UTBILDNINGSPLAN FÖR
ERICASTIFTELSENS HÖGSKOLEUTBILDNING
HANDLEDNINGSMETODIK SKOLA/FÖRSKOLA , 15 hp
1. Utbildningens benämning och omfattning
Utbildningen benämns Handledningsmetodik skola/förskola, 15 högskolepoäng och
ligger på avancerad nivå. Utbildningen är en fördjupningsutbildning i
handledningsmetodik. Tolv kursdeltagare antas till kursomgången.
2. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till utbildningen
Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma med högskoleexamen som har eller planerar
att åta sig handledningsuppdrag inom förskola eller skola.
3. Utbildningens syfte och mål
Syftet är att utifrån specialpedagogisk kunskap och psykodynamisk utvecklingsteori
förmedla en kvalificerad kunskap om handledningsmetodik som gör kursdeltagarna
förtrogna att bedriva handledning.
4. Lärandemål
Studenten ska ha:
•
förvärvat grundläggande kunskaper och färdigheter kring handledning för skol- och
förskolepersonal inom pedagogiska och skolkurativa områden
•
förvärvat en ökad medvetenhet om det egna förhållningssättets betydelse i
handledningssituationer
•
förvärvat kunskaper som underlättar bedömning av barns utveckling i en
pedagogisk miljö
•
förvärvat ökade kunskaper om dynamiska faktorers påverkan i grupper och
organisationer
5. Utbildningens innehåll
Utbildningen omfattar två terminer. Den schemalagda undervisningen koncentreras till
fyra heldagar under våren 2020. Under höstterminen 2020 sker handledning på
kursdeltagarnas eget handledningsarbete genom grupphandledning i grupper bestående
av fyra studenter och en handledare.
Därutöver innehåller utbildningen moment av självstudier och handledningsuppgifter.
Det huvudsakliga innehållet består av följande moment:
A. Teoretisk undervisning
Undervisningen ägnas i huvudsak åt följande ämnesområden:
a. Pedagogrollen och rollen som handledare
b. Utvecklingspsykologi
c. Mentalisering
d. Gruppsykologi
B. Litteraturstudier ca 1000 sidor.
C. Handledning. Varje kursdeltagare handleder förskole/skolpersonal under
utbildningstiden hösten 2020.
D. Handledning på handledning. I handledningsgrupper, som består av fyra
kursdeltagare och en handledare, studeras konkreta handledningsprocesser utifrån

kursdeltagarnas egen verksamhet som handledare. Grupperna är fasta under hela
utbildningstiden och träffas halvdagar vid sju tillfällen under hösten 2020.
Integration av teori och tillämpning är ett viktigt delmål för utbildningen. Vid sidan
om bearbetning av teoretiska kunskaper och erfarenheter under seminarierna,
eftersträvas detta mål att uppnås med hjälp av handledning av kursdeltagarnas eget
handledningsarbete.
E. Skriftligt arbete
Under höstterminen skriver
handledningsprocessen.

kursdeltagarna

ett

fördjupat

arbete

kring

F. Examination
Bedömning av färdigheter sker fortlöpande i samband med undervisningen. Vid
bedömning av den studerandes färdigheter skall såväl kunskapsgrad som självständigt omdöme och förmåga till kritisk tänkande beaktas. Vid bedömning
praktiska moment skall även skicklighet och mognad beaktas, liksom förmåga till
integration av teori och praktik.
Vid avslutat teoriavsnitt (våren) sker en skriftlig tentamen.
Som betyg används beteckningarna godkänd eller icke godkänd. Vid bedömning
icke godkänd vid något av tillämpningsmomenten sker omprövning i samråd med
berörd lärare/handledare och kursledning.
Kursmomenten examineras av kursansvariga lärare/handledare. Examinator är
biträdande rektor Fredrik Odhammar.
6. Allmänna upplysningar
A. Ansökan
Ericastiftelsen tillhanda senast 22 november.
Ericastiftelsen
Odengatan 9
114 24 Stockholm
Alternativt scanna in din ansökan och maila den till:
utbildning@ericastiftelsen.se

B. Obligatoriska moment
Föreläsningar och seminarier liksom handledning på handledning är obligatoriska
moment i utbildningen. Momenten rymmer sådant kunskapsstoff som inte går att
inhämta i kurslitteraturen. Frånvaro vid enstaka moment kan kompenseras i samråd
med berörd lärare/handledare och/eller kursledning.
C. Kursbevis
Efter avslutad godkänd kurs utfärdas kursbevis där det framgår att den studerande
har genomgått kursen Handledningsmetodik förskola/skola, 15 högskolepoäng.
D. Kursdagar
Kursstart fredag 21/2. Därefter 20/3, 17/4 och 15/5. Tid 09 – 16.
Hösten 2020: 4/9, 18/9, 2/10, 16/10, 30/10 (självstudier), 13/11, 27/11 och 11/12.
Tid 09-12.
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E. Kontaktperson
Katrin Rydberg, specialpedagog Ericastiftelsen
katrin.rydberg@ericastiftelsen.se

Ericastiftelsens utbildningar 191011 KR, FO
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