
 
 

 

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 
 

Till dig som är VFU-lärare till studenter i UVK III VT22, 

Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i förskoleklass 

och grundskolans årskurs 1-3: Vetenskapliga perspektiv 15 hp. 
 

Studenten som kommer till dig är bärare av informationen från Högskolan. Studenten 

ska lämna över  

 VFU-brev 

 Inbjudan till VFU-dag med kursinformation 

 Kursinformation  

 VFU-dokumentation innehållande närvaro, personliga mål, VFU-mål och 

kriterier samt underlag för bedömning 

 
Tisdagen den 1 februari, 14:30-16:00 är du välkommen till VFU-dag med 

kursinformation i UVK III via ZOOM tillsammans med din student. 

 
Under VFU- perioden behöver studenten få möjlighet att ta ansvar för de olika delar 

som ingår i lärarrollen. Ett förslag som framförts under VFU-dagar är att studenten får 

ansvara för en ”självständig vecka”. VFU-läraren och arbetslaget finns fortfarande till 

hands som stöd men studenten ges möjlighet att pröva på yrkesrollen och de aspekter av 

denna som kan uppträda under en vecka i skolan. Det är också angeläget att studenten 

får planera för längre perioder med sammanhängande lektioner. Inför lektioner ska 

utförliga didaktiska planeringar göras och fungera som underlag i handledning både 

före och efter. Under VFU-dagen kommer att didaktiskt verktyg som kan användas 

för att synliggöra etiska dimensioner i undervisningen att presenteras.  

  

Efter VFU-perioden kommer studenterna att ha seminarier där deras erfarenheter och 

reflektioner följs upp. De ska då kunna diskutera innebörder av begreppen vetenskap 

och beprövad erfarenhet samt innebörder av ett etiskt ansvar. Studenternas VFU bedöms 

i kursen som Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Vi kommer under VFU-dagen att 

gå igenom kriterierna för bedömningen. Som VFU-lärare ger du ett underlag till 

bedömningen som sedan görs av examinator på Högskolan. 

 
Vid minsta misstanke om att studenten har svårt att uppnå målen för UVK III vill vi att 

du tar kontakt med oss på Högskolan. Genom ett tidigt besök av lärare från Högskolan 

kan vi gemensamt komma överens om hur vi går vidare med studentens VFU. Självklart 

är du välkommen att ta kontakt även om andra frågor. 

 
  Vänliga hälsningar från VFU-ansvarig i kursen, 

Marita Cronqvist 

marita.cronqvist@hb.se            033 435 4269 

mailto:marita.cronqvist@hb.se

