Humanistiska och teologiska fakulteterna

ÄVGD01, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 1, GY, 7,5
högskolepoäng
Work Placement 1, VFU 1, Upper Secondary School, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2018-12-07 och senast reviderad 2020-0508. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2020-05-08, vårterminen 2021.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet. Kursen ges för studenter
antagna till ämneslärarutbildningens inriktningar mot arbete i gymnasieskola.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna diskutera egen undervisning med stöd i relevanta styrdokument (1),
• med stöd i relevanta styrdokument översiktligt kunna beskriva planerad
undervisning i en lektionsplanering (2),
• kunna beskriva yrkesrollen och dess relation till elever, kollegor och lokal
organisation (3),

Färdighet och förmåga
• kunna använda de i ämnesstudierna utvecklade kunskaperna och färdigheterna i
praktiskt lärararbete (4),
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• kunna identifiera och beskriva olika lärandesituationer (5),
• i samarbete med handledare kunna planera och genomföra ämnesrelevant och
kunskapsutvecklande undervisning (6),
• kunna språkligt kommunicera och interagera med eleverna (7),
• kunna fungera som ledare i klassrummet (8),
• med respekt och lyhördhet kunna interagera med eleverna (9),

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna diskutera hur värderingar och normer påverkar undervisning och
bemötande av elever (10).

Kursens innehåll
Kursen består av fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med handledning i
yrkesrollen.

Kursens genomförande
Studenten får av handledare vägledning i den kommande yrkesrollen. Studenten följer
handledarens dagliga arbete, planerar och genomför undervisning och agerar i övrigt
som ledare i olika situationer. Stor vikt läggs vid studentens förmåga att i dialog med
handledare och elever utveckla en professionell lärarroll och sin syn på densamma,
samt studentens förmåga att i dialog med handledare utveckla ett didaktiskt
förhållningssätt till undervisningen och ämnet. Om möjligt bör studenten delta i
föräldramöte, utvecklingssamtal, på planeringsdagar samt haft samtal med rektor eller
motsvarande om organisation, budget, utveckling och ledning av skolan.

Kursens examination
Omdöme av handledare bildar underlag för lärosätets betygssättning och omfattar
lärandemålen 1-10. Besök och bedömning görs av lärosätets besökande VFU-lärare.
Bedömningen vid besök omfattar lärandemålen 1-10.
Handledarens omdöme samt dokumentation av besök med trepartssamtal
dokumenteras i omdömesblankett.
Studenten har ut över ordinarie VFU-period rätt att göra OM-VFU under två (2)
perioder. Totalt kan studenten således göra tre VFU-perioder i en kurs.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd på hela kursen krävs minst betyget Godkänd på bedömningen
av VFU-perioden. För betyget Väl godkänd krävs bedömningen Väl godkänd på VFUperioden.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs minst 120 hp ämnesstudier samt 15 hp från
utbildningsvetenskapliga kärnkurser.

Övrigt
1. Kursen ges vid Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas
till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen ÄVGD01, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 1,
GY
Gäller från V19
1801 Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 1, GY, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

