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Skolverket 

Ämnets syfte 

Undervisningen i ämnet pedagogik i vård och omsorg ska syfta till att eleverna utvecklar 

pedagogisk och kommunikativ förmåga. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla 

förmåga att avgöra vilken vägledning som krävs i olika vård- och omsorgssituationer inom 

socialtjänstens olika verksamhetsområden samt inom hälso- och sjukvård. 

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människan samspelar 

med sin omgivning. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar intresse för hur andra 

tänker och hur olika levnadsvillkor påverkar möjligheterna till utveckling och aktivt 

deltagande i samhällslivet. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar 

kunskaper om människors interaktion och socialisation samt om handledningens betydelse. 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att medverka och använda sina kunskaper i olika 

situationer. Genom medverkan i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet till inblick i 

och erfarenhet av olika sociala och pedagogiska sammanhang. Undervisningen ska också ge 

eleverna möjlighet att reflektera över och diskutera egna och andras handlingar och attityder. 

Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att utifrån ett 

kritiskt förhållningssätt söka och inhämta information samt hantera, värdera och använda den. 

Att använda it för information, dokumentation och kommunikation inom verksamheten ska 

också ingå i undervisningen. 

 

Undervisningen i ämnet pedagogik i vård och omsorg ska ge 

eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

. Kunskaper om utanförskapets orsaker och konsekvenser. 

. Kunskaper om socialpedagogiska insatser, arbetssätt och metoder. 

. Kunskaper om vad som påverkar relationen mellan patienter och brukare och 

    personal. 

. Kunskaper om handledning och dess kunskapsutvecklande process inom vård och 

    omsorg. 

. Kunskaper om relevanta begrepp och teorier. 

. Förmåga att planera och genomföra uppgifter inom området. 

. Förmåga att kommunicera med andra utifrån deras förutsättningar samt att 

    uppfatta och tolka vilka behov patienter och brukare, närstående och personal har. 

. Förmåga att utvärdera och dokumentera sitt arbete och resultat 

. Kunskaper om kvalitetsarbetets betydelse inom vård och omsorg. 
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Vårdpedagogik och handledning, 100 poäng 

Kurskod: PEAVÅD0 

Kursen vårdpedagogik och handledning omfattar punkterna 3—9 under rubriken Ämnets 

syfte. 

Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 

. Hur samtalssituationer påverkas av patienter och brukare, vårdpersonal 

   och omgivningen. 

. Kunskap och kompetens inom vård och omsorg. 

. Handledningsprocessens olika delar: inventering, planering, genomförande  

    och utvärdering. 

. Rollen som pedagog och handledare. 

. Innebörden av olika begrepp och teorier inom området pedagogik, 

   kommunikation, handledning och samtalsmetodik. Olika former av 

   handledning. 

. Pedagogiska metoder vid handledning. 

. Handledningsuppgifter, till exempel hjälp med motivationsarbete. 

. Lärande- och bedömningssamtal. 

. Kommunikationens betydelse för mötet mellan patienter och brukare och 

    personal. 

. Avsikter med och utförande av kvalitetsarbete inom vård och omsorg. 
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Handledarutbildning i Bollnäs  ( 18 timmar) 

 

Sammankomst 1    Handledarrollen 

 Information om VO-College 

 Målet med kursen, 

 Handledarens kompetens och förväntningar på handledaren 

 Rollfördelning, handledare, lärare och elev 

 

Sammankomst 2   Handledning som pedagogisk process 

 Olika typer av handledning 

 Inlärningsstrategier 

 Handledarmodeller 

 Lärandeprocesser och handledningsmetoder 
 

Sammankomst 3  Handledningsmetoder, kunskap, kompetens 

 Kunskap 

 Kompetens, yrkessocialisation 

 Träff med elever 

 KASAM 

 

Sammankomst  4  Etik, kommunikation, samtal 

 Handleda andraspråks elever 

 Etik och moral 

 Kommunikation 

 Samtal 

 

Sammankomst 5   Bedömning 

 Handledningspärmens innehåll 

 Styrdokument - kursers centrala innehåll och kunskapskrav 

 Checklistor, bedömning 

 Det svåra samtalet 

 Trepartsamtal  
 

Sammankomst 6   Uppföljning (efter några månader) 

 Utvärdering och reflektion 
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Uppgifterna i nedanstående studiehandledning bedöms enligt 

skolverkets kunskapskrav som medföljer materialet. 

