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HANDLEDNINGS GRUNDER

U N I V E R S I T Y  O F S K Ö V D E – H A N I F E . R E X H E P I @ H I S . S E

Bild 2

• Olika definitioner på Handledning
• De två vanligaste handledningsmodellerna

• Diskussion
• Verktyg för en reflekterande handledning
• Några vanliga frågor 

AGENDA

Bild 3

En pedagogisk och relationsrelaterad process med upptäckt, 
inlärning, växande och utveckling som mål, den som lär är i fokus
(Tveiten, 2003. Yrkesmässig handledning. Studentlitteratur)

En konsultation med utbildande syfte, praktik genomförs utifrån 
den handleddes förståelse (Lauvås & Handal, 2001. Handledning och 
praktisk yrkesteori. Studentlitteratur)

DEFINITION AV HANDLEDNING
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Handledning är en pedagogisk process som innebär ett möte. 
Mötet sker mellan en person som är mer kunnig och erfaren 
inom yrkesområdet eller inom det aktuella verksamhetsområdet, 
och en person som är mindre kunnig och erfaren inom 
yrkesområdet eller verksamhetsområdet.  Handledaren vägleder 
den som får handledning för att han eller hon ska utvecklas i sitt 
yrke (Blohm & Sparre, 2012. Vårdpedagogik och Handledning)

DEFINITION AV HANDLEDNING

Bild 5

Handledning av studenter ger handledaren 
en möjlighet att själv utvecklas

Handledaren har en avgörande roll för 
studentens utveckling

Handledarens 
ansvar 

Arbetsgivarens 
ansvar

Bild 6

• Handledning i praktiska moment kan ske på olika sätt

• Mästare-lärlingsmodellen

• Handlings- och reflektionsmodellen 

• Modellerna bör integreras för att ge en god 
yrkeshandledning 

Tips: 

HANDLEDNINGSMODELLER
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• Handledaren visar och förklarar

• Studenten får själv pröva

• Handledaren korrigerar studenten och ger feedback 

• Studenten får själv prova 

MÄSTARE-LÄRLINGSMODELLEN

jäm
för m

ed Learning by doing

Student lär genom att se Mästaren/handledaren utföra, för att sedan imitera
Lärandet sker genom modellinlärning där mästaren är en modell en förebild som 
studenten ”imiterar”

Används vid inlärning av olika praktiska moment och är starkt kopplad till yrkesfunktion

Bild 8

Handledarens roll enligt Mästare-
Lärlingsmodellen:

• vara en tydlig förebild och praktiskt visa olika 
yrkeshandlingar som sen eleven skall lära sig att 
behärska

Finns det någon begränsning med denna syn på 
handledning? 

MÄSTARE-LÄRLINGSMODELLEN
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• Viktigt att Mästaren skapar förutsättningar för lärlingen 
att utvecklas 

• Genom att anpassa innehåll och uppgifter till studentens 
nivå för att därefter öka svårighetsgraden i uppgifterna 
och i den takt som passar lärlingen

• Reflektion bidrar till yrkesmässig och personlig växt

• Lärande kan beskrivas som en förändring i studentens 
delaktighet från novis till mer ansvarsfull genom att:

• Mästaren stöttar ”novisen” genom att skapa 
stödstrukturer som tex. via instruktioner, vägledning, 
undervisning, dialog och reflektion

Tips: 
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• Handlar om att använda handling och reflektion som modell i 
handledningen för att skapa medvetenhet kring det studenten gör

• kunskapsutveckling sker genom att växla mellan handling och 
reflektion över handlingen

• öppnar möjligheter att förändra och utveckla kunskapsbasen

• Handledaren hjälper studenten att bli medveten om grunden för 
yrket snarare än att förmedla hur en ”riktig” yrkesutövning ser ut

• Ett komplement till lärlingsmodellen

HANDLINGS OCH REFLEKTIONSMODELLEN 

Bild 11

• Studentens tankar kring handlingen är lika viktiga som vad 
studenten gör i den konkreta situationen

• Handledaren utgår ifrån att studenten har kunskaper, 
erfarenheter och förmåga att reflektera och dra egna slutsatser 
över sitt handlande

• Handledaren är en förebild men inte en modell att strikt följa 
efter

• Eftersom det finns flera sätt att utföra en uppgift är det viktigt 
att studenten får möjlighet att reflektera och med hjälp av 
handledaren finna lösningar

HANDLINGS-OCH 
REFLEKTIONSMODELLEN 

Bild 12

• Fokus ligger på reflektion och återkoppling 
• Handledaren fungerar som reflektionspartner och 

hjälper studenten att utveckla ett kritiskt tänkande 
och att formulera kunskap

• Tips: 
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Skapa ett handledningsscenario för en 
student

