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Kursplan 

Handledarutbildninng för lärare, 7,5 högskolepoäng 
Course for Placement Supervisors, 7,5 credits 

 
Kurskod: D3040A Huvudområde: Koreografi 
Institution: Institutionen för danspedagogik Fördjupningsnivå: AXX 
Betygsskala: U-G-VG Faställd av: DOCH:s lokala utskott för utbildningsplaner 

och kursplaner 
Utbildning: Fastställandedatum: 2019-01-18 
Fristående kurs Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
       
Utbildningsnivå: Avancerad nivå Giltig från: HT 2019 
Ämnesgrupp: PE1  
Utbildningsområde:  
Dans 100%  

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå (90 hp från grundnivå)       samt  

Särskild behörighet 

• Lärarexamen eller motsvarande 

Urval 
Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser på fristående kurs sker urval. Urvalet 
sker efter de sökandes meriter från högskoleutbildning och/eller arbetslivserfarenhet. 

Undervisningsspråk 
Svenska som huvudspråk, därtill kan andra skandinaviska språk och engelska förekomma. 

Syfte  
Kursen syftar till att studenten  tillägnar sig kunskaper för att kunna handleda danslärarstudenter 
i de verksamhetsförlagda delarna av lärarutbildningen (VFU). 

Kursinnehåll  
Kursen innehåller följande: 

–centrala begrepp, teorier och metoder avseende handledning såväl individuellt som i grupp 

–analys och reflektioner av undervisning och lärprocesser 

–handledningsprocessen: teorier och strategier, samtalsmetodik 

–etiska dimensioner i lärarvardagen och i handledningsprocessen 



 
 

 

DOCH är sedan den 1 januari 2014 en del av Stockholms konstnärliga högskola. 2/4 

 

–ämnesdidaktik och aktuell ämnesdidaktisk forskning 

–planering och genomförande av ett praktiknära forskningsprojekt 

 

Undervisningsformer 

Föreläsningar☒ Seminarier☒ Lärarledd undervisning☐ 

Work-shops☐ Handledning enskilt☐ Handledning i grupp☐ 

Individuell coaching☐ Tvåpartssamtal☐ Trepartssamtal☐ 

Lärandemål  
  
Studenten ska efter avslutad kurs kunna: 

• kunna problematisera centrala begrepp och teoretiska perspektiv på individ- och 
grupphandledning 

• kunna värdera olika metoder och förhållningssätt i planering, genomförande och analys av 
professionella handledningssamtal 

• kunna diskutera etiska begrepp och teorier för att kunna identifiera och hantera yrkesetiska 
dilemman 

• kunna analysera och värdera den egna professionen utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv 
 

Kurskrav 
Litteraturseminarium är obligatoriska inom kursens ram 

Examination  
Kursen examineras genom  
en skriftlig och muntlig redovisning av handledningsfilosofi och en skriftlig och muntlig 
redovisning av praktiknära forskningsprojekt.  

Om en student får underkänt på ordinarie examination har studenten rätt att genomgå 
ytterligare fyra examinationstillfällen för att få godkänt resultat. 

Omexaminationstillfällen anordnas tidigast tre veckor efter kursens slut samt när 
restexaminationstillfälle erbjuds. 

 
 

Ersätter tidigare kurs 
Kursen ersätter D3024A Handledarutbildning för lärare, PED233 Utbildning för VFU-
handledare.  

Överlappar annan kurs 
- 
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Kommentar  
Denna kursplan är utvecklad i samarbete mellan de inblandade högskolorna för att möta behov 
och efterfrågan av att utbilda VFU-handledare för lärarstudenter vid respektive högskola. 

 

Tidigare har kursen, PED233, Utbildning för VFU-handledare, 7,5 högskolepoäng på grundnivå 
givits i samverkan Konstfack, Kungliga musikhögskolan och Gymnastik- och idrottshögskolan 
och ersätts av denna kursplan på avancerad nivå. Kursen ges tillsammans med Kungliga 
Musikhögskolan, Konstfack och Gymnastik- och idrottshögskolan. Delar av utbildningen 
bedrivs tillsammans och delar på enskild högskola. 

Betygskriterier 
Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.  

Väl godkänd 

Förutom kriterier för Godkänd krävs att studenten visar en mycket god förmåga att 
problematisera centrala begrepp och teoretiska perspektiv på individ- och grupphandledning. 

Vidare krävs en utvecklad förmåga att värdera olika metoder och förhållningssätt i planering, 
genomförande och analys av professionella handledningssamtal. Studenten kan på ett fördjupat 
sätt diskutera etiska begrepp och teorier för att identifiera och hantera yrkesetiska dilemman. 
Vidare visar studenten god förmåga att analysera och värdera den egna professionen utifrån ett 
ämnesdidaktiskt perspektiv. 

Godkänd 

Studenten har uppnått de angivna lärandemålen. 

Underkänd 

Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen. 

 

Läromedel 
Aldenmyr, Sara, Paulin, Ann & Zetterqvist, Kirsten (2009). Etik i professionellt lärarskap. 
Malmö: Gleerups, 157 s.  

Colnerud, Gunnel (2017). Läraryrkes etik och värdepedagogiska praktik. Stockholm: Liber, 200 
s. 

Gardesten, Jens (2016). Den nödvändiga grunden - underkännande och erkännande under 
lärarutbildningens verksamhetsförlagda delar. Linnaeus University Dissertations. 175 s. 
Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, 
Linnéuniversitetet, Kalmar, 2016. Doktorsavhandling som går att ladda ner. http://lnu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1046002/FULLTEXT01.pdf 

Handal, Gunnar (2007). Handledaren – guru eller kritisk vän? I: Kroksmark, T. & Åberg, K., 
(red). Handledning i pedagogiskt arbete. Lund: Studentlitteratur, 22 s. 

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1046002/FULLTEXT01.pdf
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1046002/FULLTEXT01.pdf
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Hegender, H. (2010). Mellan akademi och profession. Hur lärarkunskap formuleras och 
bedöms i verksamhetsförlagd utbildning (diss). Linköping: Linköpings Universitet 
Doktorsavhandling som går att ladda ned. http://www.avhandlingar.se/avhandling/cffbdee971/  

Hägg, Kerstin & Kouppa, Svea Maria (2007). Professionell vägledning – med samtal som 
redskap. Lund: Studentlitteratur, 110 s.  

Löw, Ole (2011). Pedagogisk Handledning. Lund: Studentlitteratur, 208 s. 
Selander, Ulla, B. & Selander, Staffan, (2015). Professionell handledning. Lund: 
Studentlitteratur, 77 s.  

Referenslitteratur kan tillkomma vid behov  
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