
Umeå universitet 
Universitetspedagogik och lärandestöd 

Handledning	  och	  examination	  av	  VFU	  inom	  lärarutbildningen	  (3	  v)	  

Målgrupp
Kursen vänder sig till universitetslärare som genomför handledningsbesök och 
examinerar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid Lärarhögskolan, Umeå 
universitet. 

Syfte	  
Kursen syftar till att kursdeltagaren ska förvärva kompetens i att handleda och 
examinera VFU inom lärarutbildningen. 

Mål	  
Under kursens gång har kursdeltagaren möjlighet att utveckla: 

• Kunskap i att observera, analysera och bedöma studenters förmåga att
undervisa/genomföra lärandesituationer i enlighet med de nationella målen för
skola och förskola

• Kunskap i att dokumentera och kommunicera studenters förmåga att undervisa/
genomföra lärandesituationer i enlighet med de nationella målen för skola och
förskola

• Kunskap i att genomföra trepartssamtal i lärande och examinerande syfte

• Kunskap om styrdokument och regelverk för bedömning av VFU med fokus på
rättssäker bedömning 

Kursens	  omfattning	  
Kursen omfattar 15 arbetsdagar, varav maximalt fyra schemalagda dagar. Övrig tid 
är avsedd för egna litteraturstudier och arbete med kursuppgifter. Observera att det 
krävs tid för arbete utöver de schemalagda dagarna.

Antagningsprinciper	  
Urval görs av Lärarhögskolans kansli. 
Deltagarantalet är begränsat till 24 personer. 

Pedagogiskt	  upplägg
Kursen bygger på teoretiska inslag, som varvas med tillämpning, där kursdeltagarna 
förväntas vara aktiva. Mellan de fysiska träffarna ska kursdeltagarna samarbeta över 
nätet och lösa uppgifter i kursens lärplattform.  

Intyg	  
För intyg krävs fullgörande av samtliga delar i kursen samt godkända uppgifter. 
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