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INLEDNING
Denna skrift handlar om den verksamhetsförlagda ut-
bildningen (VFU) vid Ämneslärarutbildningen i musik, 
Musikhögskolan i Malmö. Den vänder sig till studenter, 
handledare och musikhögskolans metodiklärare. Skriften 
innehåller styrdokument och beskrivningar över de olika 
VFU-perioderna som studenten möter under sin utbildning.

ALLMÄNT
VFU har i lärarutbildningen från 2011 fått en omfattning 
av 30 hp. Den syftar till att den studerande självständigt 
och tillsammans med andra tränas i att planera, genom-
föra, dokumentera, utvärdera och utveckla undervisning.
Inför VFU-perioden ges studenten möjlighet att utveckla 
kunskaper och färdigheter genom sina studier vid Musik-
högskolan. Under VFU omsätts denna kunskap, och 
efter VFU-perioderna knyts de erfarenheter och reflek-
tioner som studenten tar med sig, samman i kurserna inom 
utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), didaktik och metodik. 

VFU VID MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ
VFU går som en röd tråd genom hela utbildningen där 
studenten får möta ett flertal olika skolor, skolformer och 
handledare. VFU’n består av såväl kontinuerliga serier 
som heltidsperioder där studenten får utveckla kunskaper 
och kompetenser som avser hela lärarollen där musiklära-
ren har ett brett verksamhetsfält. Studenten ges möjlig-
het att få en så bred bild som möjligt av sin kommande 

profession genom VFU-placering inom såväl grundskola 
som gymnasieskola. Vissa VFU-perioder kommer även att 
riktas tydligare mot studentens huvudinstrument, genre 
och profil.

Ett gott samarbete med VFU-skolornas handledare och 
skolledare är en förutsättning för hög kvalité och VFU-
placeringar utifrån studentens individuella profil. Besök på 
skolorna genomförs regelbundet av såväl VFU-ledare som 
metodiklärare.

För att stärka samarbetet ytterligare erbjuds fortbildning 
för handledare i form av temadagar med aktuella ämnen 
eller fristående kurser i handledningsmetodik.

Verksamhetsförlagd utbildning 
vid Ämneslärarutbildningen i musik

MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ | LUNDS UNIVERSITET
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DE FEM NYCKELKOMPETENSERNA

Handledningen är central. Den ges av såväl metodiklärare 
som handledare på fältet och spelar en avgörande roll för 
studentens utveckling och möjligheter att lyckas. Progres-
sionen i VFU-perioderna lägger fokus på fem nyckelkom-
petenser:

Didaktisk kompetens
Här ska studentens kunskaper från de metodiska och 
didaktiska kurserna inom utbildningen omsättas. Det 
handlar om förmågan att planera undervisning, att sätta 
upp kortsiktiga och långsiktiga mål och studentens 
förmåga att leda och organisera arbetet i klassrummet. 
Målen omfattar kunskap om barn och ungas utveckling 
och studentens förmåga att utifrån denna kunskap kunna 
välja och presentera passande uppgifter för eleverna. Den 
didaktiska kompetensen innebär även en medvetenhet i 
valet av arbetsformer och strategier i olika undervisnings-
situationer samt studentens förmåga att visa kreativitet 
och flexibilitet i läraryrket.

Ämneskunskaper
Här omsätts den kunskap som studenten har inhämtat 
i kurser som instrumentalspel/sång, musikteori, musik-
historia och mediaämnen. Studenten ska ha tillräckliga 
och relevanta kunskaper för att kunna inspirera elevers 
musicerande och musikskapande på olika nivåer. Till 
ämneskunskaper räknas även kunskap om musiksalens 
utrustning.  

Kommunikativ förmåga
Studenten ska tränas i att uttrycka sig tydligt i tal och 
skrift. Kommunikationen sker med såväl elevgrupper som 
med enskilda elever, kollegor, föräldrar och skolpersonal. 
Den kommunikativa förmågan handlar även om vikten 
av att kommunicera musikaliskt med energi så att man 
förmår entusiasmera eleverna. Vidare ska studenten 
kunna ge instruktioner på ett tydligt sätt, behärska ett 
berättande samt etablera ett positivt ledarskap med ett 
medvetet kroppsspråk.

Demokratiskt ledarskap
Studenten ska aktivt ta ställning för en demokratisk och 
etisk värdegrund i enlighet med läroplanen. Vidare ska 
studenten visa öppenhet för barn och unga samt etablera 
kontakt och föra dialog med elever. Studenten ska med 
ett positivt och demokratiskt ledarskap bekräfta varje 
individ och låta alla komma till tals.

Analys- och reflektionsförmåga
Här tränas studentens förmåga att reflektera och ana-
lysera samt identifiera mönster i undervisningen. Målet 
är att studenten medvetet ska kunna välja alternativa 
metoder och jämföra olika lärandeteorier. Här knyts teori 
till praktik.
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VEM GÖR VAD? 
I VFU-ledarens ansvar ingår:
• att placera studenten i VFU med hänsyn tagen till 

studentens aktuella profil
• att etablera kontakt med VFU-skolan och VFU-hand-

ledare
• att färdigställa information och anordna informations-

träffar och seminarier för studenter, metodiklärare, 
VFU-skolor och VFU-handledare

• att utvärdera VFU-perioder tillsammans med studenter
• att tillsammans med examinator och VFU-handledare 

komma fram till en åtgärdsplan om studenten får 
problem att genomföra VFU

• att sammanställa underlag för fakturering av VFU-
arvode

• att samordna underlag från handledare och metodik-
lärare gällande examination av VFU

• att samråda med handledare, besökande metodiklä-
rare och utbildningsledning om betyget underkänd 
utdelas

• att samtala med student om tveksamhet råder att 
uppnå de långsiktiga målen för VFU

• att samråda med utbildningsledning och student vid 
avrådan

I metodiklärarens ansvar ingår:
• att i samråd med VFU-handledare examinera VFU
• att tillsammans med studenten ämnesmässigt förbe-

reda, planera och utvärdera VFU
• att informera sig om de kriterier som gäller för den 

aktuella VFU-perioden och som är fastställda för 
godkänd VFU

• att genomföra VFU-besök och handleda studenten i 
samband med dessa

• att bidra till upprätthållandet av kontakten med VFU-
skolor och VFU-handledare
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I VFU-handledarens ansvar ingår:
• att tillsammans med studenten planera arbetet inför 

den aktuella VFU-perioden
• att avsätta tid för kontinuerlig handledning under 

VFU-perioden
• att göra studenten förtrogen med musikinstitutionens 

lokaler, instrument och utrustning
• att utifrån de fem nyckelkompetenserna följa och 

stödja studentens utveckling till lärare
• att informera sig om de kriterier som gäller för den 

aktuella VFU-perioden och som är fastställda för 
godkänd VFU

• i förekommande fall lämna skriftligt omdöme efter 
avslutad VFU-period

• att meddela examinator om den studerande ej upp-
fyller gällande kriterier för godkänd VFU

