud peger på, at han 
kunne være meget åben og engageret som 
terapeut
– Tilbød cigarer
– Freuds hund



Traditionelle opfattelser af 
terapeutens motiver for SD

• Uheldige bevæggrunde til T.’s SD
– Ønske om narcissistisk gratifikation
– Ønske om at give patienten noget
– Ønske om at befri pt. for smerte
– Ønske om befri pt. for hårdt analytisk arbejde
– Ønske om at undgå kedsomhed
– Ønske om at afværge alle former for emo- 

tionelt pres i overføring eller modoverføring



Aron (1996)

• ”Selv velovervejet selvafsløring er altid 
yderst flertydigt eller uklart motiveret og er 
derfor kolossalt kompliceret

• Vor egen psykologi er ligeså kompliceret 
som vore patienters og vores ubevidste 
ligeså dybt.” (Aron 1996, s. 88).



Interessen for self-disclosure
• Voksende interesse for SD. Ses med ”den 

relationelle drejning”, hvilket igen bl.a. afspejler
– den samfundsmæssige udvikling

• I 1970 var 2/3 af alle terapeuter mænd
• I 1990 var 2/3 af alle terapeuter kvinder
• 1968’ere, antiautoritær oprør, demokratisering i samfundet

– resultater fra psykoterapiforskningen og spædbarns- 
forskning (mor-barn interaktion)



Fund fra psykoterapiforskningen

• Terapeut-variabler. Faktorer, der korrelerer med 
et godt udbytte er:
– Varme
– Evne til positiv, ubetinget accept
– Evne til empati
– Ekspertise/fremtræden som ekspert
– Engagement i behandlingen
– Fravær af fordømmelse



Humanistisk/eksistentiel terapi

• Med betoningen af terapeutens varme, 
oprigtighed og autenticitet, burde Rogers (1957) 
i langt højere grad end det er tilfældet krediteres 
for sit bidrag til udbredelsen af self-disclosure

• Yalom: ”Hvis det er vores opfattelse, at den 
ideelle terapeutiske relation er kendetegnet ved 
oprigtighed og autenticitet, burde terapeuten så 
ikke også være en ægte person i den 
terapeutiske proces?” (Yalom, 1999)
– Jf. også Yaloms roman: ”Sex, løgn og psykoterapi” 

(”Lying on the couch”)



Interpersonel psykoanalyse (IP)

• IP har ændret opfattelsen af neutralitet, overfør- 
ing og modoverføring samt behandlingsmetodik.

• Reelle egenskaber hos terapeuten anerkendes 
at bidrage til overføringens udformning

• Terapeuten må således medinddrage sig selv i 
sin opfattelse af overføringen

• Terapeuten må derfor nogle gange også 
medinddrage sig selv i sine interventioner/ 
tolkninger.



Interpersonel psykoanalyse (2)

• Behandleren detroniseres som objektiv ekspert 
men genindsættes som
– ekspert i at inddrage sig selv i forståelsen (på en 

faglig forsvarlig måde!)
– i at forhandle mål og form
– i at facilitere fælles refleksion og udvikling.

(Frawley-O’Dea & Sarnat, 2001).
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Forekomst af self-disclosure 
Forskning i SD

• SD udgør 0-2 % af terapeuters interventioner
– Men SD vurderes trods dette at kunne udgøre en 

væsentlig og effektiv intervention
– Hvad er 2 % af terapeuters interventioner?

• Hvad er en intervention?
• 2 % mål i tid eller i ”interventionsenheder”

• Serie af single-case studier som en vej til en 
klinisk meningsfuld psykoterapiforskning



Er self-disclosure en ”teknik”?

• Kan self-disclosure 
overhovedet opfattes 
som en teknik eller en 
intervention?
– En mekanistisk 

forståelse af 
menneskelig samspil



Effekten af self-disclosure 
Forskning i SD

• Den eksisterende forskningslitteratur 
dokumenterer en gavnlig virkning af SD

• Den umiddelbare effekt er god. SD vurderes 
som værende
• hjælpsom 
• bevirker, at patienter udviser større involvering og 

følelsesmæssig intensitet
– Ved ”beroligende SD” ses dette mere udtalt end ved 

”udfordrende SD”



Effekten af self-disclosure 
Forskning i SD

• Patienter finder endvidere, at den umiddelbare 
effekt ved SD
– Faciliterer indsigt
– Bevirker at terapeuten opfattes som mere 

menneskelig og ægte
» Ex.: Cykel-kæde
» Ex.: Is på bakke

– Den terapeutiske relation bedres
– Får dem til at føle sig mere normale og beroligede
– Til at være mere åbne og ærlige.



