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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
- visa god kunskap om skolans styrdokument, såväl nationella som lokala samt hur dessa
tillämpas i skolverksamheten
- visa didaktiska kunskaper och medvetenhet om olika metoder tillämpliga för undervisning i
årskurs 4-6.
 
Färdighet och förmåga
- självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla
undervisning och den pedagogiska verksamheten
- skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas
- identifiera specialpedagogiska behov samt hantera dessa i samverkan med andra
- observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande
till verksamhetens mål samt informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
- visa god förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation med elever, kollegor och
vårdnadshavare
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa ett professionellt förhållningssätt gentemot elever, kollegor och vårdnadshavare
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- kommunicera och förankra skolans värdegrund
- visa självkännedom och empatisk förmåga 

Kursens innehåll Den verksamhetsförlagda utbildningen i denna kurs är knuten till den
utbildningsvetenskapliga kärnan. I kursen ges studenten fördjupad möjlighet att reflektera
över läraryrkets innehåll och sin egen utveckling mot ett profesionellt förhållningssätt
gentemot kollegor, elever och föräldrar. Studenten förväntas aktivt delta i läraryrkets alla
delar och därvid kommunicera och samverka med elever och skolans personal. I kursen
fokuseras studentens förmåga att skapa förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling
samt skolans värdegrundsarbete utifrån läroplanens mål. Det egna ledarskapet är en viktig
förutsättning för detta och studenten ska under VFU tillämpa och reflektera över det
pedagogiska ledarskapets betydelse för lärande. 

Undervisning Handledning och seminarier. 

Förkunskaper 45 hp inom utbildningsvetskaplig kärna. 30 hp svenska, 30 hp matematik samt 15 hp VFU
(verksamhetsförlagd utbildning). Ytterligare 30 hp ämnesstudier i grundlärarprogrammet. 

Examinationsform Individuell bedömning av praktisk undervisning. Skriftlig rapport och muntlig redovisning av
VFU.

Betyg Väl godkänd, Godkänd och Underkänd

Övriga föreskrifter Vid underkänt betyg 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 Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Undervisning och kollegialt samarbete 15 hp Betyg: UV


