
Dnr: OMA135/20232

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Omvårdnad

Kursplan
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I

Kurskod: OMA135
Kursens
benämning:

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I
Supervision in Clinical Studies I

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 2023-01-31 och
gäller från höstterminen 2023 vid Karlstads universitet.

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

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. identifiera olika pedagogiska modeller för handledning i verksamhetsförlagd utbildning, 
2. reflektera över handledarens funktion samt handledningsprocessens olika steg,
3. reflektera över olika lärstilar samt ta ställning till lärandemiljöns betydelse för
lärandeprocessen, 
4. identifiera och värdera studentprestationer i verksamhetsförlagd utbildning utifrån
aktuella styrdokument och bedömningskriterier relaterat till mångfaldhetsperspektiv och



etiska dilemman, 
5. motivera för betydelsen av egen professions- och kompetensutveckling i förhållande till
livslångt lärande och samverkan mellan yrkeskategorier samt
6. reflektera över och tillämpa evidens inom handledning och dess användbarhet i
verksamhetsförlagd utbildning.

Innehåll
Kursen är nätbaserad och innehåller ett antal digitala träffar. Undervisningsformer består av
egna studier, introducerande föreläsningar, seminarier, kamratgranskning och diskussioner
via lärplattform samt digital kommunikation. 

Kursens syfte är att studenten efter avslutad kurs inhämtat fördjupade teoretiska kunskaper
om handledningsmodeller för att kunna handleda studenter i verksamhetsförlagd utbildning.
Diskussion och reflektion kring mångfald och etiska dilemman sker i grupp utifrån student-
och handledningssituationer från den egna yrkesprofessionen och tilldelade case. Diskussion
och reflektion över egna och studiekamraters erfarenheter av handledning är ett centralt
inslag i kursen.

Följande innehåll bearbetas under kursen:

- Modeller för handledning
- Didaktik
- Lärprocess/stil 
- Lärandemiljö
- Personcentrerad vård 
- Handledningsfunktion 
- Handledningsprocess 
- Kommunikation och relationsprocesser
- Modeller för reflektion 
- Formativ och summativ bedömning av studentprestationer 
- Etiska dilemman och mångfaldsperspektiv
- Livslångt lärande, interprofessionellt lärande, samverkan i team 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursen examineras individuellt via seminarier och individuell hemtentamen. Inför seminarier
skickar studenten via lärplattform in skriftliga inlämningar, inlägg eller frågeställningar. Den
individuella hemtentamen seminariebehandlas genom kamratgranskning inför slutlig
inlämning.

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

Ej utförda obligatoriska moment ersätts enligt överenskommelse med
kursledning/examinator.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

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.
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet
reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kursen kräver nätuppkoppling, dator, webkamera och headset. 


