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Kontaktpersoner 

Kurslärare 
Frågor om undervisningen 

Kerstin Grenö 
Kerstin.greno@su.se 
 

Kursadministratör 
Frågor av administrativ karaktär 
 

Emil Paulsrud 
handledarkurs@hsd.su.se 
 

Helpdesk 
Frågor om Athena, gästkonto m.m. 
 

E-post: helpdesk@it.su.se 
Telefon: 08-16 19 99 

 

Kursens innehåll 

Kursen övergripande syfte är att utveckla deltagarnas handledarkompetens i att leda lärarstudenters 

professionsutveckling. Frågeställningar och fenomen belyses utifrån teoretiska perspektiv inom 

ledarskap, ämnesdidaktik, etik, bedömning och samtalsstrategier. Kursen behandlar även metoder 

och kompetenser avseende handledning. Genom analys och reflektion över egen och andras 

undervisning/verksamhet fördjupas förståelsen för professionsutveckling och handledningens villkor. 

Kursen behandlar också kortfattat lärarutbildningens intentioner, styrdokument, VFU-bedömning 

och organisation.  

Arbetsformer och närvaro 

Arbetsformerna utgörs av seminarier bestående av genomgångar, diskussioner, 

litteraturbearbetningar och egna bearbetade exempel. Anvisningar ges fortlöpande under kursens 

gång och i Athena. Övningar i samtalsmetodik ingår. Aktivt deltagande liksom förberedelser är en 

förutsättning. Närvaro är obligatorisk och vid frånvaro krävs kompletterande uppgifter.  

Förväntade studieresultat 

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:  
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- reflektera över och analysera undervisning och pedagogisk verksamhet i förhållande till teorier, 

modeller och begrepp inom ledarskap, ämnesdidaktik, kommunikation, bedömning och etik  

- planera för att stimulera, organisera, bedöma och leda professionsutveckling som fokuserar 

förmågor som lärarstudenter ska utveckla under VFU  

- reflektera kring handledningssamtal med fokus på för verksamheten centrala områden  

- kritiskt diskutera handledaruppdraget med hjälp av centrala begrepp och teorier inom till exempel 

ledarskap, ämnesdidaktik, kommunikation, bedömning och etik, samt redogöra för och reflektera 

över olika strategier för handledning. 

 

Kursens upplägg 

På seminariet 

• Samtal, övningar, kortskrivning och diskussioner utifrån litteratur och egna erfarenheter i 
förhållande till aktuellt tema/område. 

• Genomgång av centrala begrepp och utgångspunkter inom temat/området. 

• Begreppens användning i handledning. 

Mellan seminarierna 

• Bearbeta litteraturen till kommande träff i form av t.ex. trespaltare (mall finns på Athena). 

• Förberedelse genom uppgifter kring egna avgränsade exempel, dilemman och erfarenheter 
på de teman som bearbetas på seminariet. 

Seminarieplan 

Datum Innehåll 
Seminarium 1 
Onsdag 24/2 
15.00-18.00 
Zoom 

Introduktion 
• VFU och handledning 

• Lärares kunskap - Professionsutveckling 

• Att reflektera över erfarenheter 
 

Litteratur som behandlas på seminarium 1:  
Pedagogiska Magasinet, Nr 1. 2007. Tema: Den svårfångade reflektionen. Pdf tillgänglig i Athena. 
Handal G. & Lauvås P. (2012) På egna villkor (7 sidor, tillgänglig på Athena). 
 

Seminarium 2 
Tisdag 30/3 
15.00-18.00 
Zoom 

Ledarskap och kommunikation 
• Dimensioner av ledarskap 

• Hur handleda ledarskap 

Litteratur till seminarium 2:  
Dahlkwist, M. (2012) Lärarens ledarskap - relationer och grupprocesser.  

Hultman, G, J. Schoultz och K. Stolpe (2011) Samspelet lärarstuderande – handledare – Den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Pedagogisk forskning i Sverige). Pdf tillgänglig i Athena. 
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Seminarium 3 
Torsdag 6/5 
15.00-18.00. 
"Live”/Zoom 

Etik, yrkesetik och skolans värdegrund 
• Vad är ett etiskt förhållningssätt 

• Värdekonflikter i handledning  
 

Litteratur till seminarium 3:  
Colnerud, G. (2017). Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik. 