• att bidra till upprätthållandet av kontakten med Mu-
sikhögskolan och metodiklärare

I studentens ansvar ingår:
• att ta del av den information som VFU-ledare ger
• att ta ansvar för sin egen utveckling till lärare genom 

att vara väl förberedd, komma i tid och ta ansvar för 
de undervisningsuppgifter som ingår i VFU

• att före VFU ta kontakt och under VFU hålla god 
kontakt med VFU-handledare samt besökande meto-
diklärare

• att inför varje VFU-period lämna schema till besö-
kande metodiklärare

• att meddela frånvaro till handledare och besökande 
metodiklärare

• att planera, genomföra och utvärdera sina insatser i 
VFU

• att fortlöpande dokumentera sin VFU
• att kontakta VFU-ledare om det uppstår problem att 

genomföra VFU
• redovisa sin VFU i VFU-boken samt delta i uppföl-

jande seminarium

I VFU-skolans ansvar ingår:
• att tillsammans med VFU-ledare planera och utveckla 

sin VFU-verksamhet
• att informera studenten om skolan och dess verksam-

het och förutsättningar
• att informera sig om det ramavtal som gäller för VFU

ÖVRIGT 
Närvarorapportering
I den digitala VFU-loggen redovisar studenten omfattning-
en av sin VFU. Efter avslutad period signerar handledaren 
en utskrift av VFU-loggen. Denna lämnas till VFU-ledaren. 

Frånvaro under VFU
Om studenten bedöms ha otillräcklig närvaro under sin 
VFU-period upprättar VFU-ledaren en plan för komplet-
tering. Vid enstaka sjukdagar kontaktas alltid handledaren 
på VFU-skolan samt den besökande metodikläraren. Vid 
längre sjukdomsperioder meddelas alltid VFU-ledaren.

Betygsgrader
För VFU-perioder som omfattar upp till 3 hp sätts betyg  
i en tvågradig skala: Underkänd och Godkänd. För VFU- 
perioder som omfattar mer än 3 hp sätts betyg i en tre-
gradig skala: Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.

Underkänd VFU
Vid underkänd VFU-period upprättar VFU-ledaren en 
åtgärdsplan i samråd med metodiklärare och handledare.
Studenten har rätt att erhålla en ny VFU-plats då bedöm-
ningen har lett till ett underkännande. Studenten ges 
möjlighet att göra om sin VFU under två perioder utöver 
ordinarie tillfälle. 

Reseersättning
Reseersättning utbetalas vid VFU-placering utanför 
Malmö. Två veckor efter avslutad period lämnas ifylld 
blankett tillsammans med orginalkvitton till kansliet.
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Utdrag ur belastningsregistret
Den som ska verka inom skolan ska kunna visa ett utdrag 
ur polisens belastningsregister. Ansök på särskild blankett 
via polisens hemsida. Utdraget gäller under ett år.

Studenten som vikarie
Centralt för VFU som undervisningsform är att den ska 
vara handledd. Vikariat kan inte räknas som VFU.

Avrådan
Om tveksamhet råder kring studentens möjligheter att 
nå de långsiktiga målen för VFU kallas studenten till ett 
studievägledande samtal. I samtalet deltar VFU-ledaren, 
metodikläraren och ansvarig utbildningsledare. Samtalet, 
som eventuellt kan utmynna i en avrådan, sammanfattas 
skriftligt. Studenten erhåller en skriftlig sammanställning 
av samtalet, och en kopia arkiveras.
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Översikt VFU-perioder

MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ | LUNDS UNIVERSITET

Termin  VFU-period      Högskolepoäng

1 Introducerande fältstudier      1,5

2 Gymnasieskola, heltid 2 veckor     3

3 Kontinuerlig VFU, serie mot huvudinstrument I    2

4 Kontinuerlig VFU, serie mot huvudinstrument I    3

8 Grundskola, kontinuerlig serie     2,5

8 Grundskola, heltid 4 veckor      6

9 Gymnasieskola, heltid 6 veckor     9

10 VFU inom valt fördjupningsområde     3

ÄMNESLÄRARE I MUSIK MED INRIKTNING MOT GYMNASIESKOLA
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Samlade delkursplaner för VFU
ÄMNESLÄRARE MED INRIKTNING MOT GYMNASIESKOLA

INTRODUCERANDE FÄLTSTUDIER

Kursinnehåll
För att den studerande ska utveckla kunskaper om de 
skolformer där musikundervisning förekommer och de 
villkor som kännetecknar musikläraryrket görs en intro-
ducerande VFU-period under den första terminen. De 
studerande besöker i grupp grundskolor, kulturskolor och 
gymnasieskolor under fyra fältdagar.

Undervisning och examination
Den studerande genomför aktiva auskultationer inom  
olika skolformer, med skriftlig dokumentation och reflek-
tion i dagboksform. Uppföljning sker vid särskilt semina-
rium. Varje studerande redovisar sina fältdagar i VFU-
boken.

Litteratur och övriga läromedel
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista och är gemen-
sam med kursen i UVK ”Den mångdimensionella musiklä-
raren”.

Ämneslärarutbildning, Ämne 1

Inplacering i kurs:  
        
Termin:                        

Beslutad av UN den:  

Den mångdimensionella musikläraren

1

2016-11-30

Mål
Efter avslutad VFU-period ska den studerande:
 
• ha skaffat sig information och orientering om olika 

yrkesroller inom musikundervisning
• ha deltagit i besök på samtliga skolor och vid uppföl-

jande seminarium
• kunna reflektera över sitt yrkesval och sitt intresse för 

läraruppgiften enskilt och i grupp
• ha skaffat sig en första inblick i hur undervisning och 

lärarsituationen påverkas av olika ramfaktorer
• ha fört protokoll som underlag för diskussioner och 

utvärdering
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Mål 
Efter avslutad VFU-period ska den studerande uppvisa 
följande kunskaper och kompetenser:

Didaktisk kompetens
• i samråd med handledaren ha planerat och genom-

fört lektionsmoment
• visa förmåga att leda musikaliskt arbete individuellt 

och i grupp
• i samråd med handledaren valt och presenterat  

adekvata uppgifter i förhållande till elevernas ålder 
och mognad

 
Ämneskunskaper
• ha informerat sig om skolan, dess organisation, resur-

ser och undervisning 
• fått kännedom om handledarens eller arbetslagets 

terminsplanering, musikinstitutionens lokaler, instru-
ment och utrustning

 
Kommunikativ förmåga
• visa god språklig förmåga
• visa förmåga att kommunicera med elever

Demokratiskt ledarskap
• visa intresse och empati för barn och ungdomar
• visa förmåga till samarbete med elever och vuxna

Analys- och reflektionsförmåga
• visa förmåga att reflektera kring sin kommande  

lärarroll
• visa förmåga att analysera och reflektera över ramfak-

torer som påverkar verksamheten i VFU-skolan

Kursinnehåll
Under VFU-perioden placeras den studerande hos en 
handledare eller ett arbetslag vid en gymnasieskola. 
Genom samtal med skolpersonal och elever och genom 
auskultationer ska den studerande lära känna skolan 
så väl som möjligt. Önskvärt är att den studerande får 
möjlighet att följa undervisningen i flera kurser och 
genomföra viss egen undervisning.

