
Student 
Namn Personnummer 

Kurs 
Kursnamn Ladokkod 

Kursansvarig 

VFU-lärare 
Namn Telefonnummer 

E-post

VFU-placering 
Enhetens namn Telefonnummer 

Årskurs eller ålder på barngruppen 

Närvaro 
Studenten har 
� fullgjort sin närvaroplikt. 
� inte fullgjort sin närvaroplikt. 

Handledningssamtal 
VFU-lärare och student har 
� haft handledningssamtal under VFU-perioden angående studentens måluppfyllelse. 
� inte haft handledningssamtal under VFU-perioden angående studentens måluppfyllelse. 

Bedömningsunderlag 
Används tillsammans med VFU-lärarens kommentarer vid examination
I enlighet med gjorda kommentarer uppvisar studenten 
� tveksam måluppfyllelse. Kontakt har tagits med Högskolan i ett tidigt skede. 
� de färdigheter/förmågor som krävs för att uppnå godkänt. 
� de färdigheter/förmågor som krävs för att uppnå väl godkänt. 

Underskrift 
Studentens namnförtydligande Datum för underskrift 

Studentens underskrift 

Som VFU-lärare lämnar jag detta dokument som underlag för bedömning av VFU. 
VFU-lärarens namnförtydligande Datum för underskrift 

VFU-lärarens underskrift 
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Studentens personliga VFU-mål 
Studentens personliga VFU-mål 

VFU-lärare och student diskuterar studentens fortsatta utvecklingsmål 
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Lärandemål i kursen som är kopplade till examinationen VFU samt 
kriterier för godkänt och väl godkänt 
VFU-läraren ger konkreta exempel där studenten visat färdighet/förmåga att: 

2.5 i samråd med VFU-lärare formulera mål, planera, leda, genomföra, utvärdera och 
dokumentera musikundervisning med stöd i musikdidaktisk forskning och utifrån relevanta 
styrdokument för ämnet musik (11GF32, version 7.0) 
Kriterier för godkänt Kriterier för väl godkänt 

Kriterier för godkänt: VFU-lärarens kommentarer Kriterier för väl godkänt: VFU-lärarens kommentarer 
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Studenten visar förmåga att 
tillsammans med VFU- 
läraren formulera mål, 
planera, leda, genomföra, 
utvärdera och dokumentera 
musikundervisning. 

Ovanstående ska ske med 
stöd i aktuell 
musikdidaktisk forskning 
och utifrån relevanta 
styrdokument för ämnet 
musik. Studenten ska kunna 
motivera sina val utifrån 
didaktiska frågeställningar.

Studenten visar god 
förmåga att formulera mål, 
planera, leda, genomföra, 
utvärdera och dokumentera 
musikundervisning samt tar 
självständiga initiativ.

Ovanstående ska ske med 
stöd i aktuell 
musikdidaktisk forskning 
och utifrån relevanta 
styrdokument för ämnet 
musik. Studenten ska 
kunna motivera sina val 
utifrån didaktiska 
frågeställningar samt visa 
förmåga att anpassa 
undervisningen utifrån 
behov. 



2.7 kommunicera genom och undervisa med hjälp av röst, kropp, instrument och digitala 
verktyg i ämnet musik (11GF32, version 7.0) 
Kriterier för godkänt Kriterier för väl godkänt 

Kriterier för godkänt: VFU-lärarens kommentarer Kriterier för väl godkänt: VFU-lärarens kommentarer 
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Studenten visar förmåga att 
med hjälp av rösten 
förebilda och leda sång i 
relevant tonart samt 
använda kroppen som 
uttrycksmedel i 
undervisning.

Studenten visar förmåga att 
använda instrument i 
undervisning utifrån 
styrdokumentens mål samt 
att leda sång till eget 
ackompanjemang. 

I den mån som VFU-
platsen tillåter, ska 
studenten också visa 
förmåga att kommunicera 
och undervisa med hjälp av 
digitala metoder.

