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Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
G1F - Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Beslut

Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-06-23.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till ULV-projektet.
Kursens uppläggning
Provkod

Benämning

VFU1

VFU I

Högskolepoäng
6.5

Kursens innehåll

Studenten introduceras till verksamhetsförlagd utbildning, skolans verksamhet och organisation samt
medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium. Innehållet i kursen utformas utifrån
förväntade studieresultat och verksamheten i skolan. En handlingsplan för studentens VFU utformas i
samverkan mellan VFU-kurslärare, student och VFU-handledare på skolan. Trepartssamtal ingår i kursen.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- kommunicera med elever och personal genom att lyssna och ge återkoppling, tala och skriva, samt reflektera
över dessa förmågor
- under handledning och i olika situationer bemöta elever på ett respektfullt sätt mot bakgrund av skolans
värdegrund enligt nationella styrdokument för grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, samt
medvetandegöra och beskriva egna värderingar och attityder som kan ha betydelse för bemötandet av
elever
- under handledning skriva och motivera flera egna lektionsplaneringar med tydliga mål som är relaterade till
nationella styrdokument för grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, samt genomföra och
utvärdera lektionerna mot målen
- under handledning leda undervisning och reflektera över sitt ledarskap
- utifrån gjorda erfarenheter och kursens förväntade studieresultat beskriva, bedöma och ge exempel på
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egna styrkor och utvecklingsområden inför nästa VFU-kurs
Undervisning

Undervisningen består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget
på skolan samt seminarier organiserade av Stockholms universitet. Deltagande i verksamhetsförlagd
utbildning (VFU) och seminarier är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd
med kursansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska
moment.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras utifrån individuell performativ examination som dokumenteras av VFU-handledare i en
VFU-rapport, individuell skriftlig dokumentation i digital VFU-portfölj samt individuell muntliga examination
på seminarium.
b. Betygssättning sker enligt en tvågradig betygsskala: godkänd (G) eller underkänd (U).
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få godkänt på kursen krävs betyget G samt deltagande i obligatorisk undervisning.
e. Vid underkännande på performativ examination på grundval av VFU-handledarens skriftliga omdöme i
VFU-rapporten har studenten rätt att genomföra ytterligare en VFU-period, dock inte fler än två
sammanlagt. Om synnerliga skäl föreligger kan studenten ansöka hos fakultetsnämnden om att få
genomföra kursen ytterligare en gång. Studenten kan i samband med detta också ansöka hos
institutionsstyrelsen om att annan examinator utses för kommande VFU-period.
För performativ examination på grundval av VFU-handledarens skriftliga omdöme i VFU-rapporten erbjuds
ett examinationstillfälle per termin. För övriga examinationer ska minst två examinationstillfällen finnas
under aktuell termin. Minst ett examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som
kurstillfälle saknas.
f. Komplettering av dokumentation i digital portfölj kan medges om studenten ligger nära gränsen för
godkänt. Examinator beslutar om vilka kompletteringsuppgifter som ska utföras. Uppgifterna ska lämnas
inom 15 arbetsdagar efter avslutad kurs.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande
kursplan under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Övrigt

Kursen ges inom ramen för projektet Utländska lärares vidareutbildning (ULV).
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats www.isd.su.se. Aktuell litteraturlista finns
tillgänglig senast en månad före kursstart.
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