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Kursadministration 

Kursansvarig: Gunilla Granath Zillén, gunilla.granath-zillen@hsd.su.se 

Kursadministratör: Maria-Letizia Priscilli, studieadmin@hsd.su.se 

Allmänt 

Välkommen till din andra VFU-kurs, Verksamhetsförlagd utbildning II för Kompletterande 

pedagogisk utbildning (KPU och KOMBI). Du läser din andra termin inom KPU. I denna 

kursbeskrivning finns information om kursens upplägg och genomförande. 
 

VFU genomförs 23 april - 23 maj (sista dagen är campusförlagd). Under perioden infaller 

några helgdagar, det är VFU-skolans lovdagar som räknas i samband med dessa. 

 

Precis som tidigare, är VFU-handboken: För lärarstudenter, VFU-handledare och VFU-

kurslärare och professionsmatrisen centrala dokument för din VFU. Dessa finns i din 

digitala VFU-portfölj som du använder kontinuerligt för uppgifter och reflektioner av 

olika slag inom VFU och ämnesdidaktik inom utbildningen  

 

Kursens genomförande 

 
Den största delen av kursen består av handledd VFU på en skola, där du observerar och leder 

undervisning samt deltar i övriga moment som ingår i läraruppdraget. Ett trepartssamtal ingår 

i kursen, men enbart inom ditt andraämne. Därutöver ingår en introduktion samt ett 

avslutande reflektionsseminarium som äger rum på SU. 

 

Deltagande i all verksamhet är obligatoriskt. Under den skolförlagda handledda praktiken 

följer du din handledare eller annan lärare under hans eller hennes normala arbetsdag 

motsvarande heltid. Du ska observera minst 15 lektionspass (motsv. 60-minuterspass) i 

dina ämnen och du ska själv undervisa minst 12 lektioner (motsvarande 60-minuterspass) 

främst i ditt andraämne under kursen. Om det inte finns underlag för dig att undervisa 12 

lektionspass i ditt andraämne får du kompensera genom att undervisa resterande lektioner i 

ditt förstaämne. 

 

Vid eventuell frånvaro ska du anmäla den till din VFU-handledare samt kontakta din VFU- 

kurslärare på SU. Observera att du måste ta igen frånvarodagar genom att fullgöra en eller 

flera ytterligare dagar på din skola efter den ordinarie VFU-kursens slut. Lämpliga dagar för 

detta bestäms i samråd med din VFU-handledare. 

 

Frånvaro från det avslutande reflektionsseminariet med individuell muntlig redovisning tas 

igen genom deltagande i ett uppföljningsseminarium. 
 

I kursen ingår även skriftlig dokumentation i VFU-portföljen, se nedan under ”VFU-

portfölj”. Om denna dokumentation behöver kompletteras vid kursens slut, lämnar VFU-

kursläraren uppgifter om vilka kompletteringar som ska göras och när dessa senast ska 

lämnas in. 

 

mailto:gunilla.granath-zillen@hsd.su.se
mailto:studieadmin@hsd.su.se
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Schema för VFUII-kursen 
Time-Edit 

https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/ri157XQQ024Z

50Qv37053gZ6y2Y7509Q5Y64Y6.html 

Examination 

Kursbetyget ges enligt betygsskalan VG-U och examineras utifrån följande underlag: 

a) Performativ bedömning av din handledare (se VFU-rapporten). 

b) Examinerande uppgifter och muntliga redovisningar vid reflektionsseminariet den 23 

maj (se uppgifter i VFU-portföljen). 

c) Genomförda uppgifter i VFU-portföljen 

 

VFU-handledarens skriftliga omdöme, VFU-rapport, ska lämnas in i din VFU-portfölj 

senast den 22 maj, VFU-periodens sista dag på skolan. Betyg rapporteras till Ladok 

inom tre veckor efter avslutad kurs. 

 

Kurskrav 

 
a) Genomfört trepartssamtal. 

b) Uppfyllelse av kraven på undervisning och auskultation  

c) Uppfyllelse av kravet på obligatorisk och aktiv närvaro under VFU-kursen. 

d) Aktivt användande och dokumentation i VFU-portföljen 
 

Kursen examineras utifrån individuell performativ examination som dokumenteras av 

VFU- handledare i en VFU-rapport, individuell skriftlig dokumentation i digital VFU-

portfölj samt individuell muntlig examination på seminarium. 

 

Kursbetyget ges enligt betygsskalan underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). 

Det beslutas av examinator efter en sammanvägning av resultatet på examinationerna inom 

kursen. Betyget VG grundas på den individuella performativa examinationen som 

dokumenteras i VFU- rapporten. Den individuella skriftliga dokumentationen i VFU- 

portföljen samt den individuella muntliga examinationen bedöms med skalan G eller U. 

 

Förväntade studieresultat från kursplanen 

 
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 

- kommunicera med elever och personal, både i grupp och enskilt, genom att lyssna på ett 

lyhört sätt, tala och skriva med ett för sammanhanget funktionellt och adekvat språkbruk  

- under handledning och i olika situationer bemöta elever på ett inkännande och respektfullt 

sätt i enlighet med skolans värdegrund enligt relevanta nationella styrdokument, samt 

beskriva egna värderingar och attityder och relatera dessa till skolans värdegrund  

- självständigt skriva och motivera egna lektionsplaneringar med tydliga mål som är 

relaterade till ämnesdidaktiska teorier och relevanta nationella styrdokument, samt genomföra 

och tillsammans med andra utvärdera lektionerna mot målen  

https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/ri157XQQ024Z50Qv37053gZ6y2Y7509Q5Y64Y6.html
https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/ri157XQQ024Z50Qv37053gZ6y2Y7509Q5Y64Y6.html
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- självständigt och på ett tydligt och strukturerat sätt leda undervisning utifrån adekvata 

