
KURSPLAN

Kurskod: VFU300

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 1 - KPU, 7,5 hp
Workplace-based Learning 1, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2019-12-19
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: H20
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig en inblick i undervisnings- och lärprocesser i 
grundskolan senare år, gymnasiets och den gymnasiala vuxenutbildningens program samt en 
medvetenhet om vad som krävs i rollen som lärare.
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. observera och reflektera över elevers skilda förutsättningar i olika 
undervisningssituationer,

2. med handledning planera, genomföra och reflektera över egen 
undervisningssekvens,

3. problematisera uppdraget som ämneslärare i relation till utbildning och skolans 
styrdokument,

4. kommunicera med elever och vuxna i enlighet med skolans uppdrag och värdegrund.

Behörighetskrav
Antagen till programmet LGKPU alt. grundläggande behörighet samt 90 hp i ett 
undervisningsämne.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• fullgjord verksamhetsförlagd utbildning (lärandemål 1, 2 , 3 och 4)
• praxisseminarium med individuellt förberett fall (lärandemål 1 och 3)
• individuellt skriftligt förberett seminarium (lärandemål 1 och 3)

 
Kursens innehåll och examinationer beskriv mer utförligt i kurs-PM, där betygskriterier 
anges.

Kursens innehåll
Denna kurs är den första av fyra verksamhetsförlagda kurser och läses den första terminen 
inom ramen för Kompletterande Pedagogisk utbildning (KPU). Kursen syftar till att studenten 
ska skaffa sig en inblick i undervisnings- och lärprocesser i grundskolan senare år, 
gymnasiets och den gymnasiala vuxenutbildningens program samt en medvetenhet om vad 
som krävs i rollen som lärare.
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KURSPLAN

Kurskod: VFU300

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

Begränsning av antalet examinationstillfällen
Vid underkänd verksamhetsförlagd utbildning 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.

Nivå
Grundnivå

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