Effekten af self-disclosure 
Forskning i SD

• Den dokumenterede langtidseffekt at SD er 
ikke overraskende mere blandet
– Der er indlysende problemer med langtids- 

effektmåling af self-disclosure
– Hvordan dokumentere effekten af en sjældent 

forekommende ”intervention” lang tid efter, herunder 
”korrigere” for effekten af de øvrige 98-100 % 
forekommende andre interventioner?

– Det vanlige problem med pooling af data på tværs af 
patienter,  terapeuter, behandlingsformater, teoretisk 
orientering, rammeforhold.



Forskningsbaseret brug af SD 
Knox & Hill (2003)

1. Brug SD, men gør det ikke for hyppigt!
• SD’s effekt skyldes måske bl.a. den sjældne brug
• Anvendes ikke SD opleves T som distant/reserveret
• For hyppig SD kan give oplevelse af, at terapien 

grænser er utrygge og at fokus flyttes fra Pt. til T.
2. Brug passende indhold i SD

– Mest hyppigt afsløres professionelle forhold 
(akademisk grad, anciennitet)

– Mindst hyppigt afsløres personlige følelser og 
seksuelle emner



Forskningsbaseret brug af SD 
Knox & Hill (2003)

3. Brug en passende grad af intimitet i SD

EX: Pt. arbejder med en konflikt med sin partner


 
For stor intimitet: T. oplyser også at have 
problemer med sin partner, især hvad angår deres 
seksuelle præferencer.


 

Passende intimitet: T. afslører også at have 
oplevet konflikter i parforhold og at have fundet det 
belastende


 

For lille intimitet: T. oplyser at have arbejdet med 
mange andre pt., der havde parforholdsproblemer



Forskningsbaseret brug af SD 
Knox & Hill (2003)

4. Tilpas SD til den specifikke pt.’s behov
5. Hav gode bevæggrunde for at bruge SD

• SD må altid anvendes i pt.’s tjeneste
• T bør nøje undersøge sine motiver for SD
• T. angiver som gode grunde til SD:

• Ønske om at formidle informationer
• Øge oplevelsen af lighed mellem T og Pt.
• Rollemodeladfærd
• Tilbyde Pt. nye tanker/adfærd
• Styrke alliancen
• Normalisere og validere Pt.’s oplevelser
• Imødekomme Pt.’s ønske om T’s SD.



Forskningsbaseret brug af SD 
Knox & Hill (2003)

5. Hav gode bevæggrunde for at bruge SD (fortsat)
• Undlad SD når inventionen

• Imødekommer T.’s behov
• Skifter fokus fra Pt. til T.
• Afbryder pt.’s strøm af materiale
• Belaster, forvirrer, overstimulerer eller er påtrængende
• Slører/svækker terapiens grænser
• ”Forurener” overføringen

6. Ret altid fokus på Pt. efter at SD



Forskningsbaseret brug af SD 
Knox & Hill (2003)

7. Umiddelbare følelser i forhold til pt./relationen
• Adskiller sig fra de øvrige ved at knyttet til her-og-nu 

og ikke ”biografiske”
• De kan som sådan virke endnu mere intensive
• Gør aspekter i det terapeutiske forhold tydelige og 

tillader derfor Pt. og T. at drøfte deres forhold
• Giver feedback/spejlinger, der ofte vil ligne de 

reaktioner, som pt. vækker i andre.



Forskningsbaseret brug af SD 
Knox & Hill (2003)

8. Brug SD ved behandlingsafslutning 
• Afmystificerer T. og medvirker således til at sætte Pt. 

bedre i stand til at klare sig selv
9. Spørg til Pt.’s reaktioner på SD



Forskningsbaseret brug af SD 
Knox & Hill (2003)

10.Brug SD om forhold som T har afklaret/ 
distance til

• Kæmper T med aktuelle problemer er der stor risiko 
for at fokus kommer væk fra Pt. ved SD.



Brug af SD 
- CHJ’s tilføjelser

• Overvej brug af SD, når der fortælles noget 
pinligt og skamfuldt
– Overvej især denne brug ved stor eksponering i 

grupper, hvor gruppemedlemmerne ikke melder ind
– Skal Pt. have tid at sidde med skamfølelsen selv før 

den søges ”neutraliseret”, almengjort og dermed 
”normaliseret”?