ämneskunskaper, ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper samt utvärdera styrkor och 

utvecklingsområden i det egna ledarskapet  

- under handledning, och med hjälp av teorier om lärande och kunskaper om betyg och 

bedömning, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande, samt konstruktivt 

kommunicera bedömningen till eleverna  

- under handledning och utifrån ämnesdidaktiska kunskaper använda digitala verktyg i den 

pedagogiska verksamheten 

- under handledning skapa förutsättningar för elever att utvärdera och bedöma sitt eget 

lärande under olika aktiviteter  

- under handledning använda beprövade strategier för att motverka diskriminering eller annan 

kränkande behandling av elever, samt främja jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv enligt 

skolans värdegrund  

- under handledning anpassa sin undervisning till elevers olika behov av stöd (tex extra-

anpassningar och särskilt stöd)  

- utifrån gjorda erfarenheter och kursens förväntade studieresultat beskriva, bedöma och ge 

exempel på egna styrkor och utvecklingsområden 

 

 

Betygskriterier 
 

 

VG 

 

Uppfylla samtliga kriterier för G samt: 

 

-visa mycket god förmåga att anpassa kommunikationen utifrån elevgrupp och 

situation, 

-visa mycket god förmåga att medvetet och systematiskt utvärdera ämnesdidaktiska 

val och genomförda lektioner/lärandeaktiviteter mot målen, 

-visa mycket god förmåga att utvärdera och utveckla det egna ledarskapet, och 

reflektera över konsekvenser av sitt handlande. 
 

G -kommunicera med elever och personal, både i grupp och enskilt, genom att lyssna 

på ett lyhört sätt, tala och skriva med ett för sammanhanget funktionellt och adekvat 

språkbruk, 

-under handledning och i olika situationer bemöta elever på ett inkännande och 

respektfullt sätt i enlighet med skolans värdegrund enligt relevanta nationella 

styrdokument, samt beskriva egna värderingar och attityder och relatera dessa till 

skolans värdegrund, 

-skriva och motivera egna lektionsplaneringar med tydliga mål som är relaterade till 

ämnesdidaktiska teorier och relevanta nationella styrdokument, samt genomföra och 

tillsammans med andra utvärdera lektionerna mot målen, 

-självständigt och på ett tydligt och strukturerat sätt leda undervisning utifrån 

adekvata ämneskunskaper, ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper samt 

utvärdera styrkor och utvecklingsområden i det egna ledarskapet, 

-under handledning dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande, samt 

konstruktivt kommunicera bedömningen till eleverna, 

-under handledning skapa förutsättningar för elever att utvärdera och bedöma sitt 

eget lärande under olika aktiviteter, 

-under handledning använda beprövade strategier för att motverka diskriminering 

eller annan kränkande behandling av elever, samt främja jämställdhets -och 

jämlikhetsperspektiv enligt skolans värdegrund, 
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-under handledning anpassa sin undervisning till elevers olika behov av stöd, 

-utifrån gjorda erfarenheter och kursens förväntade studieresultat beskriva, bedöma 

och ge exempel på egna styrkor och utvecklingsområden. 

 
U Studenten brister helt eller delvis i något av kriterierna för G. 

 

 

VFU-portfölj 

Liksom tidigare, kommer du att använda en VFU-portfölj för att beskriva, tydliggöra och 

ge ett utvecklingsperspektiv på vad och hur du lär dig, hur de förväntade studieresultaten 

för VFU uppnås, vilket stöd som behövs samt hur du tänker kring ditt eget lärande och din 

utveckling. I VFU-portföljen formulerar du dina individuella mål för din utveckling samt 

en handlingsplan tillsammans med din handledare på skolan. Inför VFU II ska du uppdatera 

din presentation på förstasidan (foto ska finnas). Samtliga uppgifter finns beskrivna i 

portföljen.  
 

Om problem av teknisk natur uppstår, kontakta portfolj@su.se tel: 08-16 46 12 

 

VFU-rapport 
 

I slutet av kursen skriver din VFU-handledare ett skriftligt omdöme utifrån kursens 

förväntade studieresultat i  den digitala VFU-rapporten. Både du och din handledare ska 

markera att rapporten är läst under din sista dag på skolan. Om du har varit frånvarande en 

eller flera dagar under VFU-perioden, ska rapporten skrivas under senare, när du har tagit 

igen dagarna på tider som passar din handledare och dig. 

 

Det är viktigt att din handledare får tillgång till VFU-rapporten så snart som möjligt, och 

senast i samband med att du träffar hen för att upprätta handlingsplan. VFU-rapporten finns 

tillgänglig i din VFU-portfölj. För att din/dina handledare ska få tillgång till rapporten måste 

du bjuda in hen/dem till rapporten. Handledaren ska skicka in den färdiga rapporten senast på 

VFU:n sista dag (om inte dagar ska tas igen). När rapporten är inskickad får både handledare 

och studenter ett mejl som de måste bekräfta. 

 

Registerutdrag från polismyndigheten 
 

Riksdagen har beslutat att det krävs utdrag ur polisregistret för att få göra VFU. Det är du 

själv som har ansvar för att du har ett giltigt registerutdrag som får vara högst ett år gammalt. 

Utdraget överlämnas till rektor (eller motsvarande) när du kommer till din VFU-skola. 

Adressen till polisen är: www.polisen.se 
 

 

Kurslitteratur 
 

Handboken VFU-handboken: För lärarstudenter, VFU-handledare och VFU-kurslärare för 

är obligatorisk kurslitteratur. Handboken återfinns i VFU-portföljen. 

mailto:portfolj@su.se

