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Kurskod: VFU403

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för grundlärare 4-6: Del III, 6,5 hp
Workplace Based Learning for Primary Education Teachers  (grades 4-6): Part III, 6,5 HE 
credits 

____________________________________________________________________________

Beslutad: 2021-04-22
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: H21
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten:

1. kunna planera och genomföra undervisning där styrdokument och didaktisk 
kunskap om alla elevers rätt till likvärdig utbildning och sociala relationer beaktas,

2. kunna kommunicera med elever utifrån ett specialpedagogiskt förhållningssätt i 
relation till styrdokumentens värdegrund,

3. kritiskt kunna reflektera och problematisera undervisning utifrån alla elevers rätt att 
lära och utvecklas,

4. kunna visa ledarskap utifrån ett specialpedagogiskt förhållningssätt.

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 20 hp inom programmet LAGRA eller motsvarande.

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

undervisningssekvens (lärandemål 1, 2, 3 och 4)
 
Omexamination kan ske i annan form.
 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

Kursens innehåll
Kursen syftar till att studenten ska utveckla förståelse för hur ett specialpedagogiskt 
förhållningssätt kan ta sig uttryck i klassrummet. Kursen fokuserar på planering och 
genomförande av undervisning utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, men även 
kommunikation och värdegrundsarbete problematiseras i relation till alla elevers rätt till 
likvärdig utbildning. Kursen läses parallellt med både ämneskurser och en kurs i 
specialpedagogik och dessa kurser erbjuder studenten olika infallsvinklar på ett 
specialpedagogiskt förhållningssätt. Kursen ingår i en arbetsintegrerad lärarutbildning och 
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det är därför en viktig aspekt att de teoretiska perspektiven bearbetas under studenternas 
VFU.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för 
examination (www.hv.se).

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2F  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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