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KPUFU:s hösttermin (som inte följer vare sig SU:s eller KTH:s hösttermin
exakt) börjar den 23 augusti 2017 och pågår till och med den 15 januari
2018.

Under terminen läser studenterna följande kurser:

lt2029 verksamhetsförlagd utbildning 3

För alla (kursansvariga: Susanne Engström och Per Norström)
uqk800 specialpedagogik

För alla (kursansvarig: Fia Andersson)
lt1026 programintegrerande kurs

För alla (kursansvarig: Per Norström)
um8022 matematikdidaktik

För dem som har matematik som ett av sina undervisningsämnen (kur-
sansvarig: Karin Landtblom)

lt2030 teknikdidaktik

För dem som har teknik som ett av sina undervisningsämnen (kursan-
svarig: Helena Isaksson-Persson)

um8017 naturvetenskapsdidaktik – experiment och kommunikation

För dem som har minst ett naturvetenskapligt undervisningsämne (kur-
sansvarig: Thomas Krigsman)

um8018 naturvetenskapsdidaktik – individ och samhälle

För dem som har två naturvetenskapliga undervisningsämnen (kursan-
svarig: Thomas Krigsman)

um9100 självständigt arbete i nv- eller matematikdidaktik

För dem som skriver självständigt arbete i fysik-, kemi-, biologi-, natur-
kunskaps- eller matematikdidaktik (kursansvarig: Lovisa Sumpter)

lt202x examensarbete i teknikdidaktik

För dem som skriver självständigt arbete i teknikdidaktik (kursansvarig:
Susanne Engström)

Var och en deltar i sex av dessa: lt2029, uqk800, lt1026 samt två ämnesdi-
daktikkurser och en examensarbeteskurs. Studierna kommer att kräva en
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väl utvecklad simultankapacitet.
VFU-kursen (lt2029) inleds den 20 september (v. 38) och avslutas den

6 december (v. 49). Studenterna är ute på sina VFU-skolor under veckorna
39–43 och 45–48. Övriga kurser börjar i augusti. Det självständiga arbetet
pågår terminen ut, övriga kurser avslutas före jul.

Veckoschema för vv. 35–38 och 49–2

Det är som synes många kurser som ska samsas om utrymmet. För att
undvika schemakrockar har de olika veckodagarna reserverats för olika
kurser. Dessa dagar gäller när inget annat anges i schemat på nästa sida:

måndag um8017 naturvetenskapsdidaktik – experiment och kommu-
nikation

tisdag uqk800 specialpedagogik

onsdag um8022 matematikdidaktik

torsdag lt2030 teknikdidaktik

fredag um8018 naturvetenskapsdidaktik – individ och samhälle

Förmodligen kommer ingen av kurserna att utnyttja alla sina tillgängliga
dagar, men de veckor det är inlämningar i teknikdidaktik är de alltid på
torsdagar, alla matematikdidaktikens Adobe Connect-träffar kommer att
vara på onsdagar etc.

Schema för VFU och campusförlagd tid

Ett detaljerat schema för VFU och campusförlagd tid följer på nästa si-
da. Några ämnesdidaktiska kurser ligger parallellt. När studenterna har
»håltimme» kan handledning av självständigt arbete ske. Tid för detta bo-
kas av studenterna och handledarna.

Schema och läsanvisningar för respektive kurs meddelas av kursansva-
riga.

Undervisningen i kurserna lt2030 teknikdidaktik och lt202x exa-
mensarbete i teknikdidaktik hålls på KTH. I resten av höstens kurser
används lokaler på Stockholms universitet.
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Campusförlagd undervisning och VFU, höstterminen 2017

v. 34 (22 aug hela dagen Examination av lt1014 utbildning, skola och samhälle, se separat kurs-PM – sista
dagen på KPUFU:s sommartermin)

23 aug 09.00–11.30 Avslutning av lt1028 verksamhetsförlagd utbildning 2 och introduktion till höstens
ämnesdidaktik (P242)

12.30–17.00 uqk800 specialpedagogik (P242)
24 aug 09.00-11.30 um8017 naturvetenskapsdidaktik – experiment och kommunikation (P242)

12.30–17.00 um8018 naturvetenskapsdidaktik – individ och samhälle (P242); um8022 matema-
tikdidaktik (Lokal anges senare); handledningstid för självständigt arbete

25 aug 09.00–11.30 lt2030 teknikdidaktik (Lokal anges senare); handledningstid för självständigt arbete
12.30–14.45 lt2030 teknikdidaktik (Lokal anges senare); handledningstid för självständigt arbete
15.00–17.00 um8017 naturvetenskapsdidaktik – experiment och kommunikation (P242); hand-

ledningstid för självständigt arbete

v. 38 20 sep 09.00–11.30 lt2029 verksamhetsförlagd utbildning 3 och uqk800 specialpedagogik (E249)
12.30–13.40 um8022 matematikdidaktik (E249); um8018 naturvetenskapsdidaktik – individ och

samhälle (Lokal anges senare)
14.00–15.10 um8017 naturvetenskapsdidaktik – experiment och kommunikation (E249); hand-

ledningstid för självständigt arbete
15.30–16.40 lt2030 teknikdidaktik (Lokal anges senare); handledningstid för självständigt arbete

vv. 39–43 VFU i skolan (lt2029 verksamhetsförlagd utbildning 3)
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v. 44 31 okt 09.00–11.30 lt2029 verksamhetsförlagd utbildning 3 (P242)
12.30–17.00 uqk800 specialpedagogik (P242)

1 nov 09.00-11.30 um8017 naturvetenskapsdidaktik – experiment och kommunikation (P242)
12.30–17.00 um8018 naturvetenskapsdidaktik – individ och samhälle (P242); um8022 matema-

tikdidaktik (Lokal anges senare); handledningstid för självständigt arbete
2 nov 09.00–11.30 lt2030 teknikdidaktik (Lokal anges senare); handledningstid för självständigt arbete

12.30–14.45 lt2030 teknikdidaktik (Lokal anges senare); handledningstid för självständigt arbete
15.00–17.00 um8017 naturvetenskapsdidaktik – experiment och kommunikation (P242); hand-

ledningstid för självständigt arbete

vv. 45–48 VFU i skolan (lt2029 verksamhetsförlagd utbildning 3)

v. 49 4–6 dec Reserverat för uppföljning av lt2029 verksamhetsförlagd utbildning 3 (Ej campusför-
lagt. Skrivtid, inlämning och Adobe Connect-möte)

v. 51 21 dec 09.00–17.00 Examination i um8017 naturvetenskapsdidaktik – experiment och kommunikation,
um8018 naturvetenskapsdidaktik – individ och samhälle, um8022 matematikdi-
daktik, lt2030 teknikdidaktik. Detaljschema anslås senare.

22 dec 09.00–11.30 uqk800 specialpedagogik

12.30–14.00 uqk800 specialpedagogik

14.15–16.15 lt1026 programintegrerande kurs

v. 2 12 jan 09.00–17.00 Examination av självständigt arbete (um9100, lt202x). Detaljschema anslås senare.
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