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Kursens mål
Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig en inblick i undervisnings- och lärprocesser i 
gymnasiets yrkesprogram och en medvetenhet om vad som krävs i rollen som lärare. Kursen 
syftar vidare till att studenten på en grundläggande nivå ska använda vetenskapliga teorier 
för att resonera om företeelser och processer i skolan.
Efter avslutad ska studenten kunna:

1. observera och beskriva hur elevers skilda förutsättningar, erfarenheter och intressen 
beaktas i olika undervisningssituationer samt reflektera över konsekvenserna för 
elevers lärande, motivation, identitetsskapande och delaktighet

2. skapa positiv kontakt och samspela med elever och kolleger i enlighet med skolans 
uppdrag och värdegrund

3. använda eget yrkeskunnande samt kunskaper om lärande och undervisning för att 
med handledning planera och genomföra ett eget undervisningsmoment

4. reflektera över undervisning och resultat utifrån alla elevers rätt till kunskap, 
delaktighet och inflytande

5. diskutera lärarrollen och kraven på lärare i gymnasiets yrkesprogram utifrån 
styrdokument och egna erfarenheter i yrkesliv och utbildning

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt relevant och kvalificerad yrkeskunskap förvärvad genom 
yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning, enligt Högskoleverkets 
kunskapskrav för respektive yrkesämne.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom 
- fullgjord VFU med aktivt deltagande i förekommande arbetsuppgifter och moment 
(lärandemål 2 och 3)
- enskild skriftlig uppgift baserad på observationer av undervisning i olika ämnen 
(lärandemål 1 och 4)
- examinerande seminarium utifrån loggboksreflektioner (lärandemål 1, 4 och 5)

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

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
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