Undervisning och examination
Perioden omfattar VFU på heltid, ca 35 timmar per vecka, 
där studenterna följer ett schema som görs upp i samråd 
med handledaren/arbetslaget. Som riktlinje gäller 15 tim-
mar/vecka i form av auskultation eller egen undervisning. 
Viss undervisning kan med fördel genomföras i kompan-
jonskap eller så att den studerande övertar moment i 
lektionen. Resterande tid följer studenten handledarens/
arbetslagets övriga arbetsuppgifter. Särskild uppgift i 
UVK-kursen ”Lärande och ledarskap i skolan” är kopplad 
till perioden. Som underlag för examination lämnar hand-
ledaren ett skriftligt omdöme.

Litteratur och övriga läromedel
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista och är gemen-
sam med kursen i UVK ”Lärande och ledarskap i skolan”.

GYMNASIESKOLA, HELTID 2 VECKOR

Ämneslärarutbildning, Ämne 1

Inplacering i kurs: 

Termin: 

Beslutad av UN den:  
 

Ledning, didaktik och VFU2

2

2016-11-30
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Mål termin 3 
Efter termin 3 ska den studerande uppvisa följande  
kunskaper och kompetenser: 

Didaktisk kompetens
• visa viss förmåga att formulera mål för undervisning 

samt att planera och genomföra denna

Ämneskunskaper
• praktiskt ha tillämpat sina kunskaper från de meto-

diska och didaktiska kurserna inom instrumentalun-
dervisning på huvudinstrumentet

Kommunikativ förmåga
• visa kommunikativ och språklig förmåga
• visa förmåga att kommunicera med elever
• visa förmåga att kommunicera musikaliskt  

med eleverna

Demokratiskt ledarskap
• visa förmåga att samarbeta med elever och vuxna

KONTINUERLIG VFU, SERIE MOT HUVUDINSTRUMENT I

Analys och reflektionsförmåga
• visa förmåga att analysera och utvärdera  

undervisningen

Mål termin 4 
Efter termin 4 ska den studerande uppvisa följande  
kunskaper och kompetenser: 
 
Didaktisk kompetens
• visa förmåga att formulera långsiktiga mål för under-

visning samt att planera och genomföra denna
 
Ämneskunskaper
• praktiskt ha tillämpat sina kunskaper från de meto-

diska och didaktiska kurserna inom instrumental-
undervisning på huvudinstrumentet 

 
Kommunikativ förmåga
• visa god kommunikativ och språklig förmåga
• visa god förmåga att kommunicera med elever
• visa god förmåga att kommunicera musikaliskt 
       med eleverna
• visa förmåga att entusiasmera eleverna 

Demokratiskt ledarskap
• visa god förmåga att samarbeta med elever och 

vuxna
• visa öppenhet för att etablera kontakt och föra  

dialog med elever

Analys- och reflektionsförmåga
• visa förmåga att reflektera över elevers arbete  

i relation till den egna insatsen
• visa förmåga att analysera och utvärdera sin egen 

undervisning

Ämneslärarutbildning, Ämne 1

Inplacering i kurs: 

Termin: 

Beslutad av UN den:  

Ledning, didaktik och VFU3   
 
Ledning, didaktik och VFU4  

3-4

2016-11-30
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Kursinnehåll
Under den kontinuerliga VFU-perioden placeras den stu-
derande hos en handledare eller i övningsskola. Studenten 
får tillfälle att under en sammanhängande period planera 
och genomföra instrumentalundervisning för barn eller 
ungdomar. Handledaren och studenten gör en gemen-
sam planering för serien då handledaren ska fungera som 
bollplank, idégivare och tidsrealist.

Undervisning och examination
VFU-perioden omfattar såväl auskultationer som egen un-
dervisning under tio tillfällen under läsåret. VFU schemaläggs 
en dag per vecka med start vecka 45. Varje student får ett 
antal besök av metodiklärare under perioden. Under pågå-
ende period ges i kursen ämnesmetodik kontinuerligt tillfälle 
för reflektion och diskussion kring de erfarenheter studenten 
tar med sig. Särskild uppgift inom forskningsmetodik är 
knuten till perioden.

Litteratur och övriga läromedel
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista och är gemensam 
med kursen i UVK ”Forskning i skolans vardag”, kursen 
”Självständigt arbete 1” samt ”Ämnesdidaktik 2”.
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GRUNDSKOLA, KONTINUERLIG SERIE

Mål 
Efter avslutad VFU-period ska den studerande uppvisa 
följande kunskaper och kompetenser: 

Didaktisk kompetens
• visa god förmåga att formulera mål för undervisning 

samt att planera och genomföra denna
• visa god förmåga att musikaliskt leda och praktiskt 

organisera undervisningen 

Ämneskunskaper
• visa tillräckliga och relevanta musikaliska kunskaper 

och färdigheter samt förmåga att omsätta dessa i sin 
undervisning

Kommunikativ förmåga
• visa god förmåga att ge instruktioner på ett tydligt 

sätt
• visa god förmåga att kommunicera med elever
• visa god förmåga att kommunicera musikaliskt med 

eleverna
• visa god förmåga att entusiasmera eleverna 

Demokratiskt ledarskap
• visa engagemang och intresse för elever och deras 

villkor och behov
• aktivt ta ställning för en demokratisk och etisk värde-

grund i enlighet med läroplanen

Analys- och reflektionsförmåga
• kunna reflektera över sitt ledarskap i undervisnings-

situationer
• kunna analysera och dra relevanta slutsatser i sin 

egen undervisning

Kursinnehåll
Under den kontinuerliga VFU-perioden placeras i regel två 
studerande hos en handledare på en grundskola. VFU-
perioden ska innehålla auskultation, kompanjonlärarskap 
och egen undervisning. VFU läggs ut kontinuerligt under 
en dag per vecka.

Undervisning och examination
VFU schemaläggs en dag per vecka. Studenten planerar, 
genomför och utvärderar undervisningen i samråd med 
handledare och metodiklärare. Som underlag för exami-
nation lämnar handledaren ett skriftligt omdöme.

Litteratur och övriga läromedel
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista knuten till kursen 
”Didaktik och VFU åk 7-9”.

