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Allmänt om kursen 

I denna kursbeskrivning får du information om kursens innehåll, upplägg och examinationer 
samt praktisk information kring kursen. Kursbeskrivningen utgår från och relaterar till 
kursplanen.  

Kommunikation under kursens gång sker via lärplattformen Athena. Kurssidan blir tillgänglig 
när du har registrerats på kursen.  

Förväntade studieresultat 

För att få godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 
- reflektera över handledaruppdraget i den verksamhetsförlagda delen av 
förskollärarutbildningen i relation till samhällets förväntningar och krav på 
förskollärarkompetens samt förutsättningar i VFU-förskolans verksamhet, 

- redogöra för olika handledningsstrategier utifrån teorier om lärande samt diskutera 
konsekvenser av olika strategival för studentens yrkeslärande och handledningsprocesser i 
verksamhetsförlagd utbildning, 

- planera och organisera innehåll i målstyrda verksamhetsförlagda utbildningsperioder utifrån 
förskollärarutbildningens styrdokument, VFU-förskolans verksamhet och studentens 
utvecklingsbehov, 

- genomföra reflekterande handledningssamtal och ge formativ bedömning, - bedöma 
förskollärarstudenters studieresultat och professionsutveckling i förskollärarutbildningens 
verksamhetsförlagda kurser, samt motivera sin summativa bedömning i skrift, 

- reflektera över egna förmågor och färdigheter inför framtida handledaruppdrag. 

Kursens upplägg 

I kursen behandlas handledaruppdraget och samverkan med förskollärarstudenter som 
genomför verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Handledaruppdraget problematiseras och 
diskuteras i relation till målstyrda yrkesinriktade handledningsprocesser, professionsutveckling 
och förskollärarens hela yrkesuppdrag. 

Kursen bedrivs på kvartsfart, vilket innebär en studieinsats motsvarande 25% av heltid under 
den tid som kursen. 

Undervisningen består av självstudier och gemensam bearbetning av kurslitteratur, sex 
lärarledda seminarier med korta inledande föreläsningar/introduktioner samt arbete i mindre 
grupper både vid seminarierna och i fasta studentarbetslag som bildas vid det första 
kurstillfället.  
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För att nå kursens mål används ett kooperativt och kollektivt lärande. I kursen ingår därför 
kursrelaterat arbete i studentarbetslag om ca 5–6 deltagare som kommunicerar mellan 
seminarierna. En grundläggande tanke och utgångspunkt för de lärarledda seminarierna är att 
kursdeltagarna aktivt bidrar till att utforskande diskussioner om handledaruppdraget förs i 
gruppen med stöd av bearbetad individuell läsning av kurslitteraturen. Vid seminarierna 
reflekterar vi tillsammans kring de frågor som väcks under kursens gång vid litteraturläsning 
och i studentarbetslaget. Vi bearbetar frågeställningar om handledaruppdraget samt centrala 
begrepp ur litteraturen i relation till respektive seminariums innehållsliga fokus.  

Den egna förskollärarpraktiken och de egna tidigare studenterfarenheterna och 
handledarerfarenheterna är en viktig del av kursen. Kursdeltagarnas erfarenheter och frågor 
kring professionsutveckling och verksamhetsförlagd utbildning ska därför utgöra ett centralt 
inslag vid varje seminarium. 

Mellan kurstillfällena kommer studenter och lärare att kunna konferera via lärplattformen 
Athena utifrån olika uppgifter i grupp och individuellt. Här kan studenten successivt samla 
individuella reflektioner om handledaruppdraget och kurslitteraturen samt presentera 
examinationsutkast för formativ bedömning. I Forum finns möjlighet att lägga korta 
sammanfattningar från studentarbetslagens diskussioner. Formativ bedömning ges av 
kurslärare och deltagarna som ”kritiska vänner”. 

