
Supervisionstilbud til tegnsprogstolke

Styrkeriget tilbyder gruppesupervision og individuel supervision til tegnsprogstolke

Som tegnsprogtolke har du mulighed for at sammensætte det supervisionsforløb og den
supervisionsform der passer bedst for dig. I step 1,2, og 3 tager du stilling til “hvem”,
“hvilken” og “hvordan” du vil superviseres, og så sammensætter vi i fælleskab det forløb som
passer dig bedst. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige supervisionstyper og
tilgange.

Min tilgang til supervision
Jeg har superviseret tegnsprogstolke siden 2003, og mit fundament bygger på
supervisionskurser samt teorier omkring narrativ og styrkebaseret feedback. Jeg arbejder ud
fra en forståelse af, at vi skal sætte fokus på det der styrker og det der virker. Gennem
videoanalyser og samtaler, er det min opgave som supervisor, at du får øje på, hvor dine helt
store forcer ligger, samt hvilke områder du kunne handle på, for at blive endnu dygtigere.

Hvad er tolketeknisk supervision?
Den tolketekniske supervision er en sprognørdet tilgang til supervision, hvor vi gennem
videoanalyse kigger på overensstemmelse, miscues, grammatik og mikrostrategier. Med
denne supervisionform får du et meget detaljeret indblik i din tolkeprocess og hvordan du
navigerer mellem de to sprog.



Hvad er helhedsfokuseret supervision?
Med den helhedsfokuserede supervision kigger jeg på dig som tolk, udfra helhed og
kontekst. Denne supervisiontype kræver, at jeg er med dig ude på opgaven. Jeg kigger bla.
på tolkerolle, samarbejde, makrostrategier, match af talere, men også selve tolkningen på et
mere overordnet plan.

Hvad er supervision af en konkret episode?
Denne supervisionsform er bagudskuende, og her arbejder vi med en tolkning der HAR
fundet sted. Enten med henblik på at få bearbejdet noget som har været vanskeligt, eller for
for at reflektere over, hvordan den slags opgaver kan håndteres fremadrettet.

Hvad er en observation?
Når du vælger denne supervisionstilgang, er jeg med dig ude på opgaven. Sammen får vi
afklaret med tolkestedet at jeg er tilstede, så de er indforståede med rammerne. Når jeg
observerer din tolkning, vil det være med fokus på det DU har bedt mig om at observere. Du
får altså ikke efterfølgende feedback hvor alle detaljerne i tolkning. I stedet går vi i dybden
med det som optager dig.

Hvad er en optagelse?
Når du vælger denne supervisionstilgang, er jeg enten med dig ude på opgaven, hvor jeg
både observerer og laver optagelsen. Alternativt sender du mig en optagelse af en tolkning.
Er jeg med dig ude på opgaven får vi sammen afklaret med tolkestedet at jeg er tilstede, så
de er indforståede med rammerne. Når jeg efterfølgende gennemser din tolkning, vil det
være med fokus på det DU har bedt mig om at observere.

Hvad er en styrkerefleksiv samtale?
Denne supervisionsform er den mest gængse måde at supervisere på i andre brancher. Den
tager udgangspunkt i en konkret episode eller tolkning som allerede har fundet sted.
Tolkningen eller episoden har på en eller anden måde været udfordrende, og den narrative
samtaleform bliver benyttet her. Målet med samtalen er, at du efterfølgende har en mere klar
fornemmelse af, hvilke styrker du har, til at tackle en lignende situation, og hvilke muligheder
du har for at handle anderledes.

Hvad koster supervision?
Prisen varierer afhængig af, hvilken form og forløb du vælger.
Jeg bruger typisk 6-8 timer hver gang jeg superviserer. Halvdelen af denne tid er vores
supervisionsmøder, mens den resterende tid bliver brugt på at analysere det materiale jeg
observerer eller modtager.

Et individuelt forløb koster typisk mellem 3-4500 kr
Et gruppeforløb koster typisk mellem 4-8000 kr for hele gruppens forløb



Eksempel på et “individuelt forløb med helhedsorienteret supervision”:
Ved helhedsorienteret supervision er jeg fysisk med ude på opgaven. Jeg observerer og
noterer i ca 1 time, og optager 30-60 minutter af tolkningen.

a. Tolken og jeg kigger begge tolkningen igennem hver for sig ( ca 2 timer)
b. Vi mødes og jeg giver styrkebaseret supervision på det helhedsorienterede ( ca 2

timer)
c. Det munder ud i en one-pager med styrkeområder og handlepunkter ( ca 1 time)
d. Tolken arbejder med supervisionsfeedbacken i ca.1 måned
e. Et opfølgningsmøde med refleksion og evaluering på udbyttet af sessionen ( ca 1

time)

Eksempel på et “individuelt forløb med tolketeknisk supervision”:
Ved tolketeknisk supervision er jeg enten fysisk med ude på opgaven, eller modtager en
videooptagelse af en tolkning fra dig. Jeg observerer, analyserer og noterer på optagelsen
udfra et fokus område som du har defineret.

A. Tolken og jeg kigger begge tolkningen igennem hver for sig ( ca 2 timer)
B. Vi mødes og jeg giver styrkebaseret supervision på det tolketekniske ( ca 2 timer)
C. Det munder ud i en one-pager med styrkeområder og handlepunkter ( ca 1 time)
D. Tolken arbejder med supervisionsfeedbacken i ca.1 måned
E. Et opfølgningsmøde med refleksion og evaluering på udbyttet af sessionen ( ca 1

time)