Ämneslärarutbildning, Ämne 1

Inplacering i kurs: 

Termin: 

Beslutad av UN den:  

Teori, musik och VFU 

8

2016-11-30
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GRUNDSKOLA, HELTID 4 VECKOR

Mål för betyget Godkänd
Efter avslutad VFU-period ska den studerande uppvisa 
följande kunskaper och kompetenser:

Didaktisk kompetens
• visa mycket god förmåga att formulera mål för un-

dervisningen samt planera, genomföra och utvärdera 
denna

• ha skaffat sig erfarenhet av olika arbetsformer och 
arbetssätt

• kunna välja för åldersgruppen adekvata uppgifter
• visa mycket god förmåga att leda och organisera 

musikaliska aktiviteter
• medvetet kunna välja arbetsformer och strategier i 

olika undervisningssituationer 

Ämneskunskaper
• visa relevanta kunskaper och färdigheter i sitt ämne 

och kunna omsätta dessa i sin undervisning
• visa god förmåga att kunna leda och ackompanjera 

på ackordinstrument
• visa förmåga att musikaliskt inspirera eleverna i musi-

cerande och musikskapande 

Kommunikativ förmåga
• visa förmåga att uttrycka sig tydligt i tal och skrift
• visa god förmåga att ge instruktioner på ett tydligt 

sätt
• visa god förmåga att kommunicera med elever med 

ett medvetet kroppsspråk
• visa god förmåga att kommunicera musikaliskt med 

eleverna
• visa god förmåga att entusiasmera och inspirera 

eleverna 

Demokratiskt ledarskap
• visa medvetenhet i arbetet med att låta varje elev 

synas och komma till tals
• ha tagit del av lärarens olika ansvarsområden såsom 

mentorskap och föräldrakontakter 
• ha kännedom om skolans lokala handlingsplaner 

kring elevvård och rutiner för åtgärdsprogram
• visa förmåga att etablera ett positivt och demokra-

tiskt ledarskap i klassrummet 

Analys- och reflektionsförmåga
• visa utmärkt förmåga att reflektera över sitt ledarskap
• visa utmärkt förmåga att analysera och dra relevanta 

slutsatser samt identifiera mönster i sin egen under-
visning

Mål för betyget Väl godkänd
Efter avslutad VFU-period ska den studerande uppvisa 
följande kunskaper och kompetenser:

Didaktisk kompetens
• visa utmärkt förmåga att formulera mål för under-

visningen samt planera, genomföra och utvärdera 
denna

• ha skaffat sig erfarenhet av olika arbetsformer och 
arbetssätt

Ämneslärarutbildning, Ämne 1

Inplacering i kurs: 

Termin: 

Beslutad av UN den:  

Didaktik och VFU åk 7-9

8

2016-11-30



20

• självständigt kunna välja för åldersgruppen  
adekvata uppgifter

• visa utmärkt förmåga att leda och organisera  
musikaliska aktiviteter

• medvetet kunna välja arbetsformer och strategier  
i olika undervisningssituationer

Ämneskunskaper
• visa relevanta kunskaper och färdigheter i sitt ämne 

och kunna omsätta dessa i sin undervisning
• visa mycket god förmåga att kunna leda och  

ackompanjera på ackordinstrument
• visa god förmåga att musikaliskt inspirera eleverna  

i musicerande och musikskapande
 
Kommunikativ förmåga
• visa god förmåga att uttrycka sig tydligt i tal  

och skrift
• visa god förmåga att ge instruktioner på ett  

tydligt sätt
• visa god förmåga att kommunicera med elever  

med ett medvetet kroppsspråk
• visa utmärkt förmåga att kommunicera musikaliskt 

med eleverna
• visa mycket god förmåga att entusiasmera och  

inspirera eleverna 
 
Demokratiskt ledarskap
• visa medvetenhet i arbetet med att låta varje elev 

synas och komma till tals
• ha tagit del av lärarens olika ansvarsområden såsom 

mentorskap och föräldrakontakter 
• ha kännedom om skolans lokala handlingsplaner 

kring elevvård och rutiner för åtgärdsprogram
• visa god förmåga att etablera ett positivt och  

demokratiskt ledarskap i klassrummet

Analys- och reflektionsförmåga
• visa utmärkt förmåga att reflektera över sitt ledarskap
• visa utmärkt förmåga att analysera och dra relevanta 

slutsatser samt identifiera mönster i sin egen under-
visning

Kursinnehåll
Under VFU-perioden placeras i regel två studerande hos 
en handledare där de ska ansvara för undervisning i 
flera klasser i olika årskurser vid en grundskola. Genom 
auskultationer och egen undervisning ska de studerande 
lära känna skolan, elever och personal så väl som möj-
ligt. Önskvärt är att de studerande har möjlighet att följa 
arbetslagets arbete på ett aktivt sätt. Efter två dagars  
auskultationer tar de studerande över handledarens  
undervisning. När två studerande är placerade till-
sammans skall båda auskultera på varandras lektioner. 

Undervisning och examination
Perioden omfattar VFU på heltid, ca 35 timmar per vecka, 
där studenterna följer ett schema som görs upp i sam-
råd med handledaren/arbetslaget. Som riktlinje gäller 10 
timmmar per vecka i form av egen undervisning, resteran-
de tid följer studenten handledarens/arbetslagets övriga 
arbetsuppgifter. För studenter med kombination av musik 
och annat skolämne gäller fördelningen 60% musik och 
40% på ämne 2 som en riktlinje. Varje student kommer 
att få minst ett besök av examinerande metodiklärare 
från Musikhögskolan under perioden. En särskild uppgift 
inom UVK-kursen ”Specialpedagogik och utvärdering” är 
knuten till perioden.

Litteratur och övriga läromedel
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista och är gemen-
sam med kursen i UVK ”Specialpedagogik och utvärde-
ring” samt ”Klassrumsmetodik”.
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Mål för betyget Godkänd
Efter avslutad VFU-period ska den studerande uppvisa 
följande kunskaper och kompetenser:

Didaktisk kompetens
• visa utmärkt förmåga att formulera mål för under-

visning samt att planera, genomföra och utvärdera 
denna tillsammans med eleverna

• medvetet kunna välja mellan metoder och arbetssätt 
samt reflektera över dessa val i förhållande till elevers 
olika vägar till lärande

• visa mycket god förmåga att musikaliskt leda och 
praktiskt organisera musikundervisning

• visa flexibilitet och kreativitet i sin roll som lärare

Ämneskunskaper
• visa mycket goda och relevanta kunskaper och fär-

digheter i sitt ämne och tydlig förmåga att omsätta 
dessa i sin undervisning

• visa mycket god förmåga att musikaliskt inspirera 
eleverna i musicerande och musikskapande på olika 
nivåer

