
BEDÖMNINGSUNDERLAG 

VFU Lärande 3 

(Ifylls av student ) 

 

Studentens namn: _________________________________________ 

 

Partnerområde och VFU-plats: ______________________________ 

 

Kurs och termin: __________________________________________ 

 

HLK-lärare: ______________________________________________ 

 

 

Bedömningsunderlaget ifylls av utsedd handledare. Bedömningen ska gås igenom och 
undertecknas av såväl handledare som student. Studenten ansvarar för att en kopia 
av underlaget lämnas till utsedd HLK lärare. Originalet ska behållas av studenten. 
HLK:s kopia makuleras efter sex månader. Bedömningen är ett arbetsmaterial och ett 
av flera underlag för betygssättning i kursen. Bedömningens tre nivåer motsvaras inte  

av någon betygsskala utan är avsedd att ge möjlighet till en mer differentierad 
bedömning. Betygskriterier för Godkänd och Väl Godkänd, avsedda för högskolans 
betygssättning, kan användas som ytterligare underlag vid handledning och 
bedömning. 

Bedömning utifrån lärandemålen i VFU 
(se kursplanen)  

Kommentar  

(fördjupa och motivera kryssmarkeringen) 

visa sådan kunskap i ämnen eller inom 
ämnesområden som krävs för den 
verksamhet som utbildningen avser 

(  )  ej uppnått  

(  ) uppnått  

(  ) uppnått med god marginal 

 

 

 

visa förmåga att självständigt och tillsammans 
med andra planera, genomföra, utvärdera och 
utveckla undervisning och annan verksamhet 

 (  )  ej uppnått  

(  ) uppnått  

(  ) uppnått med god marginal 

 

 

 

 



visa förmåga att förmedla och tillämpa 
samhällets och demokratins värdegrund 

(  )  ej uppnått 

(  ) uppnått  

(  ) uppnått med god marginal 

 

 

visa förmåga att analysera, bedöma, 
dokumentera och värdera barns och elevers 
lärande 

(  )  ej uppnått  

(  ) uppnått  

(  ) uppnått med god marginal 

 

 

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

 (  )  ej uppnått  

(  ) uppnått  

(  ) uppnått med god marginal 

 

kunna göra fördjupade reflektioner av såväl 
egna som andras erfarenheter och för 
yrkesverksamheten relevanta 
forskningsresultat ( preciseringar av detta mål 
görs i en särskild VFU-uppgift som bedöms av 
högskolan) 

(  )  ej uppnått  

(  ) uppnått  

(  ) uppnått med god marginal 

 

Övrig bedömning  Kommentar 

Bedömning av studentens engagemang och 
ambitionsnivå: 

(  ) ej tillfredställande 

(  ) tillfredställande 

(  ) mycket tillfredställande 

 

Bedömning av studentens samarbetsförmåga 
och förmåga till kontakt med barn, ungdomar 
och vuxna 

(  ) ej tillfredställande 

(  ) tillfredställande 

(  ) mycket tillfredställande 

 

 

Frånvaro antal dagar__________________ 

 

 

 

Ort/Datum   Handledare  Student 

 

 


