Följ den treåriga utbildningen
till certifierad handledare
Sverige jan 2021 – dec 2023

Våren 2021

Modul 1 Värdegrund & modul 2 Pragmatik
Kursmöte 1: 29/1 – 31/1 2021
Den rent digitala Handledarutbildningen startade på Teams den 29 januari 2021.
Ansvarig för tekniken är Britt-Hege Waernes.
18 deltagare från Danmark, Färöarna, Norge och Sverige mötte upp och togs om hand av mentorer som
talar deras modersmål. Ellen Bjerre Jensen är mentor för dansktalande deltagare, Erling Kvistad Nilsen
och Anne Holberg Klemsdal är mentorer för norsktalande deltagare och Irene Johansson är mentor för
de svensktalande deltagarna och också kursledare. Utbildningen ges av Iakm-Sverige.
De två kursdagarna – 29 - 30 januari – ägnades helt åt små
miniworkshops inom området Värdegrund. Deltagarna bytte
grupper för varje workshop med syftet att bli bekanta med
alla kursdeltagare, trots avsaknaden av de så viktiga fysiska
mötena. Det är svårt att finna utrymmet för småpratet i början
av en digital kurs – det där som i vanliga fall föregår under
pauser, på väg till och från lektioner och under lektioner med
en bänkgranne.
Det är också svårt att ”speja” in varandra då man saknar hela
kroppens uttryck och mest får ta del av det som sägs och det
som syns av ansiktet i den lilla ruta som syns på skärmen.
Eftersom handledarutbildningen är processinriktad, så är dessa
begränsningar en utmaning.
Under kursmötets tredje dag inleddes Modul 2 på Utbildningen.
Modul 2 har språkligt fokus på Pragmatik och vi började se lite
närmare på språkliga handlingar. Videoinspelningar och
analyser av kasusbarnens pragmatik inleddes liksom
handledningsarbetet till vuxna kring kasusbarnen. Deltagarna
hade förberett sig genom att se videoinspelade föreläsningar på
förhand.
Kursmötet avlöpte väl även om alla var rörande överens om det
ovana i att sitta hela dagar framför en skärm.

Modul 2 Pragmatik
Kursmöte 2: 19 - 20/3 2021

Den digitala handledarutbildningen hade sitt
andra kursmöte den 19 - 20 mars, med fokus
på pragmatik.
Turtagning och dialogstruktur var det språkliga
temat för kursmötet, både i föreläsningar,
analyser och lathundsarbete.
Deltagarna satt framför sina datorer två hela
dagar.

Olika typer av grupper, som samarbetsformer,
prövades, utvärderades och kommer att revideras.
Den första typen av grupp är mentorsgrupper.
Dessa grupper är indelade efter modersmål eller

bästa nordiska språk. Varje kursmöte inleds i
mentorsgrupperna.
Den andra typen av grupp är teamsgrupper, där
deltagarna själva fått föreslå vilka andra de vill
samarbeta med. I teamsgrupperna analyseras
kasusbarnens språkliga utveckling och förberedelser
av insatser till kasusbarn och handledning görs
Den tredje typen av grupp är tvärgrupper.
Deltagarna fördelas slumpmässigt till olika tvärgrupper,
där föreläsningar och litteratur diskuteras.

