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Kursens benämning
Stepping stone: Introduktion till handledning och lärande - nätbaserad kurs
Omfattning
Kursen motsvarar en veckas heltidsstudier.
Nivå
Avancerad
Behörighetskrav
Yrkes‐ eller kandidatexamen inom hälso‐ och sjukvård eller motsvarande
Målgrupp
Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i
verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och
sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.
Ansvarig kursgivare
Centrum för Klinisk Utbildning (CKU-KI)
Medverkande Institutioner
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC, KI.
Syfte
Kursen syftar till att utveckla den pedagogiska kompetensen samt stimulera till ett
reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i VIL/ VFU inom hälsooch sjukvård.
Lärandemål
Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna kunna:
- reflektera över och tillämpa teoretiska kunskaper om handledning och om studentens lärande
i en lärsituation i VIL/ VFU
- formulera förslag till vidareutveckling av en lärsituation i VIL/VFU genom att tillämpa och
reflektera kring pedagogiska teorier
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Innehåll och arbetsformer
Studierna bedrivs via en nätbaserad lärplattform som bland annat innehåller filmer utifrån
kursens teori samt instruktioner till individuella skriftliga uppgifter. Kursen bygger på
litteraturstudier och interprofessionella diskussioner. Studierna genomförs med individuell
studietakt och omfattar fyra delar.
Del 1-3 innehåller pedagogisk teori med fokus på Studentens lärmiljö, Studentens lärande
respektive Studerandeprocessen.
Del 4 innehåller en skriftlig examinationsuppgift kopplad till en specifik
handledningssituation som berör lärande och handledning i VIL/ VFU.
Examination
För godkänd kurs krävs:
- godkänt resultat på studieuppgifter
- godkänt resultat på avslutande skriftlig examination
Övrig information
Undervisningsspråk är svenska.
Utvärdering genomförs efter avslutad kursomgång.
Kursintyg utfärdas efter godkänd kurs.
Fem Stepping stone-kurser kan kombineras så att de motsvarar CKU-KI:s
högskolepedagogiska kurs (HPK) om 7,5 hp. Den aktuella kursen utgör då en obligatorisk
inledande Stepping stone motsvarande 1,5 hp.
Litteratur
Biggs, J. B., & Tang, C. (2011). Teaching for quality learning at university: what the student
does. (4th ed.). Maidenhead, UK: McGraw‐Hill/Society for Research into Higher Education
& Open University Press: Libris
Löfmark, A., Mogensen, E., & Thorell‐Ekstrand, I. (2010). Klinisk utbildning i högskolan: ‐
perspektiv och utveckling inom verksamhetsförlagd utbildning (2: uppl.). Lund:
Studentlitteratur
Ytterligare material/ vetenskapliga artiklar delges under kursens gång.
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