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Dagens upplägg

• Kort presentation av Centrum för Klinisk Utbildning CKU

• Lärande och kunskap

• Handledarmodeller och dess olika delar

• Frågor



Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) 

En gemensam samverkansstruktur för den kliniska 
utbildningen i Stockholms län

För mer information om kurser och aktiviteter: www.cku-sthlm.se

http://www.cku-sthlm.se/


CKU ”verktygslåda” för struktur och kvalitet i VIL

1. CKU JoBSH

2. CKU Studerandeprocessen

3. CKU3VIL

4. Pedagogisk fortbildning av lärare / handledare

För mer information om kurser och aktiviteter: www.cku-sthlm.se

http://www.cku-sthlm.se/


1. Obligatorium före VFU/VIL
- förutsättning för eTjänstekort

För mer information om kurser och aktiviteter: www.cku-sthlm.se

Innehåll

• Journalhantering
• Bemötande
• Sekretess/Tystnadsplikt
• Hygien

• Sociala medier
• KliPP/eTjänstekort

http://www.cku-sthlm.se/


För mer information om kurser och aktiviteter: www.cku-sthlm.se

http://www.cku-sthlm.se/


2. Inför och under studentens 
VFU/VIL - vem ansvarar för vad?

För mer information om kurser och aktiviteter: www.cku-sthlm.se

http://www.cku-sthlm.se/


För mer information om kurser och aktiviteter: www.cku-sthlm.se

Inför Start Under Efter

CKU

STUDERANDEPROCESSEN

HANDLEDARE VERKSAMHET LÄROSÄTESTUDENT

http://www.cku-sthlm.se/


För mer information om kurser och aktiviteter: www.cku-sthlm.se

http://www.cku-sthlm.se/


3. Utvärdering av VFU/VIL

För mer information om kurser och aktiviteter: www.cku-sthlm.se

http://www.cku-sthlm.se/


Utvärdering av VFU/VIL

• Tre perspektiv; 

• Studenten

• läraren/handledaren

• verksamhetsledning

• Analys av resultat och återkoppling

till lärosäten och verksamhet -> 

Handlingsplan/Åtgärder

För mer information om kurser och aktiviteter: www.cku-sthlm.se

http://www.cku-sthlm.se/


4. Pedagogisk fortbildning av   
lärare och handledare i VIL

För mer information om kurser och aktiviteter: www.cku-sthlm.se

http://www.cku-sthlm.se/




Pedagogisk fortbildning av lärare och handledare

Principer: Inom en verksamhet behövs personer 
med olika grad av pedagogisk kompetens 

1. Alla medarbetare

2. Många medarbetare

3. Ca 15 % av medarbetarna

4. Några medarbetare

För mer information om kurser och aktiviteter: www.cku-sthlm.se

http://www.cku-sthlm.se/


Pedagogisk introduktion

Nätbaserat handledarstöd - introduktion

CKU Pedagogisk fortbildning

För mer information om kurser och aktiviteter: www.cku-sthlm.se

http://www.cku-sthlm.se/


• En Stepping stone består av två kurstillfällen med flera veckors                                                   
mellanrum för eget arbete

• Examination ingår

• En Stepping stone motsvarar 1,5 högskolepoäng

• Stepping stones läses som enstaka kurser och kommer att kunna 
kombineras så att de motsvarar 7,5 hp, se nästa bild

Definition av CKUs Stepping stones
korta kurser i pedagogik inom verksamhetsintegrerat lärande

Kurstillfälle 1
½ - dag

Eget arbete

Kurstillfälle 2
½ - dag 

examination
+ + =

Stepping
stone

För mer information om kurser och aktiviteter: www.cku-sthlm.se

http://www.cku-sthlm.se/


För mer information om kurser och aktiviteter: www.cku-stlm.seFör mer information om kurser och aktiviteter: www.cku-sthlm.se

1,5 1,5
1,5

1,51,5+                          +                           +                        + 
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läraren

Tema 3:
Pedagogiska 

metoder
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Lärande och 
design för 

lärande

Obligatorisk 
avslutande               

Stepping stone

Kombination av CKU Stepping stones för tillgodoräknande av 7,5 hp i högskolepedagogik

Introduktion 

till 
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Obligatorisk 
inledande 
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(IPE)
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Critical
friends

Bedömning 
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eller

Case-
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eller

http://www.cku-stlm.se/
http://www.cku-stlm.se/


C. Ca 15% av medarbetarna

Högskolepedagogisk kurs  - 7,5 hp

Avancerad nivå,   Ansökan via antagning.se (före 15 april)