• Bekræft/valider altid ved fortælling af  trauma- 
tiske hændelser

• T må overveje om en ”man-form” (”mange 
mennesker”) eller en ”jeg-form” er bedst



Supervisionens formål er 
(Jacobsen 2007)

1. at udvikle, videreudvikle, vedligeholde eller 
restituere den professionelle funktion,

2. at undersøge supervisandens professionelle 
aktivitet og sikre hans klienter en adækvat og 
forsvarlig behandling (kontrolfunktion), og

3. at beskytte den givne profession gennem 
supervisors vurdering og regulering af super- 
visandens indlemmelse i professionelle miljøer 
og tildeling af beføjelser.


 
Supervisor ønsker max. åbenhed fra supervisanden 
i forhold til sin funktion ved pkt. 1,2 og 3.


 

Især pkt. 2 og 3 kan medføre en lukkethed hos 
supervisanden



Supervision vs. psykoterapi
Patienten

• Patienten kan og bør tale 
om alt, dvs. maksimal 
åbenhed tilstræbes.

Supervisanden
• Fokus på faglig udvikling – 

ikke den personlige betyder 
at private og dele af den per- 
sonlige funktion ikke drøftes.
– Supervisor beskæftiger kun i 

begrænset omfang med super- 
visandens personlighed og altid kun 
i tilknytning til den drøftede sag, 
hvor den (pers.) på problematisk vis 
påvirker den professionelle 
funktion.

• Dvs. at områder af super- 
visandens liv IKKE ønskes 
afsløret.



Supervision vs. psykoterapi
Terapeuten

• Terapeuten er helt eller 
delvis tilbageholdende 
med at fortælle om sig 
selv, for at
– fremme overføringen
– for at give plads til 

patientens materiale
– for at beskytte sig selv

Supervisor
• Supervisandens overføring er 

uundgåelig, men ønskes ikke 
styrket – kan være til besvær

• Supervisor skal indføre en 
yngre kollega i faget.

• Supervisandens (”lærlingens”) 
identifikation med supervisor 
(”mester”) er væsentlig

• Identifikation fremmes bl.a. 
gennem
– fortælling af anekdoter 
– ved selvafsløring



Supervision vs. psykoterapi
Terapeuten

• Terapeuten følger de 
rogerianske dyder med 
ubetinget positiv 
anerkendelse, vurderer 
ikke samt rummer,  
accepter, etc.

Supervisanden
• Supervisor skal udføre en 

kontrolfunktion og altså 
godkende, om supervi- 
sanden egner sig som 
terapeut og kan indlemmes 
i de faglige selskaber/ 
tildeles beføjelser.

• Dvs. at et evaluerings- 
aspekt er uundgåeligt.



Grad af åbenhed x orientering   
– skematisk oversigt
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Non-disclosure i supervision
• Det er velkendt, at supervisander og supervisorer 

tilbageholder relevante oplysninger (jf. Ladany, 1996).
• Inden for supervisionsforskningen ses nu en voksende 

interesse for us. af self- og nondisclosure (jf. Farber, 2006; 
Knox, Burkhard, Edwards, Smith & Schlosser, 2008; Ladany & 
Melincoff, 1999)

• Indtil nu findes der kun en håndfuld empiriske studier
– omfang og indhold af de tilbageholdte oplysninger en endnu kun 

sparsomt undersøgt.

• Alle disse undersøgelser
– er foretaget i USA (undtaget Webb og Wheeler, UK)

– inden for counselling traditionen

– og omfatter alene individuel supervision



Multicenterundersøgelse: 
Supervisanders 

og supervisorers begrænsninger i 
åbenhed i supervisionen 

(non-disclosure)
Siri Gullestad, Oslo

Bjørg Røed Hansen, Oslo
Claus Haugaard Jacobsen, Aalborg

Geir Høstmark Nielsen, Bergen
Sissel Reichelt, Oslo

Michael Helge Rønnestad, Oslo
Jan Skjerve, Bergen

Anne Mari Torgersen, Oslo



Oslo-Bergen-Aalborg us.

• Vores undersøgelser adskiller sig fra de 
hidtidige ved
– At have en skandinavisk sample
– At basere sig på gruppesupervision

• som er det format majoriteten af al trænings-supervision 
anvender (Bernard & Goodyear, 2008)

– At have en stor variationsbrede i teoretisk orientering 
og patientmålgruppe

– Metodisk at anvende et eksplorativt design frem for 
på forhånd givne kategorier (Ladany et al. 1996).