Moment 1 

Centralt innehåll: 

”Kunskap och kompetens inom vård och omsorg” 

I handledarutbildningen ingår: Föreläsning och diskussioner om kunskap, kompetens och 

yrkessocialisation.  

 

Uppgift 1 

Beskriv dina formella och reella kompetenser och fundera/reflektera över hur de kommer till 

användning i ditt arbete som handledare. 

 

Moment 2 

Centralt innehåll: 

”Kommunikationens betydelse för mötet mellan patienter och brukare samt personal” 

I handledarutbildningen ingår: Föreläsningar och diskussioner om kommunikation, 

konflikthantering och samtal. 

 

Uppgift 2 

Beskriv med hjälp av exempel från egen verksamhet ett bra/frigörande samtal och ett 

svårt/blockerande samtal med elev, kund eller anhörig.  

 

Moment 3 

Centralt innehåll: 

”Lärande - och bedömningssamtal” 

”Pedagogiska metoder vid handledning” 

”Innebörden av olika begrepp och teorier inom pedagogik, kommunikation, handledning och 

samtalsmetodik. Olika former av handledning” 

”Handledningsuppgifter, till exempel med motivationsarbete” 
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I handledarutbildningen ingår: Föreläsningar och diskussioner i pedagogiska begrepp och 

teorier, samtal, mål, bedömningar och olika handledningsmodeller. 

 

Uppgift 3 

Du är handledare för en elev Joel 48 år, som går sin första praktikperiod på din arbetsplats. Ni 

har gått tillsammans i två veckor och det är dags för ett bedömningssamtal. Joel har två 

veckor kvar tillsammans med dig. 

Han har haft lite svårt för en del arbetsuppgifter, speciellt då det gäller att sköta hygienen på 

kunderna. Han är blyg och drar sig undan ibland och vill gärna bara ”titta på”. Men då du får 

honom att göra något med kunderna så klara han det riktigt bra. Joel har ett gott bemötande 

och kunderna tycker om honom. 

 

Beskriv hur du planerar ert samtal så att det omfattar både bedömning och tillfälle för lärande. 

Vidare beskriver du hur du planerar er fortsatta tid tillsammans, vilka pedagogiska metoder du 

tänker använda för att nå en utveckling och beskriv eventuellt vilka teorier som styr din 

handledning. 

 

Moment  4 

Centralt innehåll: 

 

”Kommunikationens betydelse för mötet mellan patienter och brukare och personal” 

”Hur samtalssituationer påverkas av patienter, brukare, vård och omsorgspersonal och 

omgivningen” 

 

I handledarutbildningen ingår: Föreläsningar och diskussioner i kommunikation och 

inlärningsstrategier. 

 

Uppgift 4 

a) Läs först Lärstilar ( sid 60-61 i läroboken) som beskriver olika inlärningssätt och 

fallbeskrivningen om Anna (bil 1) 

b) Du arbetar på en avdelning på sjukhuset/eller ett särskilt boende och har fått till uppgift att 

vara med och lära patienten Sune 78 år att ge sig själv insulin.  

 

Beskriv hur du ska lägga upp och utföra denna uppgift på ett pedagogiskt bra sätt och vilka 

inlärningsstrategier du använder. 
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Moment 5 

Centralt innehåll: 

”Rollen som pedagog och handledare” 

”Innebörden av olika begrepp och teorier inom pedagogik, kommunikation, handledning och 

samtalsmetodik. Olika former av handledning” 

 

I handledarutbildningen ingår: Föreläsningar och diskussioner om handledarrollen, olika typer 

av handledning, etik och begreppet KASAM. 

