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KURSPLAN
VFU för gymnasieskolan II
Teaching Practice in Upper Secondary School II
7,5 högskolepoäng / 7,5 credits
Kurskod: LYV302
Utbildningsnivå: Grundnivå
Fastställd av: Prefekt 2018-08-24
Ersätter kursplan fastställd: 2017-03-31
Gäller från: HT 2018
Ämnesgrupp/Huvudområdesgrupp: UV3 Utb vetenskap praktisk-estetiska ämnen / 14250 Pedagogik med annan särskild
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Utbildningsområde: VU 100%
Kursens indelning i delar:
HELA VFU II [Teaching Practice II] 7,5 hp

1. Kursens huvudsakliga innehåll
- Skolans värdegrund och demokratiuppdrag
- Samverkan och ämnesövergripande arbete
- Planering, genomförande och efterarbete av egen undervisning utifrån styrdokument och
teoretiska perspektiv
- Kommunikativt och demokratiskt lärarskap i verksamhets- och undervisningssituationer
- Bedömningsformer och betygssättning
- Självvärdering och reflektion utifrån gjorda erfarenheter
2. Lärandemål
Kommunikativt och demokratiskt ledarskap
Efter genomgången kurs ska den studerande ha förmåga att:
- kommunicera och förankra skolans värdegrund och de grundläggande demokratiska
värderingarna
- visa tydlighet och lyhördhet i ett ledarskap präglat av öppenhet, samspel och dialog
- samverka med kollegor och andra verksamhetsföreträdare kring verksamhetens mål och
utformning

Didaktisk kompetens
Efter genomgången kurs ska den studerande ha förmåga att:
- planera och leda undervisning utifrån styrdokument, ämneskunnande och teoretiska
perspektiv
- använda olika ämnesdidaktiska uttrycksformer som främjar elevers lärande och utveckling
- formulera relevanta kunskapsmål samt att tillämpa och kommunicera kunskapskrav
Analys- och reflektionsförmåga
Efter genomgången kurs ska den studerande ha förmåga att:
- reflektera över den egna professionsutvecklingen utifrån teoretiska perspektiv och gjorda
erfarenheter
- visa förmåga att identifiera sitt behov av kunskap och utveckla sin kompetens i det
pedagogiska arbetet
3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Ämneslärarprogrammet med
inriktning mot arbete i gymnasieskolan vid Konstfack.
Dessutom krävs godkänt betyg på programmets samtliga kurser i årskurs 1 och 2, totalt 120
hp.
Eftersom kursen är verksamhetsförlagd krävs av administrativa skäl att förkunskapskraven är
uppfyllda senast fyra veckor före kursstart.
4. Betygsskala
Betygssättning sker enligt en tregradig betygsskala:
Väl godkänd (VG)
Godkänd (G)
Underkänd (U)
5. Former för examination
Kursen examineras genom:
- kommunikation, process och resultat i studentledd undervisning
- trepartssamtal
- självvärdering
- pedagogisk dokumentation
Examination görs av utsedd examinator vid Konstfack. Samråd ska ske med ansvarig VFUhandledare. Studenten deltar i skolans arbete utifrån de villkor som råder på VFU-skolan och
går in i den planering och i det arbete som sker där. Kursen förutsätter därför närvaro på
heltid samt aktivt deltagande under den verksamhetsförlagda utbildningen.
En uppgift som inte lämnas in eller utförs inom utsatt tid bedöms inte. Bedömningen sker då
vid nästkommande bedömningstillfälle som informeras av aktuell lärare.

Alla bedömningstillfällen är examinerande. Vilka tillfällen det gäller meddelas vid kursstart
eller av respektive lärare.
Konstfack förbehåller sig rätten att, i samråd med VFU-skolan, avbryta en pågående VFUperiod om särskilda skäl föreligger.
Studerande som fått betyget underkänt på kurs äger endast rätt till ytterligare ett
examinationstillfälle.
6. Kurslitteratur och övriga läromedel
Redovisas som bilaga till kursplanen.
7. Övrigt
Institutionen ansvarar för att andra väsentliga uppgifter såsom detaljerade
undervisningsformer och betygskriterier finns tillgängliga för studenter innan kursstart.
Kursen kan inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs,
vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs högst två gånger
under en tvåårsperiod efter att den upphört att gälla.
Kursen är verksamhetsförlagd och är obligatorisk inom Ämneslärarprogrammet med
inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

