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Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas studenten ha uppnått de mål som beskrivs i examensmålen för lärarutbild-
ningen. Det betyder att studenten i och efter denna kurs skall

• visa sådan kunskap i ämnen eller inom ämnesområden som krävs för den verksamhet som utbild-
ningen avser

• visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och ut-
veckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet

• visa förmåga att förmedla och tillämpa samhällets och demokratins värdegrund

• visa förmåga att analysera, bedöma, dokumentera och värdera barn och elevers lärande

• visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, elever och deras vårdnadshavare

• kunna göra fördjupade reflektioner av såväl egna som andras erfarenheter och för yrkesverksamhe-
ten relevanta forskningsresultat. (Preciseringar av detta mål görs i ett sidodokument i anslutning
till en särskild VFU-uppgift).

Innehåll
Kursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenten följer och aktivt deltar i verksamheten utifrån
kursens innehåll och målbeskrivning. VFU:n skall huvudsakligen genomföras inom de ämnesområden
som utbildningen avser.

Undervisningsformer
Se Innehåll.

Förkunskapskrav
Godkända kurser i Lärande 1, 30 hp eller motsvarande och en inriktning om 60 hp samt genomförda
kurser i Lärande 2, 30 hp varav VFU, 6 hp, ska vara godkänd

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
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Studenterna erhåller betyg efter genomförd VFU. Underlag för betyg är skriftlig bedömning av VFU-
lärare på VFU-platsen, besök och samtal med utsedd lärare från högskolan, samt eventuella VFU-uppgifter.
VFU:n är obligatorisk vilket innebär att frånvaro tas igen efter individuell prövning, efter samråd med
berörda handledare och arbetslag. Frånvaro rapporteras i det underlag för bedömning som handledare
ansvarar för och som lämnas till ansvarig lärare från högskolan.
Examinator för kursen ansvarar för betygsättningen.

Antalet examinationstillfällen på den del av utbildningen som är verksamhetsförlagd (VFU) är begränsad.
En student som inte godkänts vid första tillfället har rätt att genomföra VFU ytterligare två gånger. Efter
att ha blivit underkänd på VFU två gånger har studenten rätt att på begäran få följande examination
bedömd och betygsatt av ny examinator samt att handledas av annan handledare än vid tidigare tillfällen.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination1 7.5 hp U/G/VG

1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kursvärdering
Kursvärdering sker enligt anvisningar i utbildningsplanen.

Övrigt
Kursplanen gäller vt -14.

Kursen ingår i det allmänna utbildningsområdet, Lärande 3.

Högskolan i Jönköping får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under
pågående kurs i de undantagsfall som en student under VFU visat grov oskicklighet.Detsamma gäller om
grov oskicklighet visats under moment i utbildningen som förbereder för VFU. I sådana fall upprättas en
individuell studieplan för studenten, se utbildningsplanen.