(Om tillfälle till 
undervisning med digitala 
metoder inte kan ges ska 
detta inte påverka 
betygsbedömningen).

Studenten visar god 
förmåga att med hjälp av 
rösten förebilda och leda 
sång i relevant tonart samt 
använda kroppen som 
uttrycksmedel i 
undervisning.

Studenten visar god 
förmåga att använda 
instrument i undervisning 
utifrån styrdokumentens 
mål samt att med säkerhet 
leda sång till eget 
ackompanjemang.

I den mån som VFU-platsen 
tillåter, ska studenten också 
visa god förmåga att 
kommunicera och undervisa 
med hjälp av digitala 
metoder.

(Om tillfälle till 
undervisning med digitala 
metoder inte kan ges ska 
detta inte påverka 
betygsbedömningen).



2.8 använda sig av olika musikpedagogiska metoder med syfte att stödja estetiska 
lärprocesser hos elever (11GF32, version 7.0) 
Kriterier för godkänt Kriterier för väl godkänt 

Kriterier för godkänt: VFU-lärarens kommentarer Kriterier för väl godkänt: VFU-lärarens kommentarer 
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Studenten visar förmåga att 
använda sig av olika 
musikpedagogiska metoder 
(så som t.ex. 
rytmikmetoden), som 
behandlats under kursen 
med syfte att stödja 
estetiska lärprocesser. 

(I det här fallet kan 
begreppet metod även 
innefatta förhållningssätt 
till samt teoretiska 
perspektiv på lärande i 
musik).

Studenten visar god 
förmåga att använda sig av 
olika musikpedagogiska 
metoder och anpassa dessa 
på ett medvetet sätt med 
syfte att stödja estetiska 
lärprocesser.

(I det här fallet kan 
begreppet metod även 
innefatta förhållningssätt till 
samt teoretiska perspektiv 
på lärande i musik).



2.9 i mötet med elever och kollegor använda ämneskunskaper och ämnesdidaktiska 
begrepp i ett relevant yrkesspråk (11GF32, version 7.0) 
Kriterier för godkänt Kriterier för väl godkänt 

Kriterier för godkänt: VFU-lärarens kommentarer Kriterier för väl godkänt: VFU-lärarens kommentarer 
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Studenten visar 
ämnesdidaktisk kompetens i 
planerade aktiviteter och i 
dialog med elever och 
handledare/kollegor.

Studenten ska även kunna 
använda grundläggande 
ämnesdidaktiska ord och 
begrepp i kommunikation 
med elever och handledare/
kollegor.

Studenten visar bred och 
djup ämnesdidaktisk 
kompetens i planerade 
aktiviteter och i dialog med 
elever och handledare/
kollegor.

Studenten ska även kunna 
visa god kunskap i 
användningen av 
grundläggande 
ämnesdidaktiska ord och 
begrepp i kommunikation 
med elever och handledare/
kollegor.



3.2 analysera, motivera och bedöma elevers visade kunskaper inom musikämnet i 
förhållande till gällande styrdokument för ämnet (11GF32, version 7.0) 
Kriterier för godkänt Kriterier för väl godkänt 

Kriterier för godkänt: VFU-lärarens kommentarer Kriterier för väl godkänt: VFU-lärarens kommentarer 

Samtliga mål med G-kriterier måste vara uppfyllda för betyg G på VFU 
Samtliga mål med VG-kriterier måste vara uppfyllda för betyg VG på VFU 
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Studenten visar förmåga 
att analysera, motivera och 
bedöma elevers visade 
kunskaper inom 
musikämnet i förhållande 
till gällande styrdokument 
för ämnet.

Studenten visar god 
förmåga att på egen hand 
analysera, motivera och 
bedöma elevers visade 
kunskaper inom 
musikämnet i förhållande 
till gällande styrdokument 
för ämnet.
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Vid tveksam måluppfyllelse 
Utifrån kursens lärandemål/kriterier beskriver studenten och VFU-läraren vilka färdigheter 
och förmågor studenten behöver utveckla för att uppnå godkänt 
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