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Förkunskaper
Lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen samt tre års
yrkeslivserfarenhet, eller motsvarande.

Mål
Efter kursen ska den studerande, i relation till det egna ämnes/yrkesområdet, kunna:
l

l

l

l

redogöra för den verksamhetsförlagda utbildningens (VFU) teoretiska
utgångspunkter i relation till det formellt formulerade handledaruppdraget inom
VFU.
diskutera och redogöra för olika handledningsstrategier och samtalsmetoder och
dess konsekvenser för yrkeslärande.
identifiera, beskriva och på ett fördjupat sätt argumentera för skillnader samt
relationer mellan teoretiskt och praktiskt yrkeskunnande samt ge förslag på hur
dessa kan påverka handledning och bedömning av lärarstudenters yrkeslärande
och yrkeskunnande.
planera och genomföra ett handledningssamtal utifrån en observation av ett
pedagogiskt moment samt på ett fördjupat sätt motivera och argumentera för
bedömningen och ge handledande synpunkter för vidare yrkeslärande.

Innehåll
Kursen innehåller:
l
l
l

Svensk lärarutbildnings uppdrag och organisation.
Nationella och lokala styrdokument för lärarutbildningens VFU.
Begrepp, teorier och forskningsresultat om handledning och bedömning i

Innehåll
Kursen innehåller:
l
l
l

l
l

l

Svensk lärarutbildnings uppdrag och organisation.
Nationella och lokala styrdokument för lärarutbildningens VFU.
Begrepp, teorier och forskningsresultat om handledning och bedömning i
lärarutbildning.
Samtalsmetodik i pedagogiskt arbete.
Yrkeskunnandets kunskapsteoretiska, språkliga och etiska dimensioner i det
pedagogiska handledningsarbetet.
Praktiskt handlednings och bedömningsarbete.

Undervisningsformer
Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och fältstudier.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda.
Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen samt en uppgift som innebär att
planera, genomföra och utvärdera en konkret handlednings/bedömningssituation inom
det egna yrkesområdet.

Kursvärdering
Kursvärdering genomförs kontinuerligt muntligt och/eller skriftligt unders kursens gång.
Efter avslutad kurs genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs
och arkiveras av institutionen. Resultatet återkopplas till de studenter som gått kursen
samt presenteras tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder för studenterna nästa
gång kursen ges.
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