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Beslut

Denna kursplan är fastställd av Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen:
- Hösten 2013: 2013-03-14 (ställföreträdande prefekt). Senast reviderad 2019-06-19.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Avlagd grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem eller motsvarande äldre examen.
Svenska A/Svenska som andraspråk A och Engelska A.
Kursens uppläggning
Provkod
MOM1

Benämning
Att handleda professionsutveckling i VFU

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

I kursen behandlas didaktiska frågor relaterade till handledning av lärarstudenter under verksamhetsförlagd
utbildning (VFU). VFU-handledarens verksamhet och handledning problematiseras utifrån etiska aspekter,
teorier om lärande och aktuell didaktisk forskning. I kursen ingår ett praxisnära utforskande av olika
handledningsstrategier. Kursen behandlar lärande samtal samt formativ och summativ bedömning under
handledningsprocessen i förhållande till styrdokument och arbetsmaterial för VFU.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:
- reflektera över och analysera den egna undervisningen/verksamheten med koppling till teorier, modeller och
begrepp inom ledarskap, fritidshemmets didaktik och yrkesetik
- kritiskt diskutera handledaruppdraget med hjälp av begrepp inom ledarskap, fritidshemmets didaktik och
yrkesetik och med teoretiska perspektiv på handledning, samt redogöra för och reflektera över olika
handledningsstrategier
- stimulera, organisera och leda professionsutveckling som fokuserar förmågor som lärarstudenter ska
utveckla under VFU
- reflektera kring handledningssamtal med ett intersektionellt perspektiv med fokus på för fritidshemmets
verksamhet centrala områden
- göra bedömningar av studentens yrkesrelaterade förmågor i formativt och summativt syfte, samt
kommunicera resultaten av dessa bedömningar
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Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.
Seminarier är obligatoriska. Frånvaro kan kompenseras enligt instruktioner av kursansvarig lärare. Vid
frånvaro över 45% av obligatoriska moment anses studenten inte ha gått kursen och måste omregistrera sig
för att fullfölja kursen vid ett senare kurstillfälle.
Kunskapskontroll och examination

a) Examinationsformer
Kursen examineras på följande vis:
- Individuell skriftlig uppgift, betygsskala A-F
- Muntlig redovisning, betygsskala G-U
b) Betygssättning
Betygssättning på hel kurs sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A= Utmärkt
B= Mycket bra
C= Bra
D= Tillfredsställande
E= Tillräckligt
Fx= Underkänd, något mer arbete krävs
F= Underkänd, mycket mer arbete krävs
c) Betygskriterier
Kursens betygskriterier preciseras i kursbeskrivningen.
d) Slutbetyg
För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betygsgraden E och G på samtliga examinationer.
e) Omexamination och underkännande
Studerande som fått lägst betyget E eller G på prov får inte genomgå förnyat omprov för högre betyg. Betyget
godkänd kan inte heller ändras till underkänd på studentens begäran.
Student som fått betyget Fx har möjlighet att komplettera inlämnat betygsunderlag inom en vecka efter det att
kompletteringsbehovet har meddelats. Om detta inte görs inom angiven tid skall studenten omexamineras.
Studerande som fått betyg Fx, F eller U på prov två gånger av en examinator har rätt att begära att en annan
examinator utses för att bestämma betyg på provet. Framställan härom ska göras till ansvarig studierektor.
Former för omexamination preciseras i kursbeskrivningen. Möjlighet till omexamination ges minst en gång
per termin.
Övergångsbestämmelser

Studerande kan begära att examination genomförs enligt denna kursplan även efter det att den upphört att
gälla, dock högst tre gånger under en tvåårsperiod efter det att undervisning på kursen upphört. Framställan
härom ska göras till studierektor.
Begränsningar

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med sådan inom eller utom landet genomgången kurs vars
innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.
Övrigt

Kursen ges som fristående kurs.
Kurslitteratur

Aktuell kurslitteratur finns tillgänglig på kurshemsidan senast två månader före kursstart.
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