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KURSPLAN
Handledarutbildning VFU II (Uppdragsutbildning), 2,5
högskolepoäng
 

Learning how to be a Mentor II, 2.5 credits 

 

Lärandemål 
Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs förväntas studenten på ett fördjupat sätt kunna:

redogöra för handledningsprocesser
redogöra för bedömning av VFU

 
Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs förväntas studenten på ett fördjupat sätt kunna:

observera och reflektera kring konkreta handledningssituationer i VFU
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs förväntas studenten på ett fördjupat sätt kunna:

kritiskt granska handledningssituationer
diskutera och problematisera handledarrollen i VFU

 

Innehåll 
Kursintroduktion – hur mår VFU i lärarutbildningen?
Handledning – fördjupning
Grupphandledning
Bedömning av VFU
VFU-besöket – syfte, organisation och upplägg
VFU-dilemman – vad händer när det går fel?

 

Undervisningsformer 

Distansundervisning - inspelade föreläsningar.

Individuellt arbete.

Tillgång till bredband 0,5 Mbit/s krävs.
 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Handledarutbildning VFU 7,5 hp.

Kurskod: UH2K17

Fastställd av: VD 2017-05-18

Gäller fr.o.m.: Våren 2017

Version: 1

Diarienummer: 2017/01960-313

Utbildningsnivå: Grundnivå

Utbildningsområde: Undervisningsområdet

Ämnesgrupp: UV1

Fördjupning: G1F
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Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
 
Undervisning och kurslitteratur utgör grund för examination.

Examinationen består av: 1 individuell inlämningsuppgift.

För Godkänd ska alla inlämningsuppgifter vara inlämnade och godkända samt att studenten ska

uppfylla lärandemålen.
 

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

 

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens

slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om

möjligt studentrepresentant/er, publiceras på lärplattform samt lämnas till

utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande

kursplanering.
 

Kurslitteratur
Birnik, Hans (2010) Handledande samtal. Lund: Studentlitteratur. 120 s
 
Litteraturreferenser – så skriver du. http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---

sa-skriver-du.html 
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet. Interaktiva antiplagiatguiden.

http://pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do. Finns även i kursens aktivitetet på
lärplattformen (PingPong).

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 2.5 hp U/G
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