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Välkommen! 
Till en kortare utbildning i Leda och handleda som är en enstaka kurs i 

yrkeshögskoleutbildningen Äldrespecialiserad undersköterska. Kursen ger fördjupade 

kunskaper om ledarskap och handledning inom vård och omsorg som du lär dig använda och 

tillämpa för att leda, handleda och stödja vård - omsorgstagare, kollegor och anhöriga.  

 

Vi som ansvarar för yrkeshögskoleutbildningen Äldrespecialiserad undersköterska och kursen 

Leda och handleda är lärare Veronica Augustsson och Päivi Varis Petersson samt 

utbildningsledare Kristina Samuelsson. I detta dokument kommer du att få viktig information 

kring utbildningen. Ännu en gång: varmt välkommen! 

 

 

Utbildningen genomförs på distans med närträffar 

Kursen leda och handleda bedrivs på distans och kvartsfart (25%). Detta gör det möjligt för dig 

att till viss del kombinera studier med arbete. Det krävs att du är aktiv i din lärprocess, tar eget 

ansvar och arbetar självständigt. Kraven på en distansutbildning är lika höga som på en 

klassrumsutbildning.  

 

 

Lärplattform 

Skövde Yrkeshögskola använder en lärplattform som heter V-klass. Du kommer före 

utbildningsstart att få ett automatgenererat mail skickat till dig med mer information om V-

klass samt dina personliga inloggningsuppgifter. Mailet går till den e-postadress du angav i 

samband med ansökan till utbildningen. Observera att endast begränsad information syns i 

lärplattformen innan det datum som utbildningen startar. Se länk till instruktion för inloggning 

i v-klass. https://skovde.se/globalassets/instruktion-for-hur-man-loggar-in-i-vklass.mp4  

Hör av dig till någon av oss om du har problem med din inloggning när utbildningen startar den 

23 augusti. 

 

Upplägg och studiegrupper 

Du kommer att placeras i en studiegrupp. En studiegrupp ger möjlighet till ett stöd i lärandet, 

den ger också möjlighet att reflektera och lösa uppgifter tillsammans.  Till kursen finns en 

studiehandledning med kursplan, kursplanering, litteraturlista och studieuppgifter. Kursen har 

en egen tidsram med start- och slutdatum. Det är viktigt att du följer kursplaneringen. 

Kursutvärdering genomförs i samband med kursavslut. 

 

 

Särskilt pedagogiskt stöd 

Som studerande har du rätt att få särskilt pedagogiskt stöd (t.ex. inläst litteratur) om du har 

behov av det för att nå utbildningens mål. Detta är reglerat i förordning, och utbildnings-

anordnaren ansvarar för att du får det stöd du behöver. Om du vet att du kommer att behöva 

särskilt pedagogiskt stöd kontaktar du utbildningsledare Kristina Samuelsson (se 

https://skovde.se/globalassets/instruktion-for-hur-man-loggar-in-i-vklass.mp4
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kontaktuppgifter) omgående, för att informera om vilka insatser som du kan behöva. Utifrån 

detta utformas en åtgärdsplan kring det pedagogiska stödet. 

 

 

Litteratur 

Kurslitteratur för kursen Leda och handleda (20 Yhp) hittar du på nästa sida. Det är viktigt att 

du införskaffar denna litteratur så snart som möjligt. Litteraturen bekostar du själv.  

Studiehandledning för kursen kommer vi att maila till dig under vecka 33.  

 

Välkommen! 
 

 

 

Kristina, Veronica och Päivi 
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Kurs: Leda och Handleda (20 Yhp) 
 

Obligatorisk kurslitteratur: 

 

Hanson, A. (2015). Salutogen kultur – Från värdegrund till verksamhetsnytta. Alingsås: 

Salutogent ledarskap Sverige AB (ISBN: 978-91-980339-1-5) 

Nilsson, B. & Waldemarson, A. (2016). Kommunikation: samspel mellan människor. Lund: 

Studentlitteratur. (ISBN: 978-91-44-11066-0) 
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Kontaktuppgifter 
 

Studie och yrkesvägledare (frågor kring t.ex. studiestöd) 

Patrik Clausén 

Tel: 0500 - 49 77 16 Mail: Patrik.clausen@skovde.se 

 

Lärare 

Veronica Augustsson 

Tel: 0790 – 621121 Mail: veronica.augustsson@skovde.se 

 

 

Lärare 

Päivi Varis Petersson 

Tel: 0722 - 137830 Mail: paivi.varis.petersson@skovde.se 

 

 

Utbildningsledare 

Kristina Samuelsson 

Tel: 0500 – 49 77 28 Mail kristina.samuelsson@skovde.se 
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Studietider och tider för närträffar 
Enstaka kurs Leda och handleda  

Den totala studietiden: 2021-08-23 – 2021-12-10 

 

Kursstart: v.34, måndag 2021-08-23 

Kursslut: v.49, fredag 2021-12-10 
 

Närträffar:  

Vecka Veckodag Datum 

34 Torsdag 2021-08-26 

48 Onsdag  2021-12-01 
 

Närträff den 26 augusti klockan 7.30 – 16.00 
Närträffar är i nuläget digitala på grund av Coronaviruset. Vi kommer att använda Zoom, ett 

digitalt program där vi genomför närträffen i realtid. Länkar samt instruktioner för Zoom finns 

med i schemat för närträffen som du kommer få via mail under vecka 33. 

OBS! Tänk på att du behöver en dator med en stabil internetuppkoppling samt tillgång till 

kamera och mikrofon.   

Kursbeskrivning Leda och handleda, 20 Yhp 

En veckas heltidsstudier motsvarar 5 Yrkeshögskolepoäng (Yhp) 

 

Syfte och mål 

Kursen har som syfte och mål att ge fördjupade kunskaper om begrepp, teorier och metoder 

inom området ledarskap kopplat till vård och omsorg. 

 

Kursen har som syfte och mål att ge fördjupade kunskaper om begrepp, teorier och metoder 

inom området pedagogisk handledning inom vård och omsorg samt fördjupade kunskaper om 

handledningsmodeller.  

 

Kursen har även som syfte och mål att ge kunskaper om ledarskap och handledning kopplat till 

ålder, kön, klass och etnicitet utifrån ett lärandeperspektiv.  

 

Kursen ska ge fördjupade färdigheter i att tillämpa teorier kring ledarskap och handledning och 

metoder/modeller i stöd till vård- och omsorgstagare, kollegor och anhöriga.  

 

 

 

 

 