 

Uppgift 5 

Eleven Linda 18 år som går sin sista APL-placering hos dig. Det är en mycket duktig och 

ansvarsfull elev och det är en av hennes sista dagar på avdelningen. Hon har den sista veckan 

arbetat mycket självständigt, tagit hand om patienter/kunder själv vid morgonarbetet och du 

känner att du kan lita på henne helt och fullt. Idag har ni kommit överens om att hon ska ta 

Kalle 87 år som behöver hjälp upp ur sängen, i sin rullstol och sedan ut i badrummet för 

morgonhygienen. 

Plötsligt hör du Linda förtvivlat ropa på hjälp. Du avslutar snabbt ditt pågående arbete och 

rusar in till henne och hittar patienten/kunden slappt hängande över sängkanten. 

Du får upp honom i sängen tar pulsen men känner ingen puls så du ringer till sjuksköterskan 

som kommer ner till avdelningen mycket snabbt. Hon undersöker Kalle, tar blodtryck, puls 

men kan bara konstatera att Kalle avlidit. 

 

Beskriv på vilket sätt du tar hand om din elev på ett pedagogiskt, professionellt och 

känslomässigt sätt. 

Använd Gibbs reflekterande cykel som utgångspunkt. (sid 83-84 i läroboken/ bil 2) 

 

Moment 6 

Centralt innehåll: 

“Handledningsprocessens olika delar; inventering, planering, genomförande och 

utvärdering” 

”Pedagogiska metoder vid handledning” 

”Innebörden av olika begrepp och teorier inom området pedagogik, kommunikation, 

handledning och samtalsmetodik. Olika former av handledning” 
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I handledarutbildningen ingår: Föreläsningar och diskussioner om handledningsprocessens 

olika delar, rollen som pedagog, pedagogiska metoder, kommunikation och etik. 

 

Uppgift 6 

(alternativ för de som arbetar inom psykiatri) 

Du arbetar på ett boende med patienter/kunder som har psykiatriska diagnoser. Det händer 

ofta att det blir ganska rörigt och oroligt på avdelningen/boendet. En av dina patienter/kunder 

kan bli aggressiv och lite hotfull då han blir osäker och rädd. De flesta patienter/kunder blir 

misstänksamma och oroliga då det kommer ny personal. Nu ska du ta emot en elev Karin som 

är 45 år, som går sin andra termin på vård och omsorgsprogrammet. Hon har läst Psykiatri 1 

men har ingen erfarenhet av att arbeta med psykiskt funktionshindrade patienter/kunder. 

Beskriv hur du lägger upp din och elevens praktikperiod/APL med utgångspunkt från 

handledningsprocessen. Använd de begrepp och teorier som läroboken tar upp och är 

relevanta i sammanhanget. 

 

(alternativ för de som arbetar inom handikappomsorgen) 

 

Du arbetar på ett boende inom handikappomsorgen. På boendet bor fem kunder/elever med 

grav utvecklingsstörning där två har kommunikationssvårigheter och nästan inget tal,  En har 

självskadebeteende som gör att det kan bli situationer som kan bli komplicerade. Nu ska du ta 

emot en elev Karin som är 25 år och går sin andra termin på vård och omsorgsprogrammet . 

Hon har läst specialpedagogik 1 men har ingen erfarenhet av funktionshindrade. 

Beskriv hur du lägger upp din och din elevs praktikperiod/APL med utgångspunkt från 

handledningsprocessen. Använd de begrepp och teorier som läroboken tar upp och är 

relevanta i sammanhanget. 

 

( alternativ om du arbetar i äldreomsorgen) 

Du arbetar på ett gruppboende för demenssjuka.  Det är åtta boende på avdelningen och det 

finns några kunder som kan bli aggressiva. En av dem kan använda hårda nypor, spotta och 

svära. Flera av kunderna vandrar runt i korridoren stora delar av dagen. Det kan vara svårt att 

få duscha och sköta hygienen på dem. Nu ska du ta emot eleven Jasmine 42 år (född i Iran) 

som går sin första termin på vård och omsorgsprogrammet. Hon har läst vård och 

omsorgsarbete 1 och har haft praktik via arbetsförmedlingen några veckor inom 

äldreomsorgen men aldrig arbetat med demenssjuka kunder. 
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Beskriv hur du lägger upp din och din elevs Paktikperiod/APL med utgångspunkt från 

handledningsprocessen. Använd de begrepp och teorier som läroboken tar upp och är 

relevanta i sammanhanget. 

