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Till handledare för studenter inom Ämneslärarprogrammet som 

läser kursen Utbildningsvetenskaplig kärna 2 Utveckling och 

lärande, Verksamhetsförlagd utbildning, (1,5hp) 

Stort tack för att Du vill delta i lärarstudenternas utbildning! 

 

Du är handledare för en lärarstudent som tidigare gått kurser i matematik med 

tillhörande VFU, din student har alltså varit ute på VFU tidigare.  

 

Kursmålen 1, 2 samt 3a syftar till att studenten medverkar i planering, 

genomförande och utvärdering av ett mindre ämnesområde.  

Kursmålet 3b syftar till att knyta ihop teori som studerats i kursen med praktisk 

erfarenhet. Detta sker genom auskultation hos dig som handledare kring hur du 

motiverar dina elever och hur du leder lärandet. Studenten ska även visa 

grundläggande sociala förmågor, kursmål 4 och 5. 

När studenten kommer är det viktigt att ni tillsammans går igenom formuläret så 

att studenten vet vad som förväntas av hen. Studenten har behov av dig som 

samtalspartner och stöd. 

Du bedömer studentens förmågor genom att fylla i och underteckna 

omdömesformuläret. Detta formulär är ett underlag för examination. 

 

Studenten har också en kursuppgift som finns beskriven i studiehandledningen 

på sidan 8f. Studenten ska genomföra tre hela lektioner som studenten planerat 

själv (med stöd av dig) samt reflektera kring dessa med stöd i Gibbs 

reflektionmodell. Tyngdpunkten ligger på ledarskap och att leda lärande. 

Naturligtvis får och uppmanas studenten undervisa mer men när det gäller 

kursuppgiften är det tre lektioner som efterfrågas. 
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• Dokumentet mailas kursansvarig och examinator på camilla.prytz@liu.se Ta 

gärna en kopia innan du skickar det.  

  

• I ämnesfältet skriver du VFU i UK2 ÄLP, studentens namn, matte samt 

verksamhetsområde (alltså högstadiet eller gymnasiet t.ex. VFU i UK2 ÄLP 

Kalle Karlsson_matte_ högstadiet) 

 

• Vid frågor och eventuella problem kontakta kursansvarig Camilla 

Sandström Prytz via mail 

 

Om du har frågor eller problem skulle uppstå, kontakta kursansvarig. 

 

Mer information om den aktuella kursen hittar du på följande länk, t.ex. se fliken 

övriga dokument. 975GVM Utbildningsvetenskaplig kärna 2: 

Verksamhetsförlagd utbildning - Studieinfo, Linköpings universitet (liu.se) 

 

Vänliga hälsningar 

Camilla Prytz kursansvarig och examinator 

Åsa Howchin Wallén kursmentor 
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