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Bakgrund 

Vid MSB:s utbildningar inom området skydd mot olyckor är en väl fungerande 

praktik med handledning en viktig del för att de studerande ska nå kursmålen 

inom utbildningarna.  

Hur handledningen genomförs skiljer sig åt för de olika utbildningarna. För 

Utbildning i skydd mot olyckor, Skorstensfejarutbildning, Vidareutbildning 

till skorstensfejartekniker och Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i 

beredskap sker handledningen mot förutbestämda uppgifter. För 

ledningskurserna inklusive Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för 

brandingenjörer utgörs handledningen av kontinuerligt stöd utifrån den 

studerandes behov.  

Kursen har tagits fram utifrån identifierade behov då vissa av utbildningarna 

tidigare saknat en handledarkurs. I utvecklingsarbetet av denna gemensamma 

handledarkurs har goda exempel tillvaratagits från handledarkurs för 

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap samt andra 

utbildningsinsatser inom handledning.  

Målgrupp 

Kursen vänder sig till dig som ska verka som handledare för 

studerande/anställda inom följande utbildningar:  

 Utbildning i skydd mot olyckor (SMO)  

 Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib) 

 Utbildning inom ledning av kommunal räddningstjänst inklusive 

påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB) 

 Skorstensfejarutbildning grund  

 Vidareutbildning till skorstensfejartekniker 
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Förkunskaper 

Du som deltar i kursen förväntas ha relevant kunskap och erfarenhet inom det 

yrkesområde du kommer att handleda. Med relevant kunskap och erfarenhet 

avser vi att du som deltagare har goda ämnes- och yrkesmässiga kunskaper 

som svarar mot nivån på den utbildning du ska handleda inom. Du förväntas 

också vara utsedd att handleda studerande inom din organisation/arbetsplats.  

Urval 

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en 

jämn fördelning mellan de utbildningar som kursen syftar till att stödja. 

Vid eventuellt urval beaktas även jämställdhet, behovsbild samt geografisk 

spridning. 

Syfte 

Kursen syftar till att utveckla deltagarens kunskaper kring rollen som 

handledare för personal som deltar i MSB:s utbildningar inom området skydd 

mot olyckor.  

Vidare syftar kursen till att möjliggöra dialog och mötesplats för olika 

branscher inom området skydd mot olyckor.  

Lärandemål 

Efter genomförd handledarkurs förväntas deltagaren kunna: 

 beskriva handledarens roll och ansvar gentemot den studerande 

 förklara enkla strategier i samband med återkoppling till den 

studerande 

 ge exempel på hur handledaren kan bemöta olika typer av utmaningar i 

uppdraget. 

Innehåll 

 Roll och ansvar som handledare:  

o viktiga egenskaper 

o olika perspektiv på handledarskap 

o jämställdhet och mångfald 

o planering och individuella förutsättningar 

 Återkoppling för lärande 

o framgångsfaktorer 

o fallgropar 

 Utmaningar i uppdraget 

o arbetsplatskultur och bemötande 
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o konflikthantering 

 Utbildningsspecifikt innehåll för utbildningarna 

o Utbildningens upplägg och struktur 

o Uppgifter under ev. praktikperioder 

o Utbildningsspecifika uppgifter inom ramen för en kurs 

o Webbsidan som stöd för handledaren 

 

Pedagogik och metodik 

Kursen utgår från en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I kursen 

tillvaratas fortlöpande resultat från forskning och utveckling. Genomförandet 

bygger på att den studerande är närvarande och aktiv under kursens samtliga 

delar. 

Kursen genomförs nätbaserat och ställer höga krav på självständighet och 

engagemang i lärprocessen. Under kursen varvas föreläsningar, film, 

gruppdiskussioner, gruppuppgifter, enskilda uppgifter och 

bedömningsaktiviteter.  

Kursens pedagogik, metodik och undervisning syftar till att vara 

exemplifierande och förebildlig avseende människors olikheter, etnisk 

mångfald och jämställdhet mellan kvinnor och män.  

Upplägg och omfattning 

Handledarkursen består av en gemensam grund gällande handledarskapet för 

samtliga utbildningar. I kursen ingår även en utbildningsspecifik information 

för respektive utbildning.  

Kursen genomförs nätbaserat under 1 dag. 

Läromedel och utrustning 

Kursen genomförs via ett e-mötesverktyg, vilket kräver att deltagaren själv ska 

tillhandahålla teknisk utrustning i form av dator med fungerande kamera och 

mikrofon.   

Allt material som krävs för att genomföra kursen kommer att tillhandahållas av 

MSB. 

Intyg 

Efter genomförd kurs utfärdas ett intyg.  
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