Martinsson, L. (2015). Måttstock för kropp och själ. Pedagogiska magasinet. Pdf tillgänglig i 
Athena. 

 

Seminarium 4 
Ht21 ? 

15.00-18.00 

Ämnesdidaktik och bedömning 
• Didaktiska modeller och frågor 

• Bedömning och återkoppling 

• Handleda i didaktiskt perspektiv och bedömning 

• Utkast till PYT färdigt - gruppsamtal 
 

Litteratur till seminarium 4:  
Bronäs, A & Runebou, N (2016) Ämnesdidaktik - en undervisningskonst. Kap 1-3, 5, 7 

Klapp, Alli (2015) Bedömning, betyg och lärande, Kap. 2, 3, 5, 8, 9, 10 

Professionsutvecklingsmatrisen. Dokument tillgängligt i Athena. 

  

Seminarium 5 
?HT21 
15.00-18.00 

Handledning och samtal  
• Perspektiv på handledning 

• Modeller för samtal 

• Olika typer samtal 
 

Litteratur till seminarium 5:  
Emsheimer, P & Göhl, I (2013) Handledning i Lärarutbildning: Att utforska 

undervisningssituationer. Kap. 1-11. 

Hägg, K. & Kuoppa, S. (2009) Professionell vägledning Kap 1-4 

 

Seminarium 6 
? HT21 
15.00-18.00 

Muntlig examination och gruppdiskussion 
• Examinerande handledningsövning 

• Genomgång av examinationsuppgiften 
 

Litteratur till seminarium 6:  
Handal G. & Lauvås P. (2012) På egna villkor (7 sidor, tillgängligt på Athena) - repetition . 
 

Inlämning skriftlig examination: 2021 12 08 

 

Examinationsuppgifter 

Kursen examineras genom deltagande i seminarier, med aktiv litteraturbearbetning, genomförd 

avslutande muntlig övning i handledning samt en skriftlig examinationsuppgift.  

Examinationsuppgiften består av två delar, del 1 samt del 2. Texten ska fördelas med 1/3 för del 1 

samt 2/3 på del 2. Total summa ord är maximalt 2 500. 
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Texten ska innehålla centrala begrepp och teorier för undervisning/pedagogisk verksamhet och 

handledning som  diskuterats under seminarierna, samt explicita referenser till det som du 

kommit i kontakt med och tillgodogjort dig i kurslitteraturen. Referenser ska anges löpande enligt 

valfritt, men konsekvent system – Harvard, Oxford eller annat. Avsluta med en referenslista. 

Texten läggs in i inlämningsmappen på kursens Athena-sida. 

Inlämningsdatum: 2021 12 08 

Regler gällande plagiat finns på HSD:s hemsida: 

https://www.su.se/hsd/utbildning/studieinformation/kurshemsidor/2.45284 

 

1. Min praktiska yrkesteori (PYT) – reflektioner över egen undervisning/pedagogisk 
verksamhet  

Här ska du belysa och analysera sambandet mellan dina egna synliga, konkreta handlingar som lärare 

– d v s vad jag som lärare/pedagog faktiskt gör i klassrummet/barngruppen och principerna/teorierna 

och den etiska värderingen bakom dessa handlingar. Här bör du beröra de olika områdena – 

ledarskap, ämnesdidaktik, kommunikation, bedömning och etik. Utgå från modellen den s k 

”praxistriangeln”(ur Handal & Lauvås, 2000) där förhållandena mellan praktisk tillämpning, teori och 

etiskt förhållningssätt förtydligas. 