Forskningsspørgsmål

• Hvad holder hhv. supervisander og supervisorer 
tilbage for hinanden?

• I hvilket omfang holder hhv. supervisander og 
supervisorer dette tilbage for hinanden?

• Med hvilke begrundelser holder hhv. 
supervisander og supervisorer dette tilbage for 
hinanden?



Deltagere og antal besvarelser

• Respondenter (supervisorer og studerende) ved 
de 7 universitetsklinikker i
– Oslo (3 klinikker)
– Bergen (3 klinikker)
– Aalborg (1 klinik)

• I alt indsamlet besvarelser fra 
– 30 supervisorer
– 55 supervisander

• Anonyme besvarelser



Multicenterundersøgelses m. 
spørgeskema

I de fleste supervisionsforhold vil der være forhold som man tænker på og som er relevant for 
supervisionen, men som man alligevel undlader at tage op eller udsætter at omtale.

I denne undersøgelsen er vi interesserede i din erfaring med at 
tilbageholde oplysninger eller feedback overfor studenter/ 
supervisorer i universitetsklinikken. Vi vil gerne have eksempler 
på at noget blev/bliver holdt tilbage. Det er interessant at få dine 
begrundelser for en sådan tilbageholdenhed, hvis det er mulig 
kortfattet at redegøre for det.

Vi ønsker også at høre om din opfattelse af, hvorvidt studenterne/supervisorerne holder noget tilbage i 
forhold til dig, og i så fald, hvad det er som du tror, der ikke omtales.

Og endelig: Tror du, at studenterne/supervisorerne tror, at du holder noget tilbage?



Eksempler på spørgsmål 
- Supervisorer

1. Er der tilbagemeldinger til studenter som du tænker på som
aktuelle, men som du ikke giver? 

Ja ____ Nej ____   

Eksempler:
Begrundelser:

1. Er der tilbagemeldinger til studenter som du tænker på som
aktuelle, men som du ikke giver? 

Ja ____ Nej ____   

Eksempler:
Begrundelser:

2. Hænder det at du ”tilpasser” tilbagemeldingen til studenter
for at undgå at de føler sig kritiseret?  

Ja ____ Nej ____   

Eksempler:
Begrundelser:

2. Hænder det at du ”tilpasser” tilbagemeldingen til studenter
for at undgå at de føler sig kritiseret?  

Ja ____ Nej ____   

Eksempler:
Begrundelser:



Resultater 
– studenternes nondisclosure (ND)

INDHOLD Nondisclosure BEGRUNDELSER for ND
• Bange for at såre supervisor

– Bange for at supervisor ikke 
kan håndtere kritik el. reagerer 
negativt

• En asymmetrisk relation
– Erfaring og hierarki

• Frygter selv at blive mødt 
med kritik el. fortolkning
– Psykologisering, hvor kritisk 

vendes mod en selv.

• Forholdet til supervisor
– Tilbagehold af negative 

reaktioner på supervisor 
(irritation, professionel 
uenighed)



Resultater 
– studenternes nondisclosure (ND)

INDHOLD Nondisclosure BEGRUNDELSER for ND
• En asymmetrisk relation
• Supervisor har dobbeltroller

• Klager over rammeforhold
– For lidt tid til mig!
– Supervisor kommer for sent 

eller er fortravlet



Resultater 
– studenternes nondisclosure (ND)

INDHOLD Nondisclosure BEGRUNDELSER for ND
• Supervisor opfattes som 

prof. inadækvat
– Kan ikke strukturere 

supervisionen
– Kan ikke formidle viden/føre 

teoretiske diskussioner
– Evaluerer ikke/giver ikke 

feedback
– S. føler sig angrebet, når 

han/hun ikke kan svare

• Faglige spørgsmål og den 
professionelle rolle



Resultater 
– studenternes nondisclosure (ND)

INDHOLD Nondisclosure BEGRUNDELSER for ND
• Studenterne føler sig fagligt 

usikre
– At vise ”dårlige video-sekven- 

ser går ud over selvtilliden.

• Forventninger om ubehage- 
lige reaktioner fra supervisor
– Person, ikke-konstruktiv feedB.
– S fortolker studentens person
– S giver negative evalueringer

• Faglige spørgsmål og den 
professionelle rolle 
(fortsat)



Resultater 
– studenternes nondisclosure (ND)

INDHOLD Nondisclosure BEGRUNDELSER for ND
– Supervisor betragter det ikke 

som hørende til
– Synes ikke selv, at det er 

relevant
– Supervisor tvinger en til at gå 

for langt ind i det

• Private forhold



Resultater 
– studenternes nondisclosure (ND)

INDHOLD Nondisclosure BEGRUNDELSER for ND
• Irrelevant
• Supervisor er kun åben for 

at drøfte sager.

• Personlige reaktioner på 
supervisor
– Stil
– Påklædning



Resultater 
– studenters forestilling om supervisors ND

• Studenterne tror, at supervisor holder en del 
direkte feedback på deres terapeutiske arbejde 
tilbage
– Eller kun giver positiv feedback (selv når direkte 

adspurgt om feedback)
– At S. holder konkrete råd tilbage (”Find din egen vej”)



Resultater 
– supervisorernes nondisclosure (ND)

• 97 % af supervisorerne svarer, at det hænder at 
de tilpasser deres tilbagemeldinger til de 
studerende, for at undgå, at de kommer til at føle 
sig kritiseret.



Resultater 
– supervisorernes nondisclosure (ND)

INDHOLD Nondisclosure BEGRUNDELSER for ND
• Undgå at overvælde de 

studerende ved at tage for 
mange ting op
– Det er bedst for de studerendes 

udvikling, at dosere så de kan nå 
at assimilere

– Særlig påpasselige ved de, der 
hæmmes af fejl eller er defensive

• Feedback må gives 
gradvist og må 
skræddersyes til den 
enkelte



Resultater 
– supervisorernes nondisclosure (ND)

INDHOLD Nondisclosure BEGRUNDELSER for ND
• Det kan evt. vente til senere, 

hvis fortsat relevant
• Undlader at ”kritisere”

– Begynderfejl
– Efter en vanskelig session



Resultater 
– supervisorernes nondisclosure (ND)

INDHOLD Nondisclosure BEGRUNDELSER for ND
• Følsomme forhold er for 

sårbare at tage op i gruppen
– før tilstrækkelig tryghed er 

etableret
– eller tages kun op i ad hoc 

individuelle supervisioner.

• Feedback må tilpasses 
formatet (gruppe eller 
individuel)



Resultater 
– supervisorernes nondisclosure (ND)

INDHOLD Nondisclosure BEGRUNDELSER for ND
• Undgå at få et negativt fokus

– ønsker at fremme et godt 
læringsmiljø

– vil undgå, at de studerende 
mister ansigt

• Feedback bør være positiv 
og konstruktiv

– Fokus på de gode aspekter 
ved studenternes 
terapeutiske arbejde

– Kritik formuleres i positive 
vendinger

– Max. én kritisk bemærkning 
pr. positiv do.

– Undgåelse af fremtidige fejl 
frem for påpegning af 
fortidige.



Resultater 
– supervisorernes nondisclosure (ND)

INDHOLD Nondisclosure BEGRUNDELSER for ND
• Irrelevant og forstyrrende for 

supervisionsarbejdet
• Personlige reaktioner på 

de studerende
– Irritation
– Være utilpas
– Sympati eller tiltrækning



Studenter og supervisorer 
– udsagn sammenholdt med antagelser

Supervisorer antager, at stud
• er tilbageholdende med at 

give feedback/evaluerer 
supervisionen

• er tilbageholdende med 
personlige reaktioner på 
supervisors stil og ”måder at 
være på”

• er tilbageholdende med at 
afsløre personligt materiale

Studenterudsagn:

• Det er vi!



Studenter og supervisorer 
– udsagn sammenholdt med antagelser

Supervisorer antager, at stud
• tilbageholder en del af deres 

kliniske arbejde

Studenterudsagn:
• Det gør vi ikke (i det 

omfang, som I tror)!



Studenter og supervisorer 
– udsagn sammenholdt med antagelser

Supervisorer:

• Supervisorerne gør sig ikke 
rigtig forestillinger om dette

• Supervisorerne undervur- 
derer studenternes skepsis

Studenterudsagn:

• Vi tilbageholder
– teoretiske spørgsmål
– tekniske spørgsmål

• Vi er skeptiske overfor 
vores supervisorers
– teoretiske viden
– evner som gruppeledere



Studenter og supervisorer 
– udsagn sammenholdt med antagelser

Supervisorer
• Deres primære non- 

disclosure er omkring 
feedback vedr. studen- 
ternes arbejde

• Supervisorerne be- 
grunder dette ud fra en 
pædagogisk strategi

Studenterne
• Fornemmer og forstår denne 

forsigtighed hos Sup., men
– forestiller sig, at Sup. i det 

skjulte foretager temmelig 
omfattende vurderinger af dem

• Stud. ønsker flere direkte og 
direktive kommentarer

• Stud. ønsker flere forslag til, 
hvordan de skal mestre 
deres nye prof. rolle



Studenter savner feedback 
– både positiv og negativ



Konklusion?
• Hvis er/skal være nogen konklusion, kunne 

følgende være bud herpå:
– Terapeuters self-disclosure kan ved relativ sjælden 

og velovervejet brug være en meget virksom 
intervention i psykoterapi.

