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Studentuppgifter

Namn Personnummer E-post

Program- och kursuppgifter

Förskollärarpr Grund/F–3 Grund/4–6 Grund/fritid Yrkeslärarpr KPU

Ämnes/7–9 Ämnes/gy Ämneskombination

Ev. kompletterande upplysningar om kursen

VFU-kursansvarig institution

LLU

VFU-område

Skola/förskola

Ifylld blankett sänds per e-post till VFU-kursläraren

Läraryrkets komplexitet kräver att läraren arbetar med en rad samspelande
kunskaper och färdigheter på olika sätt. Studentens förmåga att hantera komplexitet
utvecklas successivt under utbildningen. Bedömningen av prestationerna under VFU
är knuten till specifika delar i processen. VFU-kurser har därför olika fokus för att
skapa och stödja progressionen. Studenten förväntas inte uppnå alla examensmål
förrän i slutet av utbildningen.

Vilka lärandemål som gäller för respektive VFU-kurs framgår av kursplan samt kurs-
anvisningar/kursguide för varje VFU-kurs.

Nedan kommenterar du dina prestationer under VFU-perioden i förhållande till
lärandemål enligt kursplan och kursanvisningar/kursguide.

Kommentera kunskapsområden där du menar att du har tillräcklig eller god förmåga
respektive kunskapsområden du känner att du behöver fokusera särskilt på för att
förbättra din förmåga. Ange också eventuella områden där du känner att du är i
behov av extra stöd.

VFU-Bedömning – Studentens självvärdering

Verksamhetsförlagd utbildning LP11

KursbenämningKurskod

VFU-kurslärare

Bedömning av VFU-kurs

E-mail  
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Kunskapsområden inom vilka jag uppfattar att jag har tillräcklig
eller god förmåga

Studentens egna kommentarer och reflektioner



LUN BED VFU S2013:3 Sida 3 av 3

Ifylld blankett sparas elektroniskt och sänds per e-post till VFU-kursläraren.

i Preview för Mac. AcrobatReader kan laddas ned gratis från Internet: http://get.adobe.com/se/reader/

Filen sparas med följande beteckning: 

VFUterminKurskodSTUDENT för- och efternamn [ex. VFUH13LRVU30STUDENT Förnamn Efternamn]

Spara en kopia för egen del!

Kunskapsområden där jag uppfattar att jag är i behov av extra stöd

Studentens egna kommentarer och reflektioner

Studentens egna kommentarer och reflektioner

Kunskapsområden som jag särskilt behöver fokusera på för att förbättra min 
förmåga

Möjlighet att spara ifyllda PDF-filer finns i de senare versionerna av AcrobatReader för PC och Mac samt
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