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TILL HANDLEDARE FÖR STUDENTER SOM SKA GÖRA SIN FÖRSTA VFU VECKA 41 

Kurskod 975GV7 samt 974GV6 Utveckling och lärande 

Stort tack för att Du vill delta i lärarstudenternas utbildning!  

Den student som kommer att göra sin VFU hos dig under vecka 41 har nyss påbörjat sin 

utbildning till ämneslärare. Studenten har ett stort behov av dig som samtalspartner och stöd.  

VFU:n är examinerande och du måste först låta studenten öva för att därefter prövas på 

momenten. De två första kursmålen syftar till att dels ge studenten möjlighet till att prova på små 

enkla pedagogiska moment för att därefter prövas. Detta för att knyta ihop teori som studerats i 

kursen med praktisk erfarenhet och på så vis börja formulera sig som reflekterande praktiker för 

att synliggöra handlingsstrategier särskilt vad gäller ledarskap. Detta sker genom auskultation 

hos dig som handledare kring hur du motiverar dina elever samt inleder och avslutar lektioner. 

Det finns också en examinerande kursuppgift i samband med detta som handlar om att 

studenten under minst tre tillfällen ska får pröva att starta en lektion, se 

studiehandledningen sidan 9f som bifogas i mailet. 

Studenten ska även visa grundläggande sociala förmågor (se kursmål 3 och 4 i 

omdömesformuläret). När studenten kommer är det viktigt att ni tillsammans går igenom 

formuläret så att studenten vet vad som förväntas av hen.  

 

Du bedömer studentens förmågor genom att fylla i och underteckna omdömesformuläret. Detta 

formulär är ett underlag för examination. 

 

Omdömesformuläret samt studiehandledningen hittar du på följande länk under fliken ”Övriga 

dokument” längst till höger i menyn: https://liu.se/studieinfo/kurs/975gv7/ht-2021 

 

Studiehandledningen vänder sig främst till studenterna men kan också vara bra att ta del som 

handledare. Länken ger också ytterligare information om kursen. 

Övrig information, tex handledarguide hittar du på: https://liu.se/artikel/verksamhetsforlagd-

utbildning-vid-lararutbildningen 

 

Omdömet ska skickas per post senast en vecka efter avslutad VFU till kursansvarig och 

examinator Camilla Sandström Prytz, adress finner du i omdömesformuläret samt nedan. Vid 

frågor och om problem skulle uppstå kontaktas också Camilla Sandström Prytz.  
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Vänliga hälsningar  

 

Camilla Sandström Prytz, kursansvarig och examinator  camilla.prytz@liu.se  tel. 013-281731 

Åsa Howchin Wallén,  kursmentor asa.howchin.wallen@liu.se  
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