GYMNASIESKOLA, HELTID 6 VECKOR

Kommunikativ förmåga
• visa utmärkt kommunikativ och språklig förmåga
• på ett inkännande sätt kommunicera med såväl  

hela elevgrupper som enskilda elever
• kunna dokumentera och kommunicera kriterier  

för och resultat av såväl formativ som summativ 
bedömning 

Demokratiskt ledarskap
• visa medvetenhet i arbetet med att låta varje elev 

synas och komma till tals
• visa mogenhet vad gäller deltagande i alla delar av 

läraruppgiften
• visa god förmåga att etablera ett positivt och demo-

kratiskt ledarskap i sin lärarroll 

Analys- och reflektionsförmåga
• visa utmärkt förmåga att reflektera över sitt ledarskap
• visa utmärkt förmåga att analysera och dra relevanta 

slutsatser samt identifiera mönster i sin egen under-
visning

• medvetet kunna välja alternativa metoder och jäm-
föra olika lärandeteorier 

Mål för betyget Väl godkänd 
Efter avslutad VFU-period ska den studerande uppvisa 
följande kunskaper och kompetenser: 

Didaktisk kompetens
• visa utmärkt förmåga att formulera mål för under-

visning samt att planera, genomföra och utvärdera 
denna tillsammans med eleverna

• medvetet kunna välja mellan metoder och arbetssätt 
samt reflektera över dessa val i förhållande till elevers 
olika vägar till lärande

• visa utmärkt förmåga att musikaliskt leda och prak-
tiskt organisera musikundervisning

• visa stor flexibilitet och kreativitet i sin roll som lärare

Ämneslärarutbildning, Ämne 1

Inplacering i kurs: 

Termin: 

Beslutad av UN den:  

Ledning, didaktik och VFU5

9

2016-11-30
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Ämneskunskaper
• visa utmärkta kunskaper och färdigheter i sitt ämne 

samt skickligt och säkert kunna omsätta dessa i sin 
undervisning

• visa utmärkt förmåga att musikaliskt inspirera elever-
na i musicerande och musikskapande på olika nivåer

Kommunikativ förmåga
• visa utmärkt kommunikativ och språklig förmåga
• på ett inkännande sätt kommunicera med såväl  

hela elevgrupper som enskilda elever
• kunna dokumentera och kommunicera kriterier  

för och resultat av såväl formativ som summativ 
bedömning 

Demokratiskt ledarskap
• visa stor medvetenhet i arbetet med att låta varje elev 

synas och komma till tals
• visa mogenhet vad gäller deltagande i alla delar av 

läraruppgiften
• visa mycket god förmåga att etablera ett positivt och 

demokratiskt ledarskap i sin lärarroll 

Analys- och reflektionsförmåga
• visa utmärkt förmåga att reflektera över sitt ledarskap
• visa utmärkt förmåga att analysera och dra relevanta 

slutsatser samt identifiera mönster i sin egen under-
visning

• medvetet kunna välja alternativa metoder och jäm-
föra olika lärandeteorier

Kursinnehåll
Under VFU-perioden placeras den studerande hos en 
handledare eller i ett arbetslag vid en gymnasieskola  
under 6 veckor. Studenten övertar successivt handle-
darens undervisning och övrigt skolarbete. Önskvärt är 
att den studerande får möjlighet att undervisa i flera olika 
kurser för att få en bred kompetens för sin kommande 
profession.

Undervisning och examination
Perioden omfattar VFU på heltid, ca 35 timmar per vecka, 
där studenterna följer ett schema som görs upp i samråd 
med handledaren/arbetslaget. Som riktlinje ska 15 tim-
mar per vecka utgöras av i huvudsak egen undervisning. 
Resterande tid följer studenten handledarens/arbetslagets 
övriga arbetsuppgifter. För studenter med kombination 
av musik och annat skolämne gäller fördelningen 60% 
musik och 40% på ämne 2 som en riktlinje. Under VFU-
perioden får studenten minst två besök av examinerande 
metodiklärare. En särskild uppgift i UVK- kursen ”Bedöm-
ning, betygssättning och forskningens kreativa genvägar” 
är kopplad till perioden.

Litteratur och övriga läromedel
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista och är gemen-
sam med kursen i UVK ”Bedömning, betygssättning och 
forskningens kreativa genvägar”.
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Mål 
Efter avslutad VFU-period ska den studerande: 

• ha vidareutvecklat sina ämneskunskaper och färdig-
heter inom valt område

• visa stor flexibilitet och kreativitet i sin yrkesroll
• behärska kommunikativa förmågor 
• kunna göra överväganden och analyser över hela 
       undervisningssituationen

Kursinnehåll
Under VFU-perioden placeras den studerande hos en 
handledare eller i ett arbetslag inom eget valt fördjup-
ningsområde. Innehåll och undervisning kan variera 
beroende på vald VFU-placering men ska kopplas till 
studentens utbildningsprofil inom ämne 1 eller ämne 2. 
Studenten ska föra loggbok som ligger till grund för en 
skriftlig rapport. 

Undervisning och examination
Perioden omfattar VFU på heltid under två veckor. Som 
riktlinje gäller 35 timmar arbetstid per vecka där studen-
ten följer och tar del av handledarens alla arbetsuppgif-
ter. Som underlag för examination ligger handledarens 
skriftliga omdöme samt inlämnad skriftlig rapport baserad 

på de fem nyckelkompetenserna: didaktisk kompetens, 
ämneskunskaper, kommunikativ förmåga, demokratiskt 
ledarskap och analys- och reflektionsförmåga.

Litteratur och övriga läromedel
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista och är gemen-
sam med kursen i UVK ”Att utveckla skolan, ideologi och 
handlingsutrymme”.

VFU INOM VALT FÖRDJUPNINGSOMRÅDE

Ämneslärarutbildning, Ämne 1

Inplacering i kurs: 

Termin:                        10

Beslutad av UN den:

Ledning, didaktik och VFU6
   

2016-11-30
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KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING, KPU

Översikt VFU-perioder

MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ | LUNDS UNIVERSITET

Termin  VFU-period      Högskolepoäng

1 Introducerande fältstudier      1,5

1 Kontinuerlig VFU serie mot huvudinstrument I     5
 
2 Kontinuerlig VFU serie mot huvudinstrument I    5

2 Grundskola, kontinuerlig serie     3

2 Grundskola, heltid 4 veckor      6,5

3 Gymnasieskola, heltid 6 veckor     9
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Mål 
Efter avslutad VFU-period ska den studerande:

• ha skaffat sig information och orientering om olika 
yrkesroller inom musikundervisning

• ha deltagit i besök på samtliga skolor och vid uppföl-
jande seminarium

• kunna reflektera över sitt yrkesval och sitt intresse för 
läraruppgiften enskilt och i grupp

• ha skaffat sig en första inblick i hur undervisning och 
lärarsituationen påverkas av olika ramfaktorer

• ha fört protokoll som underlag för diskussioner och 
utvärdering

 
Kursinnehåll
För att den studerande ska utveckla kunskaper om de 
skolformer där musikundervisning förekommer och de 
villkor som kännetecknar musikläraryrket görs en intro-
ducerande VFU-period under den första terminen. De 
studerande besöker i grupp grundskolor, kulturskolor och 
gymnasieskolor under fyra fältdagar.

