
 

  

Verksamhetsförlagd utbildning LP11 
VFU-bedömning, VFU-kurs 2: Bedömning och betygssättning 

(Blankett 5 – ifylls av kursledare/betygssättande lärare) 

Ämneslärarprogrammet 
 

Studentens namn: __________________________________ Pnr: ________________ 

Termin: ______________  Kurskod: ___________ 

Kursledares/betygssättares namn: _____________________________ 

Datum: ______________ 

(Utdrag ur kursplanen: Delar av Former för bedömning, och Betyg finns på sida 2). 

Underlag för bedömning och betygssättning 

Närvarokravet uppfyllt  JA    NEJ     

Deltagit i praxisseminarium datum: ____________  JA    NEJ     

Deltagit i praxisseminarium datum: ____________  JA    NEJ     

Godkänts på kursuppgift: ____________________  JA    NEJ     

Godkänts på kursuppgift: ____________________  JA    NEJ     

Godkänts på kursuppgift: ____________________  JA    NEJ     

Underlag från LLU      JA    NEJ     

Underlag från besökande lärare    JA    NEJ     

Studentens betyg på kursen – delmoment: ___________ U    G    VG     

Studentens betyg på kursen – delmoment: ___________  U    G    VG     

Sammantaget betyg på kursen U    G    VG     

 

Inrapporterat datum:___________________________________ 

Skriftlig respons i relation till kursmålen lämnad till stu- 
denten och har arkiverats inför kommande VFU-kurser.     Datum ______________ 



Lärarutbildningsnämnden (LUN) 2 / 2 

 

Utdrag ur kursplanen: 
Delar av Former för bedömning, och Betyg 

Former för bedömning 

Kursens mål examineras genom kursuppgifter, genomförande av VFU-lektioner 
och praxisseminarier. Kursledare och/eller kurslärare svarar för examination via 
uppgifter, seminarier och VFU-besök. Då deltagande i olika arbetsmoment inom 
VFU-skolans ordinarie verksamhet ingår som en del i examinationen av VFU-
kursen, gäller att 100% närvaro är en förutsättning för godkänd VFU-kurs. Tidsom-
fånget för 100% närvaro definieras som normalarbetstiden för en heltidsanställd 
lärare vid den enhet där den studerande är VFU-placerad. Högskoleförlagda 
kurstillfällen som introducerar och examinerar kursen räknas som del av denna 
arbetstid. Arbetet med att färdigställa olika typer av kursuppgifter motsvarar del av 
lärares tid för lektionsförberedelser och efterarbete. Om närvarokravet inte bedöms 
som uppfyllt kan studenten behöva göra kompletteringar. 

I kursen görs en VFU-bedömning Steg 2, vilken bland annat syftar till att uppmärk-
samma det fåtal studenter som inte bedöms ha förutsättningar att uppnå kursmå-
len. I de fall där studentens prestationer under VFU bedöms som otillräckliga, även 
efter åtgärder enligt ”Handläggningsplan vid underkänd VFU-kurs” i ”Riktlinjer för 
VFU”, erhåller studenten betyget U vilket medför att vederbörande inte uppfyller 
förkunskapskraven för efterföljande kurser i programmet. 

Betyg 

Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd 
(VG). 

För betyget godkänd krävs att den studerande deltagit i samtliga examinerande 
kursmoment, uppfyllt närvarokraven, samt uppnått de fastställda målen för kursen. 

För betyget väl godkänd krävs förutom ovanstående, att den studerande visat sär-
skild förmåga att analysera och reflektera kring den egna läroprocessen och lärar-
rollen i ämnet, med kopplingar till olika lärandeteorier. 
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