
 

 

Kurs i handledning 
 

Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam teckenspråkstolk eller skrivtolk.  

 

Kursen syftar till att utveckla din kompetens och förmåga att handleda praktikanter från 

teckenspråks- och skrivtolkutbildningarna på folkhögskolorna i Sverige. I kursen ingår också 

att självständigt utifrån handledningsmodeller kunna planera handledning för blivande tolkar i 

praktik. 

 

Kursen pågår under sex månader och innefattar tre fysiska träffar förlagda fredag-lördag på 

Södertörns folkhögskola i Gamla Stan, Stockholm. Träffarna tar avstamp i föreläsningar som 

sedan följs av gruppdiskussioner och rollspel. Mellan träffarna kommer du att aktivt arbeta 

med ditt handledarskap och utgå från ditt möte med praktikanter. Inför första träffen gör du en 

inledande uppgift.  

 

Kursen ges på svenska. 

 

Kursen är kostnadsfri, men du står själv för omkostnader i samband med de fysiska träffarna. 

 

Kursen startar 14 oktober 2016 med en individuell uppgift. 

 

Datum för de fysiska träffarna: 

11-12 november 2016 

9-10 december 2016 

20-21 januari 2017 

 

Kursens syfte och lärandemål 
Kursen syftar till att den studerande skall förvärva kunskaper och färdigheter för att 

självständigt kunna bedriva handledning för tolkstuderande. 

 

Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha förvärvat följande färdigheter: 

 kunna tydliggöra handlednings ramar och struktur, 

 kunna ge respons på den handleddes tolkningar och reflektioner samt hens behov av 

handledning, 

 kunna möta praktikanten i en öppen dialog och leda hen framåt utifrån en given 

dialogmodell 

 kunna skapa ett konstruktivt klimat för handledning, 

 kunna få den handledde att omsätta teoretiska kunskaper till konkreta handlingar i 

tolkningsarbete, 

 kunna uppmuntra den handledde att reflektera över det interpersonella samspelet i 

tolkningssituationen, 

 kunna identifiera och adekvat belysa tillämpbara etiska principer i förekomna 

tolkningssituationer, 

 behärska verktyg för att våga ge respons inom hela spektra kring utförd tolkning samt 

reflektion, 

 redogöra för skillnaden på lärarens och handledarens roll. 

 



 

 

Kursupplägg 

Seminarium:  Handledningens teorier, metoder och etiska frågeställningar 

Handledningsarbete och praktiska övningar 

Skriftlig uppgift: Handledarens roll ur ett etiskt perspektiv 

 

Kursens innehåll 

Kursen fokuserar på handledning som verksamhet och att tydliggöra handledarens roll i ett 

utbildningssammanhang. Dessutom berörs olika metoder för handledning, bedöma den 

handleddes tolkningar samt reflektioner kring tolkning. Etiska frågor i samband med 

uppdraget som handledare ingår också. 

 

Examinering  

Undervisningen ges i form av teoretiska seminarier, gruppdiskussioner, praktiska 

gruppövningar samt handledning. Alla kursmoment är obligatoriska och krav ställs på ett 

aktivt deltagande i samtliga moment, både i grupparbete och enskilda uppgifter. 

Examinationen omfattar dels fullgörande av seminarie- och tillämpningsuppgifter, samt 

fullgörande av handledningsuppdrag. Som omdöme ges något av uttrycken Godkänd eller 

Underkänd. 

 

Behörighet 
Behörig att söka kursen är den som har någon form av tolkutbildning. 

  

Urval 
Urval görs efter bedömning av behörighet.  

 

 

Kursen ges av Södertörns folkhögskola under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.  
 

  