INTRODUCERANDE FÄLTSTUDIER, KPU

Undervisning och examination
Den studerande genomför aktiva auskultationer inom oli-
ka skolformer, med skriftlig dokumentation och reflektion 
i dagboksform. Uppföljning sker vid särskilt seminarium. 
Varje studerande redovisar sina fältdagar i VFU-boken.

Litteratur och övriga läromedel
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista och är gemensam 
med kursen UVK ”Den mångdimensionella musikläraren”.

Inplacering i kurs: 

Termin:                        

Beslutad av UN den:  

Samhälle-skola-läraryrke 

1

2016-11-30
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KONTINUERLIG VFU, SERIE MOT HUVUDINSTRUMENT I, KPU

Mål för betyget Godkänd
Efter avslutad VFU-period ska den studerande uppvisa 
följande kunskaper och kompetenser:

Didaktisk kompetens
• visa förmåga att formulera långsiktiga mål för under-

visning samt att planera och genomföra denna 

Ämneskunskaper
• praktiskt ha tillämpat sina kunskaper från de meto-

diska och didaktiska kurserna inom instrumental-
undervisning på huvudinstrumentet

Kommunikativ förmåga
• visa god kommunikativ och språklig förmåga
• visa god förmåga att kommunicera med elever
• visa god förmåga att kommunicera musikaliskt  

med eleverna
• visa förmåga att entusiasmera eleverna

Demokratiskt ledarskap
• visa god förmåga att samarbeta med elever och 

vuxna
• visa öppenhet för att etablera kontakt och föra dialog 

med elever

Analys och reflektionsförmåga
• visa förmåga att reflektera över elevers arbete i rela-

tion till den egna insatsen
• visa förmåga att analysera och utvärdera sin egen 

undervisning

Mål för betyget Väl godkänd
Efter avslutad VFU-period ska den studerande uppvisa 
följande kunskaper och kompetenser:
 
Didaktisk kompetens
• visa god förmåga att formulera långsiktiga mål för 

undervisning samt att planera och genomföra denna
 
Ämneskunskaper
• praktiskt ha tillämpat sina kunskaper från de meto-

diska och didaktiska kurserna inom instrumentalun-
dervisning på huvudinstrumentet

Kommunikativ förmåga
• visa mycket god kommunikativ och språklig förmåga
• visa mycket god förmåga att kommunicera med 

elever
• visa mycket god förmåga att kommunicera musika-

liskt med eleverna
• visa god förmåga att entusiasmera eleverna 

Demokratiskt ledarskap
• visa god förmåga att samarbeta med elever och 

vuxna
• visa öppenhet för att etablera kontakt och föra dialog 

med elever

Analys och reflektionsförmåga
• visa god förmåga att reflektera över elevers arbete i 

relation till den egna insatsen
• visa god förmåga att analysera och utvärdera sin 

egen undervisning

Inplacering i kurs: 

Termin:                        

Beslutad av UN den:  

Didaktik och VFU

1

2016-11-30
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Kursinnehåll
Under den kontinuerliga VFU-perioden placeras den  
studerande hos en handledare eller i övningsskola.  
Studenten får tillfälle att under en sammanhängande 
period planera och genomföra instrumentalundervisning 
för barn eller ungdomar. Handledaren och studenten gör 
en gemensam planering för serien då handledaren ska 
fungera som bollplank, idégivare och tidsrealist.

Undervisning och examination
VFU-perioden omfattar såväl auskultationer som egen 
undervisning under tio tillfällen under höstterminen. 
VFU schemaläggs en dag per vecka med start v 38. Varje 
student får minst ett besök av metodiklärare under perio-
den. Under pågående period ges i kursen ämnesmetodik 
kontinuerligt tillfälle för reflektion och diskussion kring de 
erfarenheter studenten tar med sig. Särskild uppgift inom 
forskningsmetodik är knuten till perioden.

Litteratur och övriga läromedel
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista och är gemensam 
med kursen i UVK ”Forskning i skolans vardag”, samt 
”Ämnesdidaktik 2”.
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Mål för betyget Godkänd
Efter avslutad VFU-period ska den studerande uppvisa 
följande kunskaper och kompetenser:
 
Didaktisk kompetens
• visa god förmåga att formulera långsiktiga mål för 

undervisning samt att planera och genomföra denna

Ämneskunskaper
• visa tillräckliga och relevanta kunskaper inom metodik 

och didaktik för att genomföra instrumentalundervis-
ning på olika nivåer

Kommunikativ förmåga
• visa god förmåga att ge instruktioner på ett tydligt 

sätt
• visa god förmåga att kommunicera med elever
• visa god förmåga att kommunicera musikaliskt med 

eleverna
• visa god förmåga att entusiasmera eleverna 

Demokratiskt ledarskap
• visa god förmåga till samarbete med elever och vuxna
• visa god förmåga att etablera kontakt och föra dialog 

med elever

Analys- och reflektionsförmåga
• visa god förmåga att reflektera över elevers arbete i 

relation till den egna insatsen
• visa god förmåga att analysera och utvärdera sin 

egen undervisning

Mål för betyget Väl godkänd
Efter avslutad VFU-period ska den studerande uppvisa 
följande kunskaper och kompetenser:

Didaktisk kompetens
• visa mycket god förmåga att formulera långsiktiga 

mål för undervisning samt att planera och genomföra 
denna

Ämneskunskaper
• visa mycket goda kunskaper inom metodik och di-

daktik för att genomföra instrumentalundervisning på 
olika nivåer

Kommunikativ förmåga
• visa mycket god förmåga att ge instruktioner på ett 

tydligt sätt
• visa mycket god förmåga att kommunicera med 

elever
• visa mycket god förmåga att kommunicera musika-

liskt med eleverna
• visa mycket god förmåga att entusiasmera eleverna 

Demokratiskt ledarskap
• visa mycket god förmåga till samarbete med elever 

och vuxna
• visa mycket god förmåga att etablera kontakt och 

föra dialog med elever

Analys- och reflektionsförmåga
• visa mycket god förmåga att reflektera över elevers 

arbete i relation till den egna insatsen
• visa mycket god förmåga att analysera och utvärdera 

sin egen undervisning

KONTINUERLIG VFU, SERIE MOT HUVUDINSTRUMENT II, KPU

KPU

Inplacering i kurs: 

Termin:                        

Beslutad av UN den:  

Didaktik, specialpedagogik och  
forskningsmetodik

2

2016-11-30
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Kursinnehåll
Under den kontinuerliga VFU-perioden placeras den 
studerande hos en handledare eller i övningsskola. Stu-
denten får tillfälle att under en sammanhängande period 
planera och genomföra instrumentalundervisning för barn 
eller ungdomar. 
Handledaren och studenten gör en gemensam planering 
för serien då handledaren ska fungera som bollplank, 
idégivare och tidsrealist.