I kursen används Harvard som referenssystem, se manual på din kurssida i lärplattformen.  
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Seminarier 

Innehållet i kursens sex seminarier utgår från kursmålen, och bearbetar inlästa delar av 
kurslitteraturen, studieuppgifter och studenternas medhavda frågeställningar. Seminarierna 
fokuserar olika perspektiv på handledaruppdraget och har följande rubriker: 

Seminarium 1: 

Kursintroduktion – att utveckla och handleda förskollärares yrkeskunnande 

Seminarium 2: 

Handledningstraditioner och handledningsstrategier, praktisk kunskap och etiska överväganden 

Seminarium 3: 

Handledningssamtal, samtalsfärdigheter och formativ bedömning 

Seminarium 4: 

VFU-kultur – verksamhetsförlagd lärandemiljö och yrkessocialisation i praktiken 

Seminarium 5: 

Summativ bedömning och dokumentation – Dilemman i handledaruppdraget, maktrelationer och 
samverkan 

Seminarium 6: 

Handledarkompetens och framtida utmaningar - en sammanfattande diskussion om VFU och 
handledaruppdraget som professionell möjlighet 

I kursen ingår att genomföra och reflektera över sitt eget agerande i handledarsamtal. 

En detaljerad studieplanering finns på din kurssajt i lärplattformen Athena, som du kommer åt 
när du har registrerat dig på kursen. Studieplaneringen visar hur undervisningen är uppbyggd.  

Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom 
att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.  
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Närvaro 

Enligt kursplan är seminarier obligatoriska.  Detta har betydelse för kontinuitet och sammanhang 
i studentgruppens kollegiala lärandeprocess. Den lärarledda reflektionen över deltagarnas egna 
och andras erfarenheter och frågor kopplade till förskolans handledningskontext bygger på aktiv 
närvaro. Frånvaro kan emellertid kompenseras med särskilda individuella uppgifter i samråd med 
kursläraren.  Så kan t.ex.  studenten erbjudas att om möjligt ta igen seminariet i andra parallella 
kursgrupper i Stockholmsområdet. 

 Examination 

Individuell skriftlig uppgift, MOM 1 7,5hp 

Betygsskala: sjugradig 

Examinationsuppgiften relaterar till kursens förväntade studieresultat och presenteras vid 
kursstarten samt publiceras i mappen ”Examinationer” i Athena. I kursen finns möjlighet till 
formativ bedömning, vilket förutsätter att ett examinationsutkast publiceras i en särskild 
uppgiftsflik, döpt sista utkast i Athena. 

 
Inlämningsdeadline: 
Inlämning sker senast 2021-01-17 kl. 17:00 i mappen ’Examinationer’ i Athena. 
 
Examinationer ska vara rättade senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller 
examinerande seminarium. Betyget publiceras i Ladok. Återkoppling fås via Athena. För att 
kunna se ditt betyg på kursen i Ladok måste samtliga examinerande och obligatoriska moment i 
kursen vara avklarade och godkända. 

Omexamination 

Omexamination, individuell skriftlig uppgift 
Reglerna för omexamination och vad som gäller vid underkänt betyg framgår av kursplanen. 
 
Inlämningsdeadline: 
Senast 2021-03-12 kl. 17:00 lämnar du in omexaminationen i mappen ’Examinationer’ i Athena. 
Examinationen rättas senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdeadline.  

Komplettering av betyget Fx 
Student som fått betyget Fx har möjlighet att komplettera inlämnad examination inom en vecka 
efter det att kompletteringsbehovet har meddelats av examinator. Det innebär att 
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kompletteringen utifrån ett Fx betyg ska vara inlämnat i mappen ’Examinationer’ i Athena senast 
2021-02-12. Därefter, eller om detta inte görs inom angiven tid, ska studenten omexamineras. 

Betyg på hel kurs 

För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter, 
fullgjorda obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro. 
 
Betyget på MOM 1 blir även slutbetyg på kursen. 
 
 


