KURSPLAN
En förskola och skola för alla: verksamhetsförlagd utbildning, 7,5hp
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap- UV1
Kurskategori Kursen ingår i Allmänt utbildningsområde inom Lärarprogrammet i
Norrköping

Kurskod 9NAA05

Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- självständigt organisera och leda lärande och delaktighet utifrån individ, grupp och organisation, som bygger på
forskning och erfarenhetsbaserad kunskap
- argumentera för egna ståndpunkter och kommunicera dem utifrån professionen med stöd i gällande styrdokument
och aktuell forskning
- utifrån forskning och erfarenhetsbaserad kunskap reflektera över och kommunicera sin egen progression och nya
utmaningar i yrkesrollen.

Kursinnehåll
Förskola/förskoleklass/skola och fritidshem studeras som arenor för möten mellan unga, unga och vuxna och mellan
vuxna och det innehåll och arbetssätt som verksamheterna erbjuder. Studenten ska sedan i samverkan med olika
aktörer inom pedagogisk verksamhet utifrån detta kunna argumentera för sina val och sätta dem i relation till egen
progression och nya utmaningar. Förutom att innehållet ovan bearbetas under såväl den campusförlagda delen av
kursen som under den verksamhetsförlagda delen ska den studerande på ett självständigt och utifrån
professionskraven sätt kunna utveckla eget ledarskap och pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar.

Undervisning/Arbetsformer
Verksamhetsförlagd utbildning

Examination
PROVKODER
SDLF - Sociala och didaktiska lärarförmågor, 7,5 hp UG

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid
förnyat examinationstillfälle.
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid
förnyat examinationstillfälle.

Förkunskap
godkända kurser motsvarande 60 hp inom Allmänt utbildningsområde samt godkända kurser motsvarande 60 hp
inom en inriktning och genomgångna specialiseringar om sammanlagt 60 hp (om examen endast skall innehålla en
inriktning) respektive godkända kurser motsvarande 60 hp inom vardera två inriktningar. Studerande som läser mot

förskola-förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år skall dessutom ha genomgått kurser motsvarande
minst 30 högskolepoäng i Grundläggande färdigheter, eller motsvarande.

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd

Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska
göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via
http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU

Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i
varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
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