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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1.	praktiskt tillämpa grupphandledning i en studiesituation samt reflektera kring
grupprocessers betydelse för gruppen.
2.	identifiera grupprocessers betydelse för grupphandledning samt relatera detta till gruppens
erfarenheter.
3.	analysera samt reflektera över kunskap, färdigheter och förhållningsätt angående
interprofessionellt lärande.
4.	relatera praktiskt tillämpande av en handledningssituation till relevant teoretisk kunskap
samt reflektera över vald metod vid handledningen.
5.	 identifiera och sammanfatta metoder för kommunikation i handledningssamtal med
enskilda/grupper.
6.	praktiskt tillämpa, analysera och värdera reflektion som en pedagogisk strategi i
handledning.
7.	sammanfatta, analysera och värdera begreppen: kommunikation, reflektion och
grupphandledning utifrån relevant teoretisk samt praktisk kunskap.
8.	 kritiskt granska, värdera och reflektera över notatens betydelse i lärandet och din personliga
utveckling.   

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=OMA203&revisionId=5430&lang=sv
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Kursens innehåll - handledningens ramar, resurser och organisation
- grupprocesser
- interprofessionellt lärande
- pedagogiska metoder och strategier vid handledning av studenter och medarbetare
- kommunikation och samtalsmetodik vid handledning
- reflekterande handledning

Undervisning Litteraturstudier, enskilt arbete, grupparbete, seminarier, föreläsningar och metodövningar

Förkunskaper Akademisk yrkesexamen inom vård- eller sociala sektorn

Examinationsform Individuell skriftlig examination samt individuellt examinerade seminarier. Återkommande
individuellt skriftliga notat under kursen.
 
 

Betyg Godkänd och Underkänd

Begränsningar För studenter som ej utnyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges
möjlighet till ytterligare fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till nästa kursomgång.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Individuellt examinerande seminarie –
Grupphandledning (Lärandemål 1)

0,5 hp Betyg: UG

0020   Individuellt examinerande seminarie -
grupprocesser (Lärandemål 2)

0,5 hp Betyg: UG

0030   Individuellt examinerande seminarie –
interprofessionellt lärande (Lärandemål 3)

0,5 hp Betyg: UG

0040   Individuellt examinerande seminarie –
pedagogiska metoder (Lärandemål 4)

0,5 hp Betyg: UG

0050   Individuellt examinerande seminarie –
kommunikation och samtalsmetodik (Lärandemål 5)

0,5 hp Betyg: UG

0060   Individuellt examinerande seminarie –
reflekterande handledning (Lärandemål 6)

0,5 hp Betyg: UG

0080   Individuell skriftlig examination (Lärandemål 7,
8)

4,5 hp Betyg: UG


