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Till VFU-lärare och studenter i kursen Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt
matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4–6, C46U80.
I kursen fördjupas de ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska studierna, samtidigt som studenterna ges
möjlighet att kritiskt reflektera över sin framtida yrkesroll. Kursen har fokus på bedömning,
utvärdering och betygsättning i ämnena svenska, engelska samt matematik, med koppling till
styrdokument och forskning. I kursen ingår även kartläggning av nyanlända andraspråkselevers
kunskaper.
I kursen ingår tre veckors verksamhetsförlagd utbildning, VFU, vecka 16, 17 och 18. Vi uppmanar
studenterna att ta vara på alla tillfällen att undervisa och aktivt delta i lärararbetet, exempelvis även
föräldramöten och utvecklingssamtal i den mån detta är möjligt. Vidare hoppas vi att de diskuterar
betyg och bedömning med er VFU-lärare och att de ges möjlighet att själva och tillsammans med er
bedöma elevuppgifter. VFU-uppgiften i kursen har fokus på bedömning i ämnena svenska,
engelska och matematik. Studenterna ska efter sin VFU-period lämna in en inlämningsuppgift, där
de beskriver bedömningsmaterial som de identifierat i respektive ämne på den skola där de genomför
sin VFU. De ska analysera och värdera dessa bedömningsmaterial med stöd i aktuell forskning,
synliggjord genom till exempel kurslitteratur, föreläsningar, workshops och styrdokument.
Måndagen den 19 april är det VFU-träff, då presenterar vi kursspecifik information för handledare
och studenter kl. 15 – 16.30 via Zoom: https://hb-se.zoom.us/j/62336274909
All information gällande VFU-uppgifter samt kursens innehåll och utformning får ni av era studenter.
Studenten visar kursplanen vid det första tillfället ni träffas. Likaså ska studenten visa de VFUkriterier som gäller. Utgångspunkt för bedömning är kriterier för VFU termin 8. Det är bra om ni
tillsammans studerar dokumenten vid VFU-periodens början. VFU-lärare och student planerar VFUperioden tillsammans utifrån studentens erfarenheter, kunskap, mål i kursplanen samt studentens
personliga mål. Studenterna har med sig dokument för närvaro samt omdöme. Det är viktigt att ni
skriver under på alla de ställen där underskrift krävs. Bedömningsunderlag för VFU ska sedan skannas
in så att studenten kan ladda upp det i Pingpong.
Om du som VFU-handledare är tveksam till att studenten kommer att nå målen för VFU-perioden, så
är det mycket viktigt att du tidigt tar kontakt med kursansvariga.
Med förhoppning om givande VFU-veckor och ett gott samarbete!
Daniel Arnesson, kursansvarig
daniel.arnesson@hb.se 0767-79 01 82
Kristin Häggkvist, kursansvarig
kristin.haggkvist@hb.se 0790-66 24 54