Undervisning och examination
VFU-perioden omfattar såväl auskultationer som egen un-
dervisning under vårterminen. VFU schemaläggs en dag 
per vecka. Varje student får minst ett besök av metodiklä-
rare under perioden. Under pågående period ges i kursen 
ämnesmetodik kontinuerligt tillfälle för reflektion och 
diskussion kring de erfarenheter studenten tar med sig.

Litteratur och övriga läromedel
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista.
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Mål för betyget Godkänd
Efter avslutad VFU-period ska den studerande uppvisa 
följande kunskaper och kompetenser:
 
Didaktisk kompetens
• visa god förmåga att formulera långsiktiga mål för 

undervisning samt att planera och genomföra denna
• visa god förmåga att musikaliskt leda och praktiskt 

organisera undervisningen

Ämneskunskaper
• visa tillräckliga och relevanta musikaliska kunskaper 

och färdigheter samt förmåga att omsätta dessa i sin 
undervisning

Kommunikativ förmåga
• visa god förmåga att ge instruktioner på ett tydligt 

sätt
• visa god förmåga att kommunicera med elever
• visa god förmåga att kommunicera musikaliskt med 

eleverna
• visa god förmåga att entusiasmera eleverna 

Demokratiskt ledarskap
• visa engagemang och intresse för elever och deras 

villkor och behov
• aktivt ta ställning för en demokratisk och etisk värde-

grund i enlighet med läroplanen

Analys- och reflektionsförmåga
• kunna reflektera över sitt ledarskap i undervisnings-

situationer
• kunna analysera och dra relevanta slutsatser i sin 

egen undervisning

Kursinnehåll
Under den kontinuerliga VFU-perioden placeras i regel två 
studerande hos en handledare på en grundskola. VFU-
perioden ska innehålla auskultation, kompanjonlärarskap 
och egen undervisning. VFU läggs ut kontinuerligt under 
en dag per vecka.

Undervisning och examination
VFU schemaläggs en dag per vecka. Studenten planerar, 
genomför och utvärderar undervisningen i samråd med 
handledare och metodiklärare. Som underlag för exami-
nation lämnar handledaren ett skriftligt omdöme.

Litteratur och övriga läromedel
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista knuten till kursen 
”Didaktik, specialpedagogik och forskningsmetodik” 
samt ”Klassrumsmetodik”. 

GRUNDSKOLA, KONTINUERLIG SERIE, KPU

KPU

Inplacering i kurs: 

Termin: 
                      
Beslutad av UN den:  

Didaktik, specialpedagogik och  
forskningsmetodik

2

2016-11-30
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Mål för betyget Godkänd
Efter avslutad VFU-period ska den studerande uppvisa 
följande kunskaper och kompetenser:
 
Didaktisk kompetens
• visa mycket god förmåga att formulera mål för un-

dervisningen samt planera, genomföra och utvärdera 
denna

• ha skaffat sig erfarenhet av olika arbetsformer och 
arbetssätt

• kunna välja för åldersgruppen adekvata uppgifter
• visa mycket god förmåga att leda och organisera 

musikaliska aktiviteter
• medvetet kunna välja arbetsformer och strategier  

i olika undervisningssituationer

Ämneskunskaper
• visa relevanta kunskaper och färdigheter i sitt ämne 

och kunna omsätta dessa i sin undervisning
• visa god förmåga att kunna leda och ackompanjera 

på ackordinstrument
• visa förmåga att musikaliskt inspirera eleverna i musi-

cerande och musikskapande

Kommunikativ förmåga
• visa förmåga att uttrycka sig tydligt i tal och skrift
• visa god förmåga att ge instruktioner på ett tydligt 

sätt

• visa god förmåga att kommunicera med elever med 
ett medvetet kroppsspråk

• visa god förmåga att kommunicera musikaliskt med 
eleverna

• visa god förmåga att entusiasmera och inspirera 
eleverna 

Demokratiskt ledarskap
• visa medvetenhet i arbetet med att låta varje elev 

synas och komma till tals
• ha tagit del av lärarens olika ansvarsområden såsom 

mentorskap och föräldrakontakter 
• ha kännedom om skolans lokala handlingsplaner 

kring elevvård och rutiner för åtgärdsprogram
• visa förmåga att etablera ett positivt och demokra-

tiskt ledarskap i klassrummet

Analys- och reflektionsförmåga
• visa utmärkt förmåga att reflektera över sitt ledarskap
• visa utmärkt förmåga att analysera och dra relevanta 

slutsatser samt identifiera mönster i sin egen under-
visning

Mål för betyget Väl godkänd
Efter avslutad VFU-period ska den studerande uppvisa 
följande kunskaper och kompetenser:

Didaktisk kompetens
• visa utmärkt förmåga att formulera mål för under-

visningen samt planera, genomföra och utvärdera 
denna

• ha skaffat sig erfarenhet av olika arbetsformer och 
arbetssätt

• självständigt kunna välja för åldersgruppen adekvata 
uppgifter

• visa utmärkt förmåga att leda och organisera musika-
liska aktiviteter

• medvetet kunna välja arbetsformer och strategier i 
olika undervisningssituationer

GRUNDSKOLA, HELTID 4 VECKOR, KPU

KPU 1

Inplacering i kurs: 

Termin:  
                     
Beslutad av UN den:  

Didaktik, specialpedagogik och  
forskningsmetodik

2

2016-11-30
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Ämneskunskaper
• visa relevanta kunskaper och färdigheter i sitt ämne 

och kunna omsätta dessa i sin undervisning
• visa mycket god förmåga att kunna leda och ackom-

panjera på ackordinstrument
• visa god förmåga att musikaliskt inspirera eleverna i 

musicerande och musikskapande

Kommunikativ förmåga
• visa god förmåga att uttrycka sig tydligt i tal och skrift
• visa god förmåga att ge instruktioner på ett tydligt 

sätt
• visa god förmåga att kommunicera med elever med 

ett medvetet kroppsspråk
• visa utmärkt förmåga att kommunicera musikaliskt 

med eleverna
• visa mycket god förmåga att entusiasmera och inspi-

rera eleverna 

Demokratiskt ledarskap
• visa medvetenhet i arbetet med att låta varje elev 

synas och komma till tals
• ha tagit del av lärarens olika ansvarsområden såsom 

mentorskap och föräldrakontakter 
• ha kännedom om skolans lokala handlingsplaner 

kring elevvård och rutiner för åtgärdsprogram
• visa god förmåga att etablera ett positivt och demo-

kratiskt ledarskap i klassrummet

Analys- och reflektionsförmåga
• visa utmärkt förmåga att reflektera över sitt ledarskap
• visa utmärkt förmåga att analysera och dra relevanta 

slutsatser samt identifiera mönster i sin egen under-
visning

Kursinnehåll
Under VFU-perioden placeras i regel två studerande  
hos en handledare där de ska ansvara för undervisning  
i flera klasser i olika årskurser vid en grundskola. Genom 
auskultationer och egen undervisning ska de studerande 
lära känna skolan, elever och personal så väl som möj-
ligt. Önskvärt är att de studerande har möjlighet att följa 
arbetslagets arbete på ett aktivt sätt. Efter två dagars  
auskultationer tar de studerande över handledarens un-
dervisning. När två studerande är placerade tillsammans 
skall båda auskultera på varandras lektioner. 

