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Till handledare för studenter i grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem 
och musik/bild F-6. 
 
Denna kurs är för studenter som går grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 
fritidshem F-6 och har sin tredje verksamhetsförlagda utbildning, VFU3. Kursen är helt 
inriktad mot studenternas valda estetiska ämne bild eller musik. Kurskoder: HVVUB3 (Bild) 
och HVVUM3 (Musik). Perioden inleds 29 augusti och avslutas 28 september 2022, totalt 23 
dagar. Av dessa sker 22 dagar ute i verksamheten och en dag på lärosätet i slutet av