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Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Successiv fördjupning: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

(A1N)

Huvudområde:
OMA (Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2018-02-08 och gäller från
höstterminen 2018 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Legitimerad sjuksköterska eller annat legitimationsyrke inom hälsa, vård och omsorg.
Motsvarandebedömning kan göras.
Svenska 3 alt.B eller Svenska som andraspråk 3 alt.B samt Engelska kurs 6 alt. B eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- beskriva och reflektera över traditioner och teorier inom pedagogik relaterat till handledning
- beskriva och reflektera över lärprocessen och dess betydelse för handledning i verksamhetsförlagd
utbildning
- beskriva och reflektera över handledningsfunktionen samt tillämpa handledningsprocessens olika
steg utifrån
den egna yrkesfunktionen
- beskriva och reflektera över olika handledningssamtal
- reflektera över aktuella styrdokument inom olika utbildningar relaterat till verksamhetsförlagd
utbildning
- beskriva och värdera bedömningskriterier för studentprestationer i verksamhetsförlagd utbildning
- reflektera över etiska aspekter och mångfaldsperspektiv i handledningssituationer
- redogöra för resultat från forskning inom handledningsområdet

Innehåll
Kursens undervisningsformer består av introducerande föreläsningar, gruppövningar och
grupparbeten.



Studenten fördjupar sig inom området handledning relaterat till yrke som innehåller:
- pedagogiska traditioner och teorier inom handledning
- lärprocessen
- handledningsfunktion
- handledningsprocessen
- samtalsmetodik

Området handledarfunktion som innehåller:
- styrdokument
- bedömning av studentprestationer
- etiska aspekter och mångfaldsperspektiv
- forskning inom handledningsområdet

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursen examineras individuellt genom hemtentamen med tillhörande seminarium.

Kompletteringar av tentamen kan medges när 1) underlag för bedömning av ett lärandemål helt saknas
2) om examinationsresultat ligger nära gränsen för godkänt. Komplettering inlämnas inom sex
arbetsdagar efter att studenten har meddelats.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan: Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Kursen OMGB78 får ej samtidigt med OMA135 ingå i examen.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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