 

 

 (alternativ om du arbetar i sjukvården) 

Du arbetar på sjukhuset på en medicinsk avdelning där det ligger patienter med olika 

diagnoser, alla är svårt sjuka och några kommer in för att få vård i livet slut. 

Du ska nu ta emot eleven Karin som är 18 år och går sista året på vård och 

omsorgsprogrammet.  Hon har varit på APL inom äldreomsorgen och i handikappomsorgen 

tidigare. 

 

Beskriv hur du lägger upp din och din elevs praktikperiod/APL med utgångspunkt från 

handledningsprocessen. Använd de begrepp och teorier som läroboken tar upp och är 

relevanta i sammanhanget. 

 

 

Moment 7 

Centralt innehåll: 

”Avsikter med utförande av kvalitetsarbete inom vård och omsorg” 

I handledarutbildningen ingår: Föreläsningar och diskussioner om att vara professionell och 

arbeta mot kvalitet. 

 

Uppgift 7 

Beskriv /förklara hur kvalitetsarbeten bedrivs på din arbetsplats. 
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                                                      Bil 1 

Fallbeskrivning om Anna 

 

Anna har en längre tid haft Crohns sjukdom. Hon har nu genomgått en operation och fått en 

stomi. Innan operationen blev hon informerad om att hon skulle få en stomi. Anna har fått 

veta att hon ska få träffa stomiterapeuten Stina för att lära sig sköta stomin. Hon oroar sig för 

hur hon ska lära sig göra allting rätt. Vad händer om det inte fungerar som det ska? Efter 

operationen träffar Anna Stina. Anna får se en film där man förklarar vad som händer med 

tarmens funktion sam kostens betydelse. Stina visar sedan Anna olika stomibandage.Anna får 

känna på och diskutera de olika materialvalen och hon får råd om vilket bandage som skulle 

passa henne. Efter att ha lärt sig de olika momenten och när Anna känner sig säker får hon 

träffa Eva. Eva har haft stomi i många år och har lång erfarenhet av att möta personer i Annas 

situation. Anna får prata om hur hon tror att livet kan bli i hennes nya situation och hur hon 

kan få hjälp med att lösa problem som kan uppstå under vägen.  
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Kunskapskrav 

Betyget E 

Eleven diskuterar översiktligt hur en samtalssituation påverkas av patienten och brukaren, 

vårdpersonalen och omgivningen. Dessutom beskriver eleven översiktligt den pedagogiska 

funktion som personal har och hur den kan utvecklas. Eleven beskriver också översiktligt 

handledningsprocessens olika delar, rollen som pedagog och handledare samt det handledande 

samtalets betydelse i vård- och omsorgssituationer. I beskrivningarna använder eleven med 

viss säkerhet begrepp som är relevanta i sammanhanget samt redogör översiktligt för de 

bakomliggande pedagogiska teorierna. Dessutom ger eleven några exempel på pedagogiska 

metoder. 

Eleven planerar och genomför, i samråd med handledare, handledningsuppgifter utifrån syfte 

och mål. I arbetet interagerar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra utifrån 

individens förutsättningar och behov samt utifrån uppgiftens syfte och mål. Dessutom skapar 

eleven i samråd med handledare möjligheter för människor att delta i olika situationer. När 

uppgiften är genomförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen utifrån 

syfte och uppsatta mål. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete. 

Eleven redogör översiktligt för kvalitetsarbetets betydelse för personal, patienter och brukare. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna 

förmågan och situationens krav. 

