
Handledarutbildning 7,5 hp
En liten kort presentation



Alla lärarutbildningar: 
20 veckor av utbildningen sker på fältet 
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Vad är bra med att ta emot lärarstudenter?

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA

http://www.texasenterprise.utexas.edu/article/cultivating-creativity-get-out-your-own-way
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Vad är bra med att ta emot lärarstudenter?

 Att vara handledare = student får utbildning = fler kan bli lärare 

 Egen utveckling –

 förmåga att sätta ord på sin egen lärarroll och utveckling

 förmåga att leda andra (kollegialt ledarskap)

Förmåga att reflektera över sin egen verksamhet

 Närhet till lärarutbildningen = uppdateras, vad är på gång?...

 Ökar förutsättningarna för att skolan ska kunna rekrytera behöriga lärare



Handledarutbildningens tre delar:
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1. Handledarrollen

2. Bedömning

3. Att hantera dilemman

Möjlighet att diskutera med andra…

– skillnad du och andra i handledarrollen…

– dela med/ta del av erfarenheter…

– ”brottas” med andras och dina dilemman…



Kortfattat ..
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• Kan följas helt online

• Undervisning/seminarier 5 tillfällen under ett år (kl 14/15-18)

• 4 böcker & ca 5 artiklar

• Lärplattform Lisam (allt samlas där)

• 3 skriftliga inlämningar

• 1 gruppuppgift (kan utföras enskilt)
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Del 1 Handledarrollen 2,5 hp

Innehåll:
• identifiera ditt eget yrkeskunnande
• öva på att förklara centrala teorier om 

och strategier för handledning 
• reflektera över din egen handledarroll

Kurstillfällen H21-V22:
KT1: 9/9 Kursstart, intro-föreläsning

KT2: 23/9 Handledarrollen

Lärstöd online

Examination SRE4
• din syn på handledning
• eget yrkeskunnande 
• din blivande handledarroll

Del 2 bedömning 2,5 hp

Innehåll: 
• bedömning av studenters lärande
• identifiera vad som ska bedömas
• tillämpa bedömningsverktyg

Kurstillfälle H21-V22:
KT3: 18/11 Att utvärdera och bedöma VFU
(KT 4 – se nästa del)

Lärstöd online

Examination SRE5
• de olika stegen i en bedömningsprocess
• att återkoppla
• utmaning som kan påverka 

bedömningsprocessen

Del 3 Att hantera dilemman 2,5 hp

Innehåll:
• kritiskt analysera handledningssituationer
• urskilja etiska dilemman 

Kurstillfällen H21-V22:
KT4: 3/2 redovisning OBL1: Omdömesformulär

Start del 3: Fokussamtal kring dilemman

KT5 7/4 Analysera dilemma

Lärstöd online

Examination SRE6
Utgå från en fallbeskrivning 
• förklara och värdera vad det är som inträffar 
• reflektera över hur du som handledare kan 

stötta studenten att utveckla sin 
lärarkompetens i denna fråga.



Sagt om kursen 2021-02-17 8

• Kursen har varit mycket givande och välbehövlig.

• Jag är glad att jag har gått den här kursen. Jag känner att det har utvecklat mitt sätt att se på och att 

ta mig an handledaruppdraget.

• Har lärt mig mycket och rekommenderat vidare.

• Härligt att få grotta ner mig tillsammans med kurskamrater.

• Givande kurs. Alla som ska vara handledare borde gå kursen!

• Lärorikt och användbart. Intressant och relevant. Bra att flera i kollegiet har gått samma utbildning.

• Användbart för mig som aldrig haft student tidigare. Första var ju under

• kursens gång.

• De fysiska träffarna tycker jag är jätteviktiga, i samtalen lär vi oss mycket av varandra.

• Bra upplägg som gjort det möjligt att kombinera kursen med ordinarie arbete utan att en blir stressad



Handledarutbildningen 7,5 hp
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• Pågår: Hösten H20-V21 kurs: återstår 4/3 (kursansvarig: Åsa Järnvall, Kicke Jeppsson)

• Pågår: Vårens kurs V21-H21: 4/2, 4/3, 22/4, 2/9, 28/10 (kursansvariga: Ida Mejsholm, 
Cecilia Sveider)

• Startar HT 21: Hösten H21-V22: 9/9, 23/9, 18/11, 3/2, 7/4 (kursansvarig: Åsa Järnvall, 
Kicke Jeppsson)

• Lisam: används som lärplattform och här kommer all info, nedladdningsbara artiklar, 
webbföreläsningar och diskussionsforum att finnas

– Webbföreläsningar: Läggs upp senast en vecka efter ordinarie föreläsningstillfälle.

• Litteratur: 3-4 böcker behöver införskaffas – resten kan laddas ner

• Tid: motsvarar 5 v heltid= max 200 tim..för den som studerat på senare tid finns nog tid att 
spara…



Nästa kurs startar HT 21!
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Sök via www.antagning.se
under tiden 15/3-15/4

http://www.antagning.se/


Hoppas vi ses!
Catarina ”Kicke” Jeppsson
VFU-ansvarig 
Lärar- och förskollärarutbildningarna på LiU

Besök oss gärna på VFU-hemsidan:
https://liu.se/artikel/verksamhetsforlagd-utbildning-vid-lararutbildningen

https://liu.se/artikel/verksamhetsforlagd-utbildning-vid-lararutbildningen
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