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Moduler 
• Redovisning, VFU 1, 7,5 hp (1801)  

 

Syfte 
Kursen syftar till att studenten ska ges möjlighet att utveckla kunskap och 
kompetens avseende lärarrollen utifrån gjorda erfarenheter inom 
verksamhetsförlagd utbildning. 

Innehåll 
Studenten introduceras till skolans verksamhet och organisation samt 
medverkar i den dagliga skolverksamheten inom relevant skolform, stadium och 
ämnesområde. Under handledning får studenten planera, genomföra och 
utvärdera undervisning och annan pedagogisk verksamhet. 

Kursen innehåller följande: 

• obligatorisk handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i 
läraruppdraget, 

• trepartssamtal med student, VFU-handledare och högskolelärare, 
• seminarier, 
• skriftlig reflektion.  
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Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 

Kunskap och förståelse 
• visa grundläggande kunskaper i ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs 

för undervisning och lärande inom det ämne som utbildningen avser, 
• visa grundläggande kunskaper om relevanta styrdokument och olika 

pedagogisk-didaktiska perspektiv,  
• visa kunskap om ett hållbart demokratiskt ledarskap i enlighet med skolans 

värdegrund, 

Färdighet och förmåga 
• visa förmåga att tillsammans med handledaren planera, genomföra och 

utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten, 
• visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för 

den pedagogiska verksamheten,  
• visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som 

är värdefulla för yrkesutövningen,  

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
• visa självkännedom, empatisk förmåga och ett professionellt 

förhållningssätt gentemot elever, 
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskaper för att kunna 

utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.  

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Se aktuell kursguide. 

Behörighet 
Grundläggande behörighet för högskolestudier.  

Examination 
Kursen examineras genom: 

• VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation, 
• portföljdokumentation i form av skriftlig och muntlig redovisning.  
 
För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs betyget G på samtliga 
examinationer samt fullgjorda obligatoriska uppgifter och fullgjord obligatorisk 
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handledd praktik. Se aktuell kursguide för utförlig beskrivning av 
examinationsformerna. 

I särskilda fall, vid exempelvis sjukdom eller skada, kan vissa delar examineras 
genom särskild uppgift. Varje enskilt fall bedöms i samråd mellan ansvarig 
lärare och eventuella behandlare. 

Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination 
för studenter med dokumenterad funktionsnedsättning. 

Betygsgrader 
Betygssättningen sker enligt en målrelaterad tre-gradig skala:  

U=Underkänd  
G=Godkänd  
VG=Väl godkänd 

De skriftliga betygskriterierna meddelas studenten vid kursstart. Målrelaterade 
betygskriterier är bindande, se aktuell kursguide.  

Övrigt 
 