1. Välj ut en situation/arbetsmoment
2. Fundera och bestäm studentens eventuella förkunskaper

3. Hur ska du handleda studenten enligt Mästare-
lärlingsmodellen och Handlings- och reflektionsmodellen 

DISKUSSION 

Bild 14

• Handledare och student kan utvecklas i yrket genom att vara 
reflekterande praktiker 

• Reflektion ett verktyg för att skapa förståelse, förändring och 
mening i det som händer oss tex. vid problem eller när någon 
säger ”varför gör du så”

• Två reflektionsmodeller 
• Gibbs´ reflektionsmodell

• Pedagogisk sol

VERKTYG FÖR REFLEKTERANDE 
HANDLEDNING
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• Gibbs Reflekterande cykel
• Användbar för att tillsammans med studenten 

utvärdera ett arbetsmoment 

• Studentens upplevelser ska vara i fokus

• Handledarens agerande kan vävas in i 
resonemangen 

• Består av sex steg 

VERKTYG FÖR REFLEKTERANDE 
HANDLEDNING
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Bild 17

• Gibbs Reflekterande cykel i praktiken, tips:
• Prioritera några inlärningssituationer som kräver reflektion 

• Hitta en fysisk plats där reflektion kan ske

• Skapa en avskärmad plats 

• Planera in tillfällen för reflektion
• Göra upp en veckoplan där tid för reflektion, men även samtal 

med handledare och utvalda inlärningssituationer schemaläggs

• Låt det få ta tid!!!

VERKTYG FÖR REFLEKTERANDE 
HANDLEDNING
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• Pedagogisk sol
• Den pedagogiska solen syftar till att avsluta en ofullständig 

mening eller ett påstående som tex:
• Mina förväntningar på VFU-perioden är…

• Det mest lärorika hittills under VFU-perioden har varit…

• Svårigheter under VFU-perioden har varit…

• Det som förvånade mig mest under VFU-perioden var…

• Mina utvecklingsområden som blivande MedSek är…

• En sol för varje fråga 

• Möjliggör skapande av kreativa öppningar och reflektioner 
vilket kan fungera insiktsgivande och medvetandegörande

VERKTYG FÖR REFLEKTERANDE 
HANDLEDNING
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• Pedagogisk sol: En sol för varje fråga 

VERKTYG FÖR REFLEKTERANDE 
HANDLEDNING

Mina 
förväntningar 

på VFU-
perioden är…

Att jag ska xxx

Bild 20

1. Vilka är det viktigaste styrdokumentet för mig som 
handledare? 

Svar: Kursplanen. Där står vad studenten ska lära sig. Den verksamhetsförlagda 
utbildningen är ofta en del av en kurs men kan också utgöra en hel kurs. Som 
handledare ska du känna till den aktuella kursplanen. Se kap 6, paragraf 15, 
högskoleförordningen.

2. Måste jag följa kursplanen?

Svar: Kursplanen är ett styrdokument. I kursplanen framgår bland annat mål och 
innehåll. Detta är grunden på vilka du skall bygga din undervisning och 
bedömning av studentens prestation. Se kap 6, paragraf 14-15

NÅGRA VANLIGA FRÅGOR

Bild 21

3. Vad gör jag om en student anser sig vara 
trakasserad/diskriminerad?

Svar: Om en student anser sig vara utsatt för trakasserier eller diskriminering är du 
skyldig att agera. Du bör snarast kontakta din närmast chef och eventuell 
handläggare/lärare på vuxenutbildningen. 

4. Sekretess, vad ska jag tänka på?

Svar: Relationen handledare-student omfattas inte av några sekretessbestämmelser. 
Vad gäller studenternas skyldighet att följa sekretessbestämmelser i verksamheten så 
ansvarar du som handledare för att studenten är väl insatt i vad som gäller. Se 
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). 

NÅGRA VANLIGA FRÅGOR
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5. Får jag låta studenten utföra arbetsuppgifter utan tillsyn? 

Svar: Du som handledare ska övervaka och följa upp vad studenten gör. Tänk på att 
studenten är under utbildning och därför ska inte användas för att täcka 
personalbrist. 

6. Får jag som handledare avbryta placering?

Svar: i en akut situation där du som handledare bedömer att patientens säkerhet 
och/eller integritet är i fara skall du självklart beordra studenten att avbryta 
momentet/arbetsuppgiften. Huruvida en students placering skall avbrytas av något 
skäl måste dock avgöras tillsammans med kursansvarig och ev. närmaste chef.

NÅGRA VANLIGA FRÅGOR

Bild 23

• Kapitel 5

LÄSHÄNVISNING


