Fortsatt kompetensutveckling
CKU har tagit fram en modell för pedagogisk kompetensutveckling. Modellen visar, på ett
förenklat sätt, vilka “nivåer” det finns för pedagogiska funktioner och vilken pedagogisk
kompetens/utbildning som rekommenderas för de olika nivåerna. Som du ser i modellen så är
“CKU:s Introduktion till handledning i verksamhetsintegrerat lärande” - som du deltar i just nu
- tänkt som en introduktion för alla medarbetare på vårdenhet, där studenter utbildas. För de
högre nivåerna av de pedagogiska funktionerna rekommenderas fördjupning i pedagogik
genom ytterligare utbildning. Den som är exempelvis AKA/studentansvarig rekommenderas att
delta i Högskolepedagogisk kurs motsvarande 7,5 hp.
CKU erbjuder ett varierande utbud av kurser och workshops. För aktuellt utbud se CKU:s
hemsida. CKU erbjuder sedan år 2009 kursen ”Högskolepedagogik för lärare och handledare i
verksamhetsförlagd utbildning” som ger 7,5 högskolepoäng, alltså motsvarande fem veckors
heltidsstudier. Antagning sker höst och vår via antagning.se.
”Stepping stones” är kursmoduler som kan byggas ihop till en pedagogisk utbildning,
som totalt motsvarar fem veckors studier. Varje “sten”, alltså varje delkurs, är organiserad i tre
steg: introduktion till området vid kurstillfälle ett, följt av eget arbete och slutligen skriftlig och
muntlig redovisning vid kurstillfälle två. De två kurstillfällena ges med flera veckors mellanrum
för att skapa tid för eget arbete och reflektion. Varje “sten” motsvarar i omfattning en veckas
heltidsstudier.
Olika ”Stepping stones” kan alltså kombineras så att de motsvarar innehållet i kursen
“Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning”. Då behövs
det totalt fem stycken “stenar”. Tanken är att man börjar med den inledande obligatoriska
“Introduktion till handledning” och därefter väljs tre olika stenar för att till sist avsluta med den
sista stenen, examination, som är obligatorisk. Mer information om ”Stepping stones” finns på
CKU:s hemsida. Pedagogiska kurser erbjuds även av de olika lärosätena, hör gärna efter med
just ditt lärosäte vad det finns för utbud!
Det finns en uppsjö av nätverk med mera som du kan ansluta dig till, för att hålla dig
uppdaterad, lära dig mer och knyta värdefulla kontakter. Bland annat CKU:s lärarakademi och
CKU:s nätverk för interprofessionell utbildning i Stockholms län. Titta även på Akademiska
vårdcentralers hemsida.
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