2. Min handledningsfilosofi – reflektioner runt att handleda en VFU-student 
Texten ska belysa och problematisera olika aspekter av lärarprofessionen och hur samtal runt 

detta återspeglas i handledarskapet, dvs handledningens innehåll. Hur ska du planera för att  

genom handledning låta studenten visa och utveckla sina kunskaper inom de områden som ingår 

i professionsutvecklingen? Vad kan studenten när den nått högre kvalitet i sin utveckling till 

lärare/pedagog? Texten ska även belysa olika handledningsstrategier, samtalsmönster och de 

förmågor som handledarskapet  kräver. Du bör även kritiskt diskutera handledaruppdraget samt 

hur du kan göra urval av och använda olika strategier i olika situationer. 

Betygskriterier 

https://www.su.se/polopoly_fs/1.474962.1576227654!/menu/standard/file/Betygskriterier%20HV4

26F.pdf 

https://www.su.se/hsd/utbildning/studieinformation/kurshemsidor/2.45284
https://www.su.se/polopoly_fs/1.474962.1576227654!/menu/standard/file/Betygskriterier%20HV426F.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.474962.1576227654!/menu/standard/file/Betygskriterier%20HV426F.pdf
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Kurslitteratur 

Obligatorisk litteratur 
 
Bronäs, A och Runebou, N (2016). Ämnesdidaktik - en undervisningskonst. Malmö: Studentlitteratur. 
(156s.) 
 
Colnerud, G. (2017). Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik. Malmö: Liber (196s.) 
 
Dahlkwist, M. (2012). Lärarens ledarskap - relationer och grupprocesser. Stockholm: Liber. (254s.).  
 
Emsheimer, P Göhl, I (2013). Handledning i Lärarutbildning: Att utforska undervisningssituationer. 
Lund: Studentlitteratur  (191 s.)  
 
Hägg, K. & Kuoppa, S. (2009). Professionell vägledning - med samtal som redskap. Lund: 
Studentlitteratur. (140s.) 
 
Klapp, Alli (2015). Bedömning, betyg och lärande. Lund: Studentlitteratur (195s.) 
 
Martinsson, L. (2015). Måttstock för kropp och själ. Pedagogiska magasinet. (Tillgänglig i Athena)  
 
Pedagogiska Magasinet, nr 1 (2007). Tema: Den svårfångade reflektionen. (Delar av, ca 50 s.) 
(Tillgänglig i Athena)  
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Professionsutvecklingsmatris: 
https://www.su.se/utbildning/l%C3%A4rarutbildningar/verksamhetsf%C3%B6rlagd-utbildning-
vfu/professionsutvecklingsmatris-fr%C3%A5n-novis-till-professionell-1.496122 
 
 
 
Fördjupningslitteratur 
 
Handahl, G &  Lauvås, P. (2000). På egna villkor - en strategi för handledning. Lund: Studentlitteratur 

(161 s.) 

Hultman, G, J. Schoultz och K. Stolpe (2011). Samspelet lärarstuderande – handledare – Den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Pedagogisk forskning i Sverige). Årg 16, nr 2. (s. 118-137). (Pdf 
tillgänglig i Athena). 
 
Löw, Ole (2011). Pedagogisk handledning . Lund: Studentlitteratur (208 sidor)  
 
Kempén, L (2009). Mötet handledare – student i VFU – handledarens perspektiv på 
handledaruppdraget. Luleå tekniska universitet.  
http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-
6258&pid=diva2%3A1021137&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=lena+kemp%C3%A9n
&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOr
der=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all 
 
Ytterligare fördjupningslitteratur kan tillkomma 

 

https://www.su.se/utbildning/l%C3%A4rarutbildningar/verksamhetsf%C3%B6rlagd-utbildning-vfu/professionsutvecklingsmatris-fr%C3%A5n-novis-till-professionell-1.496122
https://www.su.se/utbildning/l%C3%A4rarutbildningar/verksamhetsf%C3%B6rlagd-utbildning-vfu/professionsutvecklingsmatris-fr%C3%A5n-novis-till-professionell-1.496122
http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-6258&pid=diva2%3A1021137&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=lena+kemp%C3%A9n&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-6258&pid=diva2%3A1021137&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=lena+kemp%C3%A9n&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-6258&pid=diva2%3A1021137&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=lena+kemp%C3%A9n&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-6258&pid=diva2%3A1021137&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=lena+kemp%C3%A9n&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all