 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 

 

Betyget C 

Eleven diskuterar utförligt hur en samtalssituation påverkas av patienten och brukaren, 

vårdpersonalen och omgivningen. Dessutom beskriver eleven utförligt den pedagogiska 

funktion som personal har och hur den kan utvecklas. Eleven beskriver också utförligt 

handledningsprocessens olika delar, rollen som pedagog och handledare samt det handledande 

samtalets betydelse i vård- och omsorgssituationer. I beskrivningarna använder eleven med 

viss säkerhet begrepp som är relevanta i sammanhanget samt redogör utförligt för de 

bakomliggande pedagogiska teorierna. Dessutom ger eleven några exempel på pedagogiska 

metoder. 

Eleven planerar och genomför, efter samråd med handledare, handledningsuppgifter utifrån 

syfte och mål. I arbetet interagerar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra 

utifrån individens förutsättningar och behov samt utifrån uppgiftens syfte och mål. Dessutom 



 

13 
 

skapar eleven efter samråd med handledare möjligheter för människor att delta i olika 

situationer. När uppgiften är genomförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med 

nyanserade omdömen utifrån syfte och uppsatta mål. Dessutom gör eleven en noggrann 

dokumentation av sitt arbete. 

 Eleven redogör utförligt för kvalitetsarbetets betydelse för personal, patienter och brukare. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna 

förmågan och situationens krav. 

 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda 

 

Betyget A 

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat hur en samtalssituation påverkas av patienten och 

brukaren, vårdpersonalen och omgivningen. Dessutom beskriver eleven utförligt och 

nyanserat den pedagogiska funktion som personal har och hur den kan utvecklas. Eleven 

beskriver också utförligt och nyanserat handledningsprocessens olika delar, rollen som 

pedagog och handledare samt det handledande samtalets betydelse i vård- och 

omsorgssituationer. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet begrepp som är 

relevanta i sammanhanget samt redogör utförligt och nyanserat för de bakomliggande 

pedagogiska teorierna. Dessutom ger eleven flera exempel på pedagogiska metoder. 

Eleven planerar och genomför, efter samråd med handledare, handledningsuppgifter utifrån 

syfte och mål samt anpassar vid behov uppgifterna till ändrade förutsättningar. I arbetet 

interagerar och kommunicerar eleven med säkerhet med andra utifrån individens 

förutsättningar och behov samt utifrån uppgiftens syfte och mål. Dessutom skapar eleven 

efter samråd med handledare möjligheter för människor att delta i olika situationer. När 

uppgiften är genomförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen 

utifrån syfte och uppsatta mål samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom 

gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete. 

Eleven redogör utförligt och nyanserat för kvalitetsarbetets betydelse för personal, patienter 

och brukare. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna 

förmågan och situationens krav. 
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Innehåll i Handledarutbildningen enligt VO-College Gävleborg 
 
Handledarrollen 
 
Information om VO-College 
Etik och värdegrund – därför trivs jag inom Vård och omsorg. Handledarrollen 

 Vad innebär APL?  

 Vad innebär det att vara handledare?  

 Vad förväntas av mig som handledare?  

 Rollfördelning, handledare, lärare och elev 
 

Handledning som pedagogisk process 
 
Vad är handledning?  
Inlärningsstrategier  
Handledarmodeller  
Kommunikation, samtal och reflektion  
Handleda andraspråks elever 
 
Bedömning 
 
Vård- och omsorgsutbildningens teoretiska innehåll 
Mål och bedömningskriterier  
Trepartssamarbete mellan handledare, lärare och elev  
Det svåra samtalet 
Checklista 
 
Uppföljning 
 
Reflektion/diskussion, hemuppgift  
Reflektion/diskussion, bedömning  
Utvärdering av handledarutbildning 
 
Övrigt: 
 
https://www.dropbox.com/sh/uuiomkxwpbmle4o/qhQFY6K5Y 
 
Ljusdal 2011-05-30 
 
Utsedda representanter från arbetsgivare och utbildningsanordnare, VO-College 
Gävleborg 
 
 

Okt 2013 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/uuiomkxwpbmle4o/qhQFY6K5Y

