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Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 2 - KPU, 7,5 hp
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____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

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.
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. reflektera över sin lärarroll med relevant koppling till teorier om lärande och 
undervisning väsentliga för grundskolans senare år, gymnasieskolan och/eller 
vuxenutbildningen,

2. utforma, planera, genomföra och utvärdera undervisning under handledning, där 
skolans värdegrund, alla elevers rätt till likvärdig utbildning och positiva sociala 
relationer beaktas,

3. visa förmåga att kommunicera med elever om deras kunskapsutveckling på ett 
stödjande sätt,

4. analysera olika former av skolsvårigheter i förhållande till faktorer på individ-, 
grupp- och skolnivå,

5. ansvara för elevgrupp såväl som individ med ett tydligt och inkännande ledarskap.

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, 4 och 5)
• enskild skriftlig planerad, genomförd och i samtal utvärderad undervisningssekvens 

(lärandemål 1, 2, 3, 4 och 5)
• individuellt, skriftligt förberett seminarium (lärandemål 1)

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

Kursens innehåll
Kursen riktar sig till blivande ämneslärareoch syftar till att studenten ska utveckla sin 
förmåga i att planera, genomföra och utvärdera undervisning utifrån elevers olika sätt att lära 
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och utvecklas. Stor vikt läggs också vid ett inkännande ledarskap samt förmåga att kunna 
analysera skolsvårigheter på individ, grupp och skolnivå.
Kursens omfattning motsvarar fem veckors heltidsstudier vilket innebär att studenten ska 
genomföra 20 handledda VFU-dagar med aktivt deltagande i förekommande arbetsuppgifter 
på skola, där de ämnen finns som studenten blivit antagen till.
Utöver att följa och delta i undervisning, ska studenten också planera, genomföra samt 
utvärdera lektioner och undervisningsmoment, medverka i lärarens övriga arbetsuppgifter 
såsom att delta i arbetslagsmöten samt möte med elevhälsoteam mm. I kursen ingår ett 
lektionsbesök med uppföljande trepartssamtal där lärare från högskolan tillsammans med 
student och handledare samtalar om den genomförda lektionen, dess planering och utfall.

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

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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