
KURSPLAN

Kurskod: VFU204

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för ämneslärare I, 7,5 hp
Placement, Secondary/Upper Secondary School Teachers: I, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2019-09-05
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: H19
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursen syftar till att studenten ska utveckla sin förmåga att planera, genomföra och 
utvärdera undervisning utifrån elevers olika sätt att lära och utvecklas. Detta görs i relation 
till tidigare kurser såväl inom den utbildningsvetenskapliga kärnan som ämnesteoretiska och 
ämnesdidaktiska studierna.

Efter avslutad kurs ska studenten:
1. kunna reflektera över sin lärarroll med relevant koppling till teorier om lärande och 

undervisning väsentliga för årskurs 7-9 och/eller gymnasieskolan,
2. kunna visa förmåga att planera och leda undervisning utifrån såväl ämneskunskaper 

som ämnesdidaktiska teorier och elevgruppers olika förutsättningar samt dra 
slutsatser av undervisningens resultat,

3. kunna visa förmåga att kommunicera med elever och vuxna i enlighet med skolans 
uppdrag och värdegrund,

4. med ett tydligt och inkännande ledarskap kunna ansvara för en elevgrupp/klass.

Behörighetskrav
Godkänt resultat på kursen APU110 Ämneslärarens pedagogiska uppdrag 1 samt fullgjorda 
kursfordringar om minst 15 hp i utbildningens ingångsämne

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• fullgjord verksamhetsförlagd utbildning (lärandemål 1, 2, 3 och 4)
• enskild skriftligt planerad, genomförd och i samtal utvärderad undervisningssekvens 

(lärandemål 1, 2, 3 och 4)
• individuellt, skriftligt förberett seminarium (lärandemål 1)

 
Kursens innehåll och examinationer samt betygskriterier beskrivs mer utförligt i kurs-PM.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Begränsning av antalet examinationstillfällen
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Vid underkänd verkamhetsförlagd utbildning (VFU) har den studerande rätt till förnyad VFU 
vid ett (1) tillfälle.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs
VFU202

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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