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Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
2015-08-18 att gälla från och med 2015-08-31, höstterminen 2015.
Utbildningsområde: Verksamhetsförlagd utbildning 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Inplacering

Huvudområde

Fördjupning

Utbildningsvetenskap med inriktning
mot förskolepedagogik

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Minst ett års heltidsstudier på högskolenivå inom lärarutbildningsprogram som
innehåller verksamhetsförlag utbildning samt goda kunskaper i engelska.
Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
• med stöd av LLU ha utvecklat sin förmåga att planera och genomföra ett
undervisningsavsnitt inom ett särskilt område
• reflektera över sitt eget agerande i lärarpraktiken och identifiera både starka sidor
och behov av ytterligare kunskap
• reflektera över likheter och skillnader mellan svensk förskola/förskoleklass
och motsvarande verksamhet i hemlandet
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Innehåll

I kursen ingår 4-5 veckors praktik på en svensk skola eller vid annan institution för
undervisning (ex ISGR eller annan internationell skola). Studenten ska observera och
analysera undervisande lärare i verksamheten och utveckla sin kunskap om svensk skola
och hur undervisning planeras på lång och kort sikt. Med stöd av LLU ska studenten
ansvara för planering och genomförande av undervisning. I kursen ingår även att delta
på praxisseminarium tillsammans med studenter på
grundlärarprogrammet/förskollärarprogrammet.

Former för undervisning

Verksamhetsförlagd utbildning(VFU) under handledning av lokal lärarutbildare (LLU)
i skola/förskola.
Undervisningsspråk: engelska och svenska
Former för bedömning

Examinerande besök av en VFU-kurslärare där en av studenten genomförd lektion
observeras. Efter genomförd lektion sker ett samtal då studenten reflekterar och
problematiserar lektionen i relation till sin planering.
Praxisseminarium, där det även ingår en skriftlig reflektion över den egna utvecklingen
till lärare samt likheter och skillnader mellan svensk skola/förskola och
motsvarande verksamhet i det egna hemlandet.
Godkänd närvaro på VFU.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.

Betyg
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På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kursvärdering

Kursvärdering ska ske efter avslutad kurs.
Kursen ska även utvärderas kontinuerligt i enlighet med de övergripande mål som finns
för VFU, internationalisering och övrigt kvalitetsarbete inom lärarutbildningen vid
Göteborgs universitet.
Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de
studenter som genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.
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