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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. 

Akademin för utbildning och ekonomi
Faculty of Education and Business Studies

KURSPLAN

Ämnesdidaktisk VFU i religion 7,5 hp
Schoolbased education in religion 7.5 cr

Fastställd av Akademin för utbildning och ekonomi

Version
Beslutad den Gäller fr.o.m.

2015-03-12 HT2015

Fördjupning G2F

Utbildningsnivå Grundnivå

Kurskod RVG507

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Religionsvetenskap

Ämnesgrupp Religionsvetenskap

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 religion.
 
Färdighet och förmåga
-tillämpa skolans styrdokument inom ämnet religion.
-visa förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas inom ämnet
religion.
-sätta mål för, planera och genomföra pedagogisk verksamhet inom ämnet religion.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-visa ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och kollegor
-observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers utveckling i förhållande till
verksamhetens mål i ämnet
-visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund

Kursens innehåll Den verksamhetsförlagda utbildningen i denna kurs är knuten till ämnet religion ur ett
didaktisk perspektiv. I kursen fokuseras studentens förmåga att skapa förutsättningar för alla
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elevers lärande och utveckling inom ämnet religion utifrån läroplanens mål. I kursen ges
studenten fördjupad möjlighet att reflektera över läraryrkets innehåll och sin egen utveckling
mot ett professionellt förhållningssätt gentemot kollegor, elever och föräldrar. 

Undervisning Handledning i praktiskt lärararbete under verksamhetsförlagd utbildning. Seminarier.

Förkunskaper Studier inom ämneslärarprogrammet omfattande 60 hp inom utbildningsvetenskaplig kärna
(UVK) inklusive 15 hp VFU, samt 60 hp i ett undervisningsämne och 60 hp i det andra
undervisningsämnet.

Examinationsform Bedömning av praktiskt lärararbete samt skriftlig redovisning.

Betyg Godkänd och Underkänd

Övriga föreskrifter Vid underkänt betyg på VFU har studenten rätt till förnyad VFU vid ett tillfälle.
 
Från och med 2014 tillämpas utbildningsområdet Verksamhetsförlagd utbildning för
verksamhetsförlagda moment inom lärar- och förskollärarutbildning.

Hållbar utveckling Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.
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