Undervisning och examination
Perioden omfattar VFU på heltid, ca 35 timmar per vecka, 
där studenterna följer ett schema som görs upp i samråd  
med handledaren/arbetslaget. Som riktlinje gäller 10 tim-
mar per vecka i form av egen undervisning, resterande tid 
följer studenten handledarens/arbetslagets övriga arbets- 
uppgifter. Varje student kommer att få minst ett besök  
av examinerande metodiklärare från Musikhögskolan  
under perioden. En särskild uppgift inom UVK-kursen 
”Specialpedagogik och utvärdering” är knuten till  
perioden.

Litteratur och övriga läromedel
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista och är gemen-
sam med kursen i UVK ”Didaktik, specialpedagogik och 
forskningsmetodik” samt ”Klassrumsmetodik”.
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GYMNASIESKOLA, HELTID 6 VECKOR, KPU

KPU

Inplacering i kurs: 

Termin:                        

Beslutad av UN den:  

Betygssättning, handlingsutrymme 
och VFU

3

2016-11-30

Mål för betyget Godkänd
Efter avslutad VFU-period ska den studerande uppvisa 
följande kunskaper och kompetenser:
 
Didaktisk kompetens
• visa utmärkt förmåga att formulera mål för under-

visning samt att planera, genomföra och utvärdera 
denna tillsammans med eleverna

• medvetet kunna välja mellan metoder och arbetssätt 
samt reflektera över dessa val i förhållande till elevers 
olika vägar till lärande

• visa mycket god förmåga att musikaliskt leda och 
praktiskt organisera musikundervisning

• visa flexibilitet och kreativitet i sin roll som lärare

Ämneskunskaper
• visa mycket goda och relevanta kunskaper och fär-

digheter i sitt ämne och tydlig förmåga att omsätta 
dessa i sin undervisning

• visa mycket god förmåga att musikaliskt inspirera 
eleverna i musicerande och musikskapande på olika 
nivåer

Kommunikativ förmåga
• visa utmärkt kommunikativ och språklig förmåga
• på ett inkännande sätt kommunicera med såväl hela 

elevgrupper som enskilda elever
• kunna dokumentera och kommunicera kriterier 
       för och resultat av såväl formativ som summativ     
       bedömning

Demokratiskt ledarskap
• visa medvetenhet i arbetet med att låta varje elev 

synas och komma till tals
• visa mogenhet vad gäller deltagande i alla delar av 

läraruppgiften
• visa god förmåga att etablera ett positivt och demo-

kratiskt ledarskap i sin lärarroll

Analys- och reflektionsförmåga
• visa utmärkt förmåga att reflektera över sitt ledarskap
• visa utmärkt förmåga att analysera och dra relevanta 

slutsatser samt identifiera mönster i sin egen under-
visning

• medvetet kunna välja alternativa metoder och jäm-
föra olika lärandeteorier

Mål för betyget Väl godkänd
Efter avslutad VFU-period ska den studerande uppvisa 
följande kunskaper och kompetenser:

Didaktisk kompetens
• visa utmärkt förmåga att formulera mål för under-

visning samt att planera, genomföra och utvärdera 
denna tillsammans med eleverna

• medvetet kunna välja mellan metoder och arbetssätt 
samt reflektera över dessa val i förhållande till elevers 
olika vägar till lärande

• visa utmärkt förmåga att musikaliskt leda och prak-
tiskt organisera musikundervisning

• visa stor flexibilitet och kreativitet i sin roll som lärare
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Ämneskunskaper
• visa utmärkta kunskaper och färdigheter i sitt ämne 

samt skickligt och säkert kunna omsätta dessa i sin 
undervisning

• visa utmärkt förmåga att musikaliskt inspirera elever-
na i musicerande och musikskapande på olika nivåer

Kommunikativ förmåga
• visa utmärkt kommunikativ och språklig förmåga
• på ett inkännande sätt kommunicera med såväl  

hela elevgrupper som enskilda elever
• kunna dokumentera och kommunicera kriterier  

för och resultat av såväl formativ som summativ  
bedömning 

Demokratiskt ledarskap
• visa stor medvetenhet i arbetet med att låta varje elev 

synas och komma till tals
• visa mogenhet vad gäller deltagande i alla delar av 

läraruppgiften
• visa mycket god förmåga att etablera ett positivt och 

demokratiskt ledarskap i sin lärarroll

Analys- och reflektionsförmåga
• visa utmärkt förmåga att reflektera över sitt ledarskap
• visa utmärkt förmåga att analysera och dra relevanta 

slutsatser samt identifiera mönster i sin egen under-
visning

• medvetet kunna välja alternativa metoder och jäm-
föra olika lärandeteorier

Kursinnehåll
Under VFU-perioden placeras den studerande hos en 
handledare eller i ett arbetslag vid en gymnasieskola  
under 6 veckor. Studenten övertar successivt handleda-
rens undervisning och övrigt skolarbete. Önskvärt är att 
den studerande får möjlighet att undervisa i flera olika 
kurser för att få en bred kompetens för sin kommande 
profession.
 

Undervisning och examination 
Perioden omfattar ca 28 timmar per vecka fördelade över 
fyra dagar varav 12 timmar per vecka utgörs av egen 
undervisning som riktlinje. Resterande tid följer studenten 
handledarens/arbetslagets övriga arbetsuppgifter. Under 
VFU-perioden får studenten minst två besök av exami-
nerande metodiklärare. En särskild uppgift i UVK- kursen 
”Bedömning och betygssättning” är kopplad till perio-
den.
 
Litteratur och övriga läromedel
Kurslitteratur förtecknas på särskild lista och är gemen-
sam med kursen i UVK ”Bedömning, betygssättning”.
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MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ
Box 8203
200 41 Malmö
Besöksadress: Ystadvägen 25
Tel 040-32 54 50
info@mhm.lu.se
www.mhm.lu.se

Don’t stop the music!
Med passion, kunskap och erfarenhet guidar vi dig på 
din resa mot ett spännande yrkesliv i musikens tecken. 

mhm.lu.se
facebook.com/Musikhogskolan
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