Exempel på frågor i studenthandledning
Frågorna syftar till att studenten blir uppmärksam på sig själv
(tankar, känslor, kroppsreaktioner, behov och hinder). De hjälper
studenten att reflektera och ta ansvar för sin egen läroprocess.
Frågorna kan varieras och följas upp med fördjupande frågor.
Handledningssamtal tjänar dock på att frågorna ingår i en dialog.
Det är viktigt att frågorna är en del i samtalet för att komma ifrån
känslan av förhör.
I första samtalet med studenten
• Hur är det för dig att komma till denna praktikplats?
• Vilka förväntningar har du på praktikplatsen?
• Vilka förväntningar har du på praktikperioden?
• Vilka förväntningar har du på mig som handledare?
• Vad tror du att du kan bidra med?
• Vad är du bra på?
• Vad vill du vidareutveckla?
• Vad är handledning för dig?
• Vilka lärosituationer önskar du dig?
• Är det något du tycker vi behöver veta om dig?
• Hur var det här samtalet med dig?
Handledning i arbetsfasen
• Vad behöver du i denna handledning?
• Vad har du upplevt idag?
• Vad har du upptäckt vad har du bemästrat?
• Vad behöver du vidareutveckla?
• Vad har gjort dig glad/nöjd idag?
• Hur kan du komma vidare nu?
• Hur tycker du att du samarbetar?
• Vad tycker du att jag som handledare kan göra annorlunda?
• Vad behöver du nu?
Hämtat ur Yrkesmässig Handledning - mer än ord av Sidsel Tveiten

Handledning efter en konkret erfarenhet
• Vad hände?
• Hur var det för dig?
• Vad gjorde du?
• Vilka kunskaper kan du motivera dina handlingar med?
• Vilka attityder låg till grund för handlingarna?
• Vad är du nöjd med?
• Vad kunde du gjort annorlunda?
• Vad mer kunde du ha gjort (eller mindre)?
• Vad lärde du dig?
• Hur tänker du vidareutveckla din kompetens?
• Hur kan du framöver använda det du lärt dig?
• I vilka andra situationer kan du använda det du nu har lärt
dig?
• Hur känns det nu?
• Hur ska vi arbeta tillsammans i handledning framöver?

I slutsamtalet med studenten
• Vad har du lärt dig under den här praktikperioden?
• Hur har du haft det här?
• Om du skulle lyfta fram tre bra saker, vad skulle det vara?
• Och tre saker som du önskar hade varit annorlunda?
• Vad tycker du att jag som handledare kunde ha gjort
annorlunda?
• Hur kan du framöver använda dig av det som du nu lärt dig?
• Vad tycker du att du kan vidareutveckla efter den här
praktikperioden?
• Vad tycker du att jag som handledare kan vidareutveckla?
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