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Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
l
l
l
l

relatera teorier inom handledningsområdet till egen praktik
förklara eget agerande och konsekvenser av detta i handledningssituationen
förklara handledningsprocessen med aspiranten
förklara hur aspiranten kan bedömas utifrån konkreta situationer.

Innehåll
Kursen behandlar polisens grundläggande samhällsuppdrag samt myndighetens
pedagogik och dess syn på kunskap och lärande. Polisyrkets och handledarrollens etiska
utmaningar diskuteras, poliskultur och professionellt förhållningssätt är begrepp som
berörs. Samtalsmetodik och teorier kring handledning i yrkesutbildning presenteras och
sätts i sitt sammanhang genom att öva och praktiskt tillämpa strategier och verktyg i
handledning, individuellt och i grupp. Vidare kommer kursen behandla hur aspiranten
bedöms under sin praktikperiod. Bedömningsunderlag och upprättande av individuell
utvecklingsplan gås igenom.

Undervisningsformer
Undervisningen sker i huvudsak med problembaserad metodik. Kunskapsinhämtning i
momenten sker i form av individuellt arbete, handledningssimulering, seminarier och
föreläsningar.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
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Undervisningen sker i huvudsak med problembaserad metodik. Kunskapsinhämtning i
momenten sker i form av individuellt arbete, handledningssimulering, seminarier och
föreläsningar.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift.
För betyget Godkänd krävs att den studerande har uppnått kursens lärandemål i samtliga
examinationer.
För betyget Väl godkänd krävs att den studerande uppvisar självständiga och fördjupade
resonemang kring kursens lärandemål.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Sammanställningen redovisas för programrådet
samt arkiveras av Polisutbildningen.

Övrigt
Kursen ges som uppdragsutbildning för Polismyndigheten. Urval av kursdeltagare görs
av respektive polisområde.
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