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Kursens upplägg 

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.  

Kursens innehåll 

I kursen behandlas handledaruppdraget och samverkan med förskollärarstudenter som genomför 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Handledaruppdraget problematiseras och diskuteras i relation till  
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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 pågår (Period B-D, den 23 februari - 3 juni 2022).  

Undervisningen består av självstudier och gemensam bearbetning av kurslitteratur, sex lärarledda 

seminarier med korta inledande föreläsningar/introduktioner samt arbete i mindre grupper vid 

seminarierna. 

För att nå kursens mål används ett kooperativt och kollektivt lärande. 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. 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. 

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

Seminarier 

Kursens seminarier är uppgiftsstyrda, både individuellt och tillsammans i grupper, och utgår från de 

förväntade studieresultaten i kursplanen. Kurslärare leder seminarier på ett sådant sätt att kursläraren och 

studentgruppen kan behålla gemensamt fokus på aktuella kunskapsobjekt. Studenterna och kursläraren 

förbereder därför seminarier genom att ta del av aktuellt innehåll i kurslitteratur. Vid seminarierna ska 

alla kunna tänka och tala kring frågor som väcks under kursens gång. Deltagarna behöver fungera mer 

som producenter än som konsumenter och organiserar själva sitt arbete. Studenterna kommer på 

seminarierna introducera och redovisa inläst kurslitteratur och insamlat material samt leda uppföljande 

diskussioner. 

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.  

Förväntade studieresultat 

För 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, 
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- 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. 

Närvaro 

Enligt kursplan är alla 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 individuella uppgifter i samråd med kursläraren.  Så kan t.ex.  studenten 

erbjudas att om möjligt ta igen seminariet i andra parallella kursgrupper i Stockholmsområdet eller lämna 

in kompletteringsuppgifter. Maila kursläraren gällande möjligheten att ta igen frånvaro från obligatoriska 

moment vid ett annat tillfälle.  

Examination 

Kursen examineras genom: 

Individuell skriftlig uppgift MOM 1 

Betygsskala: sjugradig 

Examinationsuppgiften relaterar till kursens förväntade studieresultat och presenteras vid kursstarten samt 

publiceras i mappen ”Examinationer” i Athena.  

När du lägger  upp  filer  i Athena måste filerna sparas i Word-doc, eller docx (ej pdf, odt eller rtf) för att 

examinator ska kunna öppna dem. Döp filen till UB315F_efternamn_förnamn.  

 

Examinationsuppgiften publiceras vid kursstart i mappen ’Examinationer’ i Athena. 

Ange när och var examinationsuppgiften ska lämnas in:  

Inlämning sker senast 2022-06-03 kl. 17:00 i mappen ’Examinationer’ i Athena. Obs! Det kan förekomma 

förändringar vid inlämningsdatum. I så fall meddelar kurslärare dem.  

  

Examinationer bör vara rättade senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller examinerande 

seminarium. Betyget publiceras i Ladok.  

För att kunna se ditt betyg på kursen i Ladok måste samtliga examinerande och obligatoriska moment i 

kursen vara avklarade och godkända. 
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Omexamination 

Reglerna för omexamination och vad som gäller vid underkänt betyg framgår av kursplanen.    

Omexamination, individuell skriftlig uppgift MOM 1. 

I mappen ’Examinationer’ i Athena publiceras instruktioner för omexaminationen. 

Inlämningsdeadline: 

Senast 2022-08-10 kl. 17:00 lämnar du in examinationen 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 kompletteringen utifrån ett Fx betyg 

ska vara inlämnat i mappen ’Examinationer’ i Athena senast 2022-08-10 kl.17:00.  

 

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 individuell skriftlig uppgift MOM1 blir även slutbetyg på kursen. 

 