– Nondisclosure er endnu vagere defineret end self- 
disclosure og refererer til flere forskellige ting, med 
flere forskellige personlige eller faglige begrundelser

– US: I deres iver efter at skabe en god og tryg 
læringssituation kommer supervisorer til at 
tilbageholde for megen (negativ) feedback 
resulterende i at de studerende føler sig snydt

• S. er lidt for salige (overser St.’s faglige krav til teori og tekn.)


	Self-disclosure og nondisclosure i psykoterapi og supervision.�Teoretiske og praktiske refleksioner samt fund fra en multicenterundersøgelse
	Mit emnevalg
	26 = i 64 kategorier
	Self-disclosure
	Self-disclosure (2)
	Self-disclosure: Forskellige typer�Knox and Hill (2003)
	Self-disclosure: Forskellige typer�Knox and Hill (2003)
	Nondisclosure
	Klassiske psykoanalyse�– nondisclosure som ideal
	Klassiske psykoanalyse�– nondisclosure som ideal
	Helligere end paven selv�– Fortolkningen af Freud
	Den uortodokse Freud
	Traditionelle opfattelser af terapeutens motiver for SD
	Aron (1996)
	Interessen for self-disclosure
	Fund fra psykoterapiforskningen
	Humanistisk/eksistentiel terapi
	Interpersonel psykoanalyse (IP)
	Interpersonel psykoanalyse (2)
	Grad af åbenhed x orientering   – skematisk oversigt
	Forekomst af self-disclosure� Forskning i SD
	Er self-disclosure en ”teknik”?
	Effekten af self-disclosure� Forskning i SD
	Effekten af self-disclosure� Forskning i SD
	Effekten af self-disclosure� Forskning i SD
	Forskningsbaseret brug af SD�Knox & Hill (2003)
	Forskningsbaseret brug af SD�Knox & Hill (2003)
	Forskningsbaseret brug af SD�Knox & Hill (2003)
	Forskningsbaseret brug af SD�Knox & Hill (2003)
	Forskningsbaseret brug af SD�Knox & Hill (2003)
	Forskningsbaseret brug af SD�Knox & Hill (2003)
	Forskningsbaseret brug af SD�Knox & Hill (2003)
	Brug af SD�- CHJ’s tilføjelser
	Supervisionens formål er�(Jacobsen 2007)
	Supervision vs. psykoterapi
	Supervision vs. psykoterapi
	Supervision vs. psykoterapi
	Grad af åbenhed x orientering   – skematisk oversigt
	Non-disclosure i supervision
	Multicenterundersøgelse:�Supervisanders�og supervisorers begrænsninger i åbenhed i supervisionen�(non-disclosure)
	Oslo-Bergen-Aalborg us.
	Forskningsspørgsmål
	Deltagere og antal besvarelser
	Multicenterundersøgelses m. spørgeskema
	Eksempler på spørgsmål�- Supervisorer
	Resultater�– studenternes nondisclosure (ND)
	Resultater�– studenternes nondisclosure (ND)
	Resultater�– studenternes nondisclosure (ND)
	Resultater�– studenternes nondisclosure (ND)
	Resultater�– studenternes nondisclosure (ND)
	Resultater�– studenternes nondisclosure (ND)
	Resultater�– studenters forestilling om supervisors ND
	Resultater�– supervisorernes nondisclosure (ND)
	Resultater�– supervisorernes nondisclosure (ND)
	Resultater�– supervisorernes nondisclosure (ND)
	Resultater�– supervisorernes nondisclosure (ND)
	Resultater�– supervisorernes nondisclosure (ND)
	Resultater�– supervisorernes nondisclosure (ND)
	Studenter og supervisorer�– udsagn sammenholdt med antagelser
	Studenter og supervisorer�– udsagn sammenholdt med antagelser
	Studenter og supervisorer�– udsagn sammenholdt med antagelser
	Studenter og supervisorer�– udsagn sammenholdt med antagelser
	Studenter savner feedback�– både positiv og negativ
	Konklusion?

