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Kursplan
Handledningsutbildning för praktikhandledare inom
socionomutbildning

Kurskod: SMADH2
Kursens
benämning:

Handledningsutbildning för praktikhandledare inom
socionomutbildning
Field Practice Supervision of Social Work Students

Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Successiv
fördjupning:

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (A1N)

Huvudområde:
SAA (Socialt arbete)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-12-16 och
gäller från höstterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Social omsorgsexamen (180 hp) eller Socionomexamen (210 hp). Gymnasiets Svenska kurs
3 eller B eller Svenska som andraspråk kurs 3 eller B samt gymnasiets Engelska kurs 6 eller
A. 

Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna

Kunskap och förståelse



1. redogöra för handledning som arbetsmetod i allmänhet samt relatera dess funktion till
verksamhetsförlagd utbildning,
2. förklara och ge exempel på skillnader mellan ärende-, process- och metodhandledning och
kontrastera handledning från angränsande arbetsområden,

Färdighet och förmåga
3. tillämpa olika sätt att organisera handledning utifrån avgränsning, utformning och
utförande,
4. utveckla självständighet, inlevelse, reflektion, analys och kunskap i handledarrollen genom
utarbetande av handledningsplan vid den egna arbetsplatsen,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. identifiera och problematisera medvetna och omedvetna processer i en
handledningssituation och
6. identifiera och problematisera etiska överväganden avseende såväl handledarrollen som
själva handledningen.

Innehåll
Kursens innehåll är en introduktion till handledning och viktiga aspekter att ha med sig i
handledning av studenter. Kursen behandlar handledningsteorier och pedagogik, samt
teorier om mänskliga processer och hur de kan påverka handledningen.

Genomgående i kursen varvas teori och praktisk färdighetsträning utifrån autentiska
handledningssituationer.

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, grupparbeten, seminarier samt
färdighetsträning i grupp.

Träffarna för kursen är förlagda på campus. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1, 2, 3 och 4 examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen.
Lärandemål 4, 5 och 6 examineras genom aktivt deltagande på seminarier och genom
färdighetsträning i grupp.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt 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
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Kursen är fristående och ingår inte i något program. Överlappning föreligger inte med annan
kurs.


