
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: 
2.1 utifrån observationer och bedömningar av elevers utveckling och lärande, med stöd i ämnesdidaktisk 
forskning och utifrån relevanta styrdokument, uppvisa didaktisk medvetenhet om och självständigt formulera mål, 
planera, leda, genomföra, utvärdera och dokumentera undervisning (C46U80, version 2.0) 

Kriterier för godkänt Kriterier för väl godkänt 

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

Studenten visar förmåga att 
utifrån gjorda observationer 
och bedömningar av elevers 
utveckling och lärande 
självständigt formulera mål, 
planera, leda, genomföra, 
utvärdera och dokumentera 
undervisning utifrån mål och 
syfte i gällande 
styrdokument.

Ovanstående sker med stöd i 
aktuella styrdokument för 
grundskola och med 
utgångspunkt i elevgruppens 
behov, intressen och 
erfarenheter. I utvärderingen 
gör studenten en reflektion 
kring elevgruppens lärande.

Studenten visar en mycket 
god förmåga att, utifrån 
observationer och 
bedömningar av elevers 
utveckling och lärande, 
initiera, väl genomföra och 
självständigt formulera mål, 
planera, leda, genomföra, 
utvärdera och dokumentera 
undervisning utifrån mål och 
syfte i gällande 
styrdokument.

Ovanstående sker med stöd i 
aktuella styrdokument för 
grundskola och med mycket 
tydlig koppling till 
elevgruppens behov, 
intressen och erfarenheter. I 
utvärderingen gör studenten 
en utförlig reflektion över 
elevgruppens lärande och 
dess fortsatta utveckling.
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2.2 utifrån respektive grundskolas handlingsplaner och policydokument arbeta målmedvetet med att skapa 
ett förtroendefullt klimat i elevgruppen för att alla elever ska utvecklas, bli bekräftade och känna sig 
trygga (C46U80, version 2.0) 

Kriterier för godkänt Kriterier för väl godkänt 

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

Studenten interagerar med 
elever och gör 
ändamålsenliga och 
kontinuerliga avvägningar 
som gynnar elevers 
relationsskapande. 
Studentens agerande bidrar 
till ett förtroendefullt klimat 
i elevgruppen.

Förutom kriterierna för 
Godkänt reflekterar studenten 
över det samspel som sker 
mellan sig själv, elever och 
kollegor och den roll 
studentens agerande spelar 
för elevgruppens klimat. 
Studenten visar stor 
medvetenhet om det egna 
förhållningssättets betydelse 
för elevers utveckling och 
tryggheten i gruppen.

Högskolan i Borås  
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 
Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning

BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR 
VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) 

C46U80 
VT 2019

”Bedömningen av den verksamhetsförlagda utbildningen sker enligt ett systematiserat och validerat 
bedömningsformulär.” (Kursplan, C46U80, version 2.0)  
”Betyget bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator).” (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§)



2.3 tillämpa olika strategier för att förebygga och hantera konflikter professionellt (C46U80, version 2.0) 

Kriterier för godkänt Kriterier för väl godkänt 

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

Studenten tillämpar olika 
strategier för att förebygga 
och hantera konflikter. Med 
strategier menas t.ex. 
studentens förhållningssätt 
och aktiviteter som 
förebygger konflikter. 
Eventuella konflikter i 
elevgruppen hanteras på ett 
professionellt sätt med en 
ändamålsenlig metodik.

Studenten tillämpar 
framgångsrikt olika 
strategier för att förebygga 
och hantera konflikter 
professionellt. Med strategier 
kan menas studentens 
förhållningssätt och 
aktiviteter som förebygger 
konflikter. 

Studenten gör medvetna val 
och reflekterar över den roll 
det egna förhållningssättet 
och val av aktiviteter spelar 
för att förebygga konflikter. 
Eventuella konflikter i 
elevgruppen hanteras på ett 
professionellt sätt med en 
ändamålsenlig metodik.
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2.4 i mötet med elever och kollegor använda ämneskunskaper och ämnesdidaktiska begrepp i ett relevant 
yrkesspråk (C46U80, version 2.0)  

Kriterier för godkänt Kriterier för väl godkänt 

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

Studenten använder ett språk 
som gynnar elevers lärande 
och utveckling både 
individuellt och i grupp samt 
använder och diskuterar 
ämnesdidaktiska begrepp 
med kollegor och elever.

Förutom kriterierna för 
godkänt använder studenten 
ämnesdidaktiska begrepp 
som förekommer inom 
grundskolan och gör 
reflektioner kring begreppens 
syfte, betydelse och 
meningsskapande för 
verksamheten och elevers 
utveckling.
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3.3 på ett kvalificerat sätt utvärdera och bedöma elevers kunskaper i svenska, engelska och matematik 
(C46U80, version 2.0) 

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 

Studenten visar förmåga att 
utvärdera och bedöma elevers 
kunskaper i svenska, engelska 
och matematik med 
utgångspunkt i gällande 
styrdokument.

Studenten visar mycket god 
förmåga att utvärdera och 
bedöma elevers kunskaper i 
svenska, engelska och 
matematik med utgångspunkt 
i gällande styrdokument.
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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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