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Den 2 oktober samt den 1 november 

 

 



 

 

 
 

 

                          

       Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) 
 

 2 

Kurslärare och administrativ personal 

    

 

Kursansvarig:  
Martin Karlsson  martin.karlsson@hsd.su.se    

 

Kursadministratör:  

Maria-Letizia Priscilli studieadmin@hsd.su.se  

 

 

I kursen använder vi VFU-portföljen, portföljen för VFU3 kommer att finnas tillgänglig från 

och med vecka 26, 2019. 

 

   

Allmänt 

Välkommen till din tredje VFU-kurs. Verksamhetsförlagd utbildning 3 för Kompletterande 

Pedagogisk Utbildning, KPU (och KOMBI). Du läser din tredje termin. I denna 

kursbeskrivning finns information om kursens upplägg och genomförande.  

 

VFU genomförs på skolorna 2/9 – 31/10. Under VFU-perioden är du inte ute på skolan den  

2/10 (då har vi mittseminarium på HSD, observera att detta datum skiljer sig med en dag 

mellan institutionerna) och den 1/11 (då har vi det avslutande reflektionsseminariet).  

 

Under vecka 44 är det höstlov på skolorna och VFU-kursen sträcker sig över denna vecka, då 

bör du tillsammans med din handledare komma överens om vad som passar bäst för er att du 

gör på skolan de dagar du inte har seminarier på Stockholms universitet. 

 

Hör efter med din handledare om ni kan boka in ett tillfälle innan VFU:n börjar då ni 

tillsammans kan göra en översiktlig planering inför höstterminen. Detta för att du redan 

innan VFU-kursen börjar ska veta vilka grupper och vilka ämnen du ska ansvara för. 

 

Övergripande information om placeringar och andra praktiska frågor i samband med VFU 

hittar du på SU:s webbplats: www.su.se/vfu under fliken ”Student”. 

Kursens genomförande 
Den största delen av kursen består av handledd praktik på en skola, där du observerar och 

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

i ditt förstaämne ingår i kursen. Därutöver ingår förberedande och avslutande 

reflektionsseminarier som äger rum på SU.  

mailto:martin.karlsson@hsd.su.se
mailto:studieadmin@hsd.su.se
http://www.su.se/vfu
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Deltagande i all verksamhet är obligatoriskt. Under den skolförlagda handledda praktiken följer 

du din handledare eller annan lärare under hens normala arbetsdag motsvarande heltid. 

Rekommenderat är att du ska auskultera ca 10-15 lektionspass (motsvarande 60-minuterspass) 

i varje ämne och att du ska undervisa själv ca 25 lektioner (motsvarande 60-minuterspass) 

per ämne, gärna mycket mer.  

 

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

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 vid förberedande VFU-seminarium på SU kompenseras genom att du tar kontakt med 

kursansvarig och avtalar hur du kan ta igen din frånvaro. Frånvaro från det avslutande 

examinationsseminariet med individuell muntlig redovisning tas igen genom deltagande i ett 

annat 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.  

 

Kursinnehåll 
 

Inledande information - läs kursbeskrivning och andra kursdokument i portföljen innan 

VFU-perioden påbörjas på skolan 2 september.  

 

I kursdokumenten finns bland annat de förväntade studieresultaten och beskrivning av 

uppgifterna i kursen, samt information om dokumentationen som ska läggas in i VFU- 

portföljen under kursens första vecka. Läs igenom allt innan du går ut till din VFU-skola, då 

vi inte träffas på HSD innan VFU-perioden inleds. Klarmarkera i VFU-portföljen (under 

fliken ”Inledande information”) när du läst alla kursdokument. 
 

Under denna period ska du auskultera samt planera, genomföra och utvärdera 

undervisning. Du ska även delta i konferenser och arbetslagsträffar samt (om möjligt) 

utvecklingssamtal och föräldramöten för att få en heltäckande bild av vad läraryrket innebär 

och för att få bra möjligheter att nå de förväntade studieresultaten. 

 

Mittseminarium – äger rum den 2 oktober  
Vi träffas på HSD för att diskutera hur VFU:n har fungerat dittills på respektive skola. Ta 

med: 
• Det du hittills har förberett om uppgiften ”pedagogisk grundsyn” 

• Dina frågor om din VFU 

• Ett exempel på planering för en termin eller kurs i något av dina ämnen 

• Det tema du valt för examinationsuppgiften (se vidare nedan). 
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Syftet med detta är att du får dela med dig av dina erfarenheter och få en inblick i hur dina 

kurskamrater har planerat och lagt upp sin VFU. Du får chans att påbörja arbetet med din 

avslutande uppgift, din pedagogiska grundsynen, samt diskutera med dina kurskamrater om  

läraruppdraget och dina VFU-erfarenheter. För information om salar och tider, se kursens 

schema Time Edit. 

 

Avslutande reflektionsseminarium – vecka 44 

Fredag den 1 november har vi muntlig redovisning av slutuppgiften, ” Din pedagogiska 

grundsyn”. Det sker i mindre grupper, som vi delar in den 2 oktober. Du är med och 

redovisar, samt lyssnar och ger gensvar på de andras redovisningar vid ett av seminarierna 

den 1/11. 

 

För information om salar och tider för de olika grupperna, se kursens schema i Time Edit. 

 

Examination 
1) Performativt = VFU-rapporten och uppgifter i VFU-portföljen 

Utifrån de förväntade studieresultaten ger VFU-handledaren ett skriftligt omdöme i VFU-rapporten. 

Rapporten fylls i via VFU-portföljen av handledaren. Kursansvarig lärare utgår 

från bedömningen i VFU-rapporten vid examination. 

2) Muntlig redovisning och diskussion vid det avslutande reflektionsseminariet. 

 

Obligatoriska moment/uppgifter i kursen 
1) Seminarier (två tillfällen; mittseminarium den 2/10, reflektionsseminarium den 1/11) 

2) Trepartssamtal 

3) Uppgifter i kursen, förutom trepartssamtal (dessa finns beskrivna i VFU-portföljen) 

 

Kurslitteratur 
Den avslutande uppgiften bör kopplas till relevant litteratur, använd litteratur från tidigare 

kurser som du anser är relevanta för att underbygga din diskussion. 

 

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

förväntade studieresultat i VFU-rapporten. Handledarens omdöme ligger till grund för 

betygssättningen i kursen. Kursen bedöms tregradigt; VG – G – U. Om du har varit 

frånvarande en eller flera dagar under VFU-perioden ska du komplettera dagarna på tider som 

passar din handledare och dig, då fylls VFU-rapporten i efter att kompletteringen är gjord.  

 

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

VFU-rapporten finns tillgänglig i din VFU-portfölj. VFU-handledaren ska fylla i VFU- 

rapporten i din VFU-portfölj, bjud in din handledare i din portfölj och till VFU-rapporten. 
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I kursen finns uppgifter som ska besvaras vid olika tillfällen under VFU 

och läggas in i din VFU-portfölj. 

 
För mer ingående instruktioner kring de olika uppgifterna, se respektive uppgift i VFU-

portföljen. 

 

• Uppgift 1: Individuella mål. 

• Uppgift 2: Handlingsplan för din VFU-period 

• Uppgift 3: Undervisningsschema med tillfällen för trepartssamtalet. 

De tre ovan angivna uppgifterna ska göras under den första VFU-veckan och lämnas in senast 

fredagen denna vecka, d.v.s. den 6 september. 

 

• Uppgift 4-6: Alla dokument som rör trepartssamtalet, både inför trepartssamtalet (4: 

lektionsplanering, 5: självvärdering) och efter det (6: reflektion efter trepartssamtalet).  

 

• Uppgift 7: Utgå från anteckningar du gjort vid en lektionsobservation, då elever arbetat i 

grupper. Diskutera dina noteringar med den lärare som höll i lektionen. Lägg in en 

sammanfattning av diskussionen i portföljen. Denna ska göras under VFU-perioden i 

samband med auskultation, gärna före trepartssamtalet, men om detta inte hinns med kan den 

göras efter trepartssamtalet. 

 

• Uppgift 8: Kursens mittseminarium.  

1: Ta med det du förberett inför slutuppgiften ”PYT”: min praktiska 

yrkesfilosofi, se till att du valt ett av följande tema till din kommande 

examinationsuppgift: Kommunikation, Värdegrund, Undervisning, eller 

Ledarskap.  

2. Ta med ett exempel på en långsiktig planering från din VFU-skola. 

 

• Uppgift 9: Görs inför reflektionsseminariet och redovisas muntligt vid den avslutande 

träffen vecka 44. Lägg in bildspelet dagen innan din redovisning (d.v.s. senast den 31/10), i 

din VFU-portfölj. 
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Betygskriterier  

Studenten ska kunna:  

VG 

Uppfylla samtliga kriterier för G samt: 

 visa mycket god förmåga att medvetet och systematiskt utvärdera ämnesdidaktiska val 

och genomförda lektionsserier mot målen,  

 

 självständigt och ansvarsfullt ompröva och vidareutveckla lärandeaktiviteter i alla 

ämnen, utifrån adekvata ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper samt utifrån elevgrupp 

och situation kunna överväga flera olika alternativ för att leda undervisning,  

 

 visa mycket god förmåga att hantera bedömning utifrån fördjupade resonemang om 

bedömningens roll för undervisningen och dess påverkan på elevers lärande i olika 

ämnen.  

G 

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 
 

 i kommunikation med elever anpassa sitt lyssnande, talande och skrivande till olika 

elevers förutsättningar, självständigt och i olika situationer bemöta elever på ett 

inkännande och respektfullt sätt i enlighet med skolans värdegrund samt kritiskt 

granska och analysera egna värderingar och attityder som kan ha betydelse för 

bemötandet av elever och relatera dessa till skolans värdegrund, 

 

 självständigt skriva och motivera en längre ämnesplanering med tydliga mål som är 

relaterade till ämnesdidaktiska teorier och relevanta nationella styrdokument, samt 

genomföra och tillsammans med andra utvärdera moment i planeringen mot målen,  

 

 självständigt och ansvarsfullt leda och utveckla undervisning utifrån adekvata ämnes-, 

ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper,  

 

 självständigt, och med hjälp av fördjupade kunskaper om betyg och bedömning, 

dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande, samt konstruktivt kommunicera 

bedömningen till eleverna,  
 

 självständigt och utifrån ämnesdidaktiska kunskaper använda digitala verktyg i den 

pedagogiska verksamheten,  
 

 självständigt skapa förutsättningar för elever att utvärdera och bedöma sitt eget lärande 

under olika aktiviteter samt använda resultatet i den pedagogiska verksamheten för att 

stimulera varje elevs lärande och utveckling,  
 

 under handledning anpassa sin undervisning till elevers olika behov av särskilt stöd, i 

samråd med handledare orientera sig om hur man med ett för sammanhanget adekvat 

och funktionellt språkbruk skriftligt eller muntligt kommunicerar med vårdnadshavare i 

grupp eller enskilt om elevers lärande och utveckling,  
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 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 kommunicera och förankra skolans värdegrund till elever, 

inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingarna,  
 

 utifrån gjorda erfarenheter och kursens förväntade studieresultat beskriva, bedöma och 

ge exempel på egna styrkor och utvecklingsområden inför sitt kommande pedagogiska 

arbete,  
 

 formulera sin egen pedagogiska grundsyn mot bakgrund av egna 

undervisningsexempel, värderingar, yrkesetik och ett urval av teorier och vetenskapliga 

perspektiv, i syfte att utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.  

 

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

 

Registerutdrag från polismyndigheten 
Riksdagen har beslutat att det från och med höstterminen 2008 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. Mer information återfinns på SU:s webbplats. Adressen till 

Polisen är: www.polisen.se  

 

 

 

 
 

http://www.su.se/lararutbildningar/vfu/studentinformation/2.12767/registerutdrag-fran-polisen-infor-vfu-1.61175
http://www.polisen.se/

