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Kursens mål
Kursen syftar till att studenten med utgångspunkt i ämneskunskaper och ämnesdidaktik 
självständigt ska kunna planera, genomföra, utvärdera samt analysera undervisning i årskurs 
4-6. Kursen syftar dessutom till att studenten ska utveckla fördjupad kunskap om såväl lokala 
som nationella bedömningsverktyg.

Efter avslutad kurs ska studenten:
1. självständigt kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning samt 

problematisera sina didaktiska val i förhållande till styrdokument och didaktiska 
teorier,

2. på ett ansvarsfullt, tydligt och respektfullt sätt kunna kommunicera med elever om 
deras utveckling i relation till läroplanens mål samt bedöma deras kunskaper,

3. kunna reflektera över och problematisera läraruppdraget.

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 120 hp inom programmet (Grundlärare med inriktning mot 
arbete i grundskolans årskurs 4-6) inklusive godkänt resultat på VFU-delarna i kurserna: 
VFU101 - Verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare: del I och xx3954 - 
Verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare: del II eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
• individuellt skriftligt paper (lärandemål 1 och 3)
• individuellt skriftligt förberett VFU-seminarium (lärandemål 2)
• fullgjord verksamhetsförlagd utbildning (lärandemål 1, 2 och 3)

 
Omexamination kan ske i annan form.
 
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även 
betygskriterier anges.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
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Begränsning av antalet examinationstillfällen
Vid underkänd verksamhetsförlagd utbildning har den studerande rätt till förnyad VFU vid 
ett (1) tillfälle.
VFU:n ska vara sammanhängande vid varje 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
Avancerad nivå

Successiv fördjupning
A1N  - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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