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HANDLEDARUTBILDNING I MEDVETET BEMÖTANDE  

Observations- och Bemötandestöd 
 

 
Bakgrund 
Stress, funktionsnedsättning och sjukdom påverkar förmågan att ta emot och bearbeta intryck. 
Att kunna observera och medvetet bemöta min elev/kollega/klients behov av stimuli såsom 
ord, ordstruktur, tonläge, blick och kroppsspråk, formar en igenkänning i mötet och denne 
upplever sig sedd, hörd och värdesatt. En förutsättning och grund för fortsatt utveckling och 
inlärning. 
Människor som söker sig till människorelaterande yrken bär oftast på en naturlig empatisk 
förmåga och en intention om att gå vår medmänniska tillmötes i dennes behov. Men trots 
goda intentioner fungerar inte alltid bemötandet som vi önskar. Goda intentioner är i behov av 
tydlig observationsförmåga av medmänniskans uttrycksbehov samt en god kännedom om hur 
jag påverkar i mötet. Medvetna observationer bygger upp och resulterar i ett gemensamt 
bemötande, tydligare dokumentation samt ökad professionalitet.  
 

”Ett tryggt och professionellt bemötande är grunden till att skapa förtroende. 
Ett förtroende som ökas med ett Medvetet Bemötande, där vi belyser våra vanor och ovanor 

och lär oss bli alltmer professionella och mänskliga.” 

      Lars Andåker, Läkare med olika ledningsuppdrag i offentliga och privata miljöer. 

 
 
Resultat efter genomgången utbildning i Medvetet bemötande 

• Medvetenhet om den egna perceptionen och dess inverkan i mötet.  
• Observationsverktyg  
• Bemötandeverktyg till aktuell perception och stimulibehov. 
• Självreflektion, tydlighet kring frågeställningarna: 

Vad gör du? Hur gör du? Varför gör du så? Vad kan Du ändra/justera?  
• Tolkningar minskar. Kommunikationen baseras på faktiska observationer.   
• Bemötandetrappan som underlag vid dokumentation. 
• Bemötandetrappan som utvärderings- och uppföljningsverktyg. 
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FLÖDESSCHEMA FÖR METODEN 
Metodens bemötandetrappa innehåller sex steg; bakgrund, observation, kartläggning, 
förhållningssätt, strategi och självreflektion. Varje steg följer en manual som bygger upp det 
Medvetna bemötandet. Våren 2019 finns Bemötandetrappan även i digitaliserad form vilket 
bl.a. förenklar implementering och ett långsiktigt samarbete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HANDLEDARUTBILDNINGENS UPPLÄGG:  
 

1. Utbildning i Medvetet Bemötande, 8 dagar, utifrån ett handledarperspektiv. 

Utbildningsdagar som fördjupar kunskapen i Medvetet bemötande och skräddarsys till 

yrkesprofessionen. 

      Totalt 8 dagar. 

 

 

Efter genomgången utbildning ingår handledaren i Medvetet Bemötandets handledarnätverk 

med möjlighet till stöd, handledning och vidareutveckling. 
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HANDLEDARUTBILDNING I MEDVETET BEMÖTANDE 
Observations- och Bemötandestöd 

 
 
 
Beskrivning 

 
• Observationsstöd av aktiv perception 
• Kartläggning av aktiv perception 
• Bemötandestöd till observerad perception 
• Självreflektion – vad behöver jag som bemöter tänka på i mitt 

förhållningssätt 
• Dokumentationsstöd 

 
 
Målgrupp 

 
Skol-, vård- och personal inom sociala verksamheter 
 

 
Syfte  

 
Utbildningsdagarna syftar till att deltagaren fördjupar sin kompetens i 
att aktivt arbeta med att öka fokus på och värdet i bemötandets kvalitet 
och professionalitet på sin arbetsplats, samt stödja ett bemötande 
utifrån observation samt handleda i detsamma. 
Att via Bemötandetrappan stödja förståelsen för varandras likheter och 
olikheter och genom observation kunna individualisera mötet utefter 
klientens/elevens utvecklingsbehov.  
Deltagaren kan efter genomgången fördjupning ta ett utvidgat ansvar 
för metodens kontinuerliga användning i verksamheten. 
 

 
Lärandemål 
 
 

 
Den enskilde deltagaren ska efter genomgången utbildning kunna 
använda sina observationskunskaper i olika bemötandesituationer och 
systematiskt och medvetet kunna förändra sitt uttryck för att möta 
medmänniskans behov samt handleda och ge stöd till sina medarbetare. 
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Genomförande 

 
• Under utbildningsdagarna varvas teori med upplevelsebaserat 

lärande.  

• Denna form av utbildning skapar nya insikter, attityder och 

färdigheter.  

• Deltagarna upplever bemötanderelaterade situationer 

förankrade till verkligheten och reflekterar/diskuterar dessa 

upplevelser tillsammans.  

• Reflektionsfrågor tillhandahålles mellan utbildningsdagarna. 

Kartläggningar av bemötandetrappor riktat till målgrupp. 

• Träning i att handleda kollegor och ev. elever i observation och 

specialverktygen i bemötandet utifrån Bemötandetrappan. 

• Utvärdering efter avslutad utbildning. 

• Utbildningsdagarna förutsätter dialog och aktivt deltagande i 
gruppen.  
 

Utbildningsdagar våren 2019: 
Ons/torsdag: 23 - 24 januari 
Ons/torsdag: 30 - 31 januari 
Torsdagar: 
14 februari 
14 mars 
11 april 
9 maj 
 
Kostnad per deltagare – 8 dagar: 24 000 kr 
Inklusive fm/em fika, lunch och utbildningsmaterial. 
Exkl. ev. övernattning. 
Anmälan på bifogad blankett mailas in till ingela.fors@motesforum.se 
 

 
Kontaktperson 
 
 

 
Ingela Fors, grundare/handledare i MB 

Ingela.fors@motesforum.se 

0703 871005 

 


