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Utbildningsområde

Verksamhetsförlagd utbildning 100.0 %

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- redogöra för skolans styrdokument, såväl nationella som lokala samt hur dessa tillämpas i
undervisningen i ämnet svenska
- visa sådana kunskaper i ämnesdidaktik, inklusive metodik, som krävs för undervisning och
lärande inom ämnet svenska
Färdighet och förmåga
- tillämpa skolans styrdokument inom ämnet svenska
- tillämpa kunskaper i ämnesdidaktik, inklusive metodik, inom ämnet svenska
- sätta mål för, planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet inom ämnet svenska
- observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers utveckling i förhållande till målen i
ämnet svenska
- visa förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas inom ämnet
svenska
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och kollegor
- visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera

Sida 1
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

över egna och andras erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter
Kursens innehåll

Den verksamhetsförlagda utbildningen i denna kurs är knuten till ämnet svenska ur ett
didaktisk perspektiv. I kursen fokuseras studentens förmåga att skapa förutsättningar för alla
elevers lärande och utveckling inom ämnet svenska utifrån läroplanens mål. I kursen ges
studenten fördjupad möjlighet att reflektera över svenskläraryrkets innehåll och sin egen
utveckling mot ett professionellt förhållningssätt gentemot kollegor, elever och föräldrar.
Studenten ska om möjligt få tillfälle att göra del av VFU i sitt andra ämne.

Undervisning

Handledning i praktiskt lärararbete under verksamhetsförlagd utbildning. Seminarier.

Förkunskaper

Avklarade kurser inom ämneslärarprogrammet omfattande 60 hp inom
utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) inklusive 15 hp VFU, samt 60 hp i svenska och 60 hp i
det andra undervisningsämnet.

Examinationsform

Enskild bedömning av studentens praktiska lärararbete samt examinerande seminarium.

Betyg

Väl godkänd, Godkänd och Underkänd

Övriga föreskrifter

Vid betyget U har studenten rätt till förnyad VFU vid ett tillfälle.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Ämnesdidaktisk VFU i svenska

15 hp

Betyg: UV

Sida 2
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