1. Förutsättningar och möjligheter

2. Reflektion och återkoppling 

3. Den professionella läraren

4. Valbart fördjupningsmoment 

5. Examinationsmoment

För mer information om kurser och aktiviteter: www.cku-sthlm.se

http://www.cku-sthlm.se/


Vi lär oss….
10 % 20 % 30 % 50 %

70 % 80 % 95 %

Biggs, (2003) Teaching for Quality Learning at University



Olika former av kunskap

• Faktakunskap

• Förståelsekunskap

• Färdighetskunskap

• Förtrogenhetskunskap (tyst kunskap)



Aristoteles kunskapsformer

Episteme

(vetenskalig/ 

teoretisk 

kunskap)

Techne

(praktisk, 

produktion,

skapande)

Fronesis

(etisk kunskap, 

klokskap)

Veta att

Knowledge

Veta hur

Skills

Veta när

Attitudes



En meningsskapande process

Konstruktivistiskt

Människor konstruerar sina 
föreställningar om världen

Interaktionistiskt

Människan konstruerar kunskap i 
interaktion med omvärlden 

Biggs, (2003) Teaching for Quality Learning at University



Beskriv för varandra en situation där ni har 
haft en uppfattning som sedan har förändrats 
när ni har varit med om eller själva klarat av 

situationen

Diskussion i bikupa 
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Millers pyramid
Miller, Academic Medicine (suppl. Sep) 1990

Kunna

utföra i yrkes-

mässigt

sammanhang

Kunna visa hur man utför

Veta hur man utför

Veta



19 maj 2015 Margaretha Forsberg Larm 25

Progression i valet av verb
SOLO taxonomin

Identifiera

Göra enkla 
procedurer

Numrera

Beskriva

Lista

Kombinera

Jämföra

Kontrastera

Förklara 
samband

Analysera

Relatera

Tillämpa

Missar 
poängen

Teoretisera

Generalisera

Ställa upp 
hypotes

Reflektera

(Biggs & Collins 1999)



Erfarenhetsbaserat lärande

Reflekterande
observation

Abstrakt precisering
av begrepp

Aktivt
experimenterande

Gripa tag i

Gripa tag i

Konkret
upplevelse

O
m

va
n
d
la

O
m

va
n
d
la

Kolb, Experiential learning



Lärstilar 

Konkret erfarenhet

Känner

Observation & Reflektion

Ser på

Meningsbildande &Generalisering

Tänker

Prövande av nytt handlande

Gör



Lärandemål

Styrdokument Personliga



Backwash effekten

Lärandemål
Undervisnings-
metoder

Examination

Examinationen Studiemetoder Studentens 
lärande





Handledningens former

•Mästarmodellen – följ mig
•Kopiera och bemästra

•Reflektionsmodellen –
begrunda
•Erövra insikt



Reflektion - syfte
Reflection in action
Att göra erfarenhet till kunskap

teorier vi använder, känslor, tidigare erfarenheter

Reflection on action
Utveckla kompetens för praktisk verksamhet

utforska vad hände, varför vi handlade som vi gjorde,   

få en förståelse av situationen
Donald Schön



Hur ställs frågor som ger reflektion?

• Öppet  - Strukturerat

• 1 minuts fråga – 30 minuters samtal

• Enskilt – Grupp 

• Enstaka frågor – Triple Jump

• Ad hoc – Constructive alignment



Reflektionscykel enligt Gibb´s

• Vad hände 

• Vad kände du

• Vad var bra, vad var mindre bra

• Vilka slutsatser kan du dra av situationen

• Vad hade du kunnat göra mer

• När/om du ska göra det igen – hur ska du då agera



Handledningsmodeller

• Situationsbaserad handledning

• Handledning enligt Triple Jump

• Peer handledning

• IPE handledning
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Återkoppling- formativ bedömning
Varför?

För att stödja utveckling

När?

Något som kan åtgärdas

Direkt efter händelse

Önskad återkoppling bättre acceptans

Hur?

Positiv inför andra

Negativ i avskildhet

Rikta till den det gäller

Ta ansvar genom att säga Jag

Beskriv beteende och effekt på dig Värdera inte!

Specifik återkoppling istället för allmän



Frågor? 



Tack för att ni har lyssnat!

• margaretha.forsberg.larm@ki.se

• www.cku-sthlm@se

mailto:margaretha.forsberg.larm@ki.se

