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Kursplan
Verksamhetsförlagd utbildning 2 - KPU 15 högskolepoäng,
Grundnivå
Placement Studies 2 - Supplementary Teacher Education 15 Credits*, First Cycle

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
·

·

·
·
·
·
·

visa sådana ämnesteoretiska kunskaper och ämnesdidaktiska
kunskaper som krävs för att bedriva undervisning anpassad efter
såväl elevgruppens som den enskilde individens utveckling och
verksamhetens mål
självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra,
utvärdera och utveckla undervisningen i syfte att på bästa sätt
stimulera såväl gruppens som varje elevs lärande och utveckling
visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till
stöd för elevernas lärprocess och den pedagogiska verksamheten
observera, analysera, bedöma och dokumentera elevers lärande
och utveckling i förhållande till undervisningens mål
visa förmåga att, i överensstämmelse med skolans värdegrund,
leda, samarbeta samt utveckla goda relationer i undervisningen
ändamålsenligt och kritiskt utifrån ämnesdidaktiska överväganden
använda digitala verktyg i undervisningen
visa förmåga att självständigt diskutera och analysera den egna
undervisningen, såväl i tal som i skrift, samt argumentera för val av
innehåll och arbetsformer

Innehåll

I kursen integreras de tidigare utvecklade ämneskunskaperna med det
utbildningsvetenskapliga kärninnehåll som studerats under de föregående
kurserna genom att omsättas i pedagogisk praktik. Kursen består därför av
verksamhetsförlagd utbildning som varvas med teoretiska studier och
seminarier för att de studerande ska kunna utveckla ett reflekterande och
kritiskt förhållningssätt till såväl ämnesundervisningen som till sin egen
utveckling mot ett professionellt lärarskap. Innehållet formas således i

* 1 Credit = 1 ECTS

D.nr:
Sida 2(4)

GPG2GQ

mötet mellan didaktikens teorier och modeller och de studerandes
erfarenheter under sin egen ämnesundervisning. Kursen behandlar
kollegialt lärande samt att i den egna undervisningen genomföra
grupparbete och bedömning.
Examinationsformer

Den studerande bedöms fortlöpande under den verksamhetsförlagda
utbildningen, genom presentation och diskussion av seminarieuppgifter
samt genom skriftliga inlämningsuppgifter.
Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier och
verksamhetsförlagd utbildning.
Betyg
Som betygsskala används U - VG.

Betygsrapportering:
·
Muntliga och skriftliga redovisningar, verksamhetsförlagd utbildning,
15 hp.

Förkunskapskrav
Verksamhetsförlagd utbildning 1 - KPU, 7,5 hp, Didaktik och ledarskap - KPU, 7,5 hp,
Skolans samhällsuppdrag - KPU, 7,5 hp
Övrigt

Kursen ingår i Kompletterande pedagogiskt utbildning - KPU. Kursen
motsvarar PG2065.
Student som underkänts i mål knutna till kursens verksamhetsförlagda
utbildning har rätt att genomgå ytterligare en VFU-period, dock inte fler än
två sammanlagt.
Som riktmärke ska den studerande planera och genomföra undervisning
motsvarande minst fem klocktimmar i veckan. Självständig undervisning
ska genomföras i ett eller två av den studerandes undervisningsämnen.
Undervisningsämne är ett av de ämnen den studerande har med sig från
de ämnesteoretiska studierna.
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Learning Outcomes

Upon completion of the course, students will be able to:
·

·

·
·
·
·
·

demonstrate knowledge and understanding of subject theory and
subject didactics that are required for teaching that is adapted to the
development of the class and the individual pupil, as well as school
objectives
independently and in collaboration with others, plan, teach, evaluate
and develop their teaching with the purpose of stimulating in the best
possible way the learning and development of the group as well as
of the individual pupil
show communicative ability in terms of listening, speaking and
writing that supports education and pupils’ learning processes
observe, analyse, assess and document the learning and
development of pupils in relation to teaching goals
demonstrate the ability, in accordance with school values, to lead,
cooperate and develop good relationships through their teaching
in a critical and purposeful manner and with a basis in their
understanding of subject didactics, use digital tools in their teaching
demonstrate the ability to independently discuss and analyse their
own teaching in both spoken and written form, as well as to give
reason for their choice of content and forms of study.

Ämnestillhörighet:
Pedagogiskt arbete
Ämnesgrupp:
Pedagogik
Utbildningsområde:
Verksamhetsförlagd utbildning, 100%
Fördjupningsbeteckning:
G2F
Fastställd:
Fastställd 2020-04-23
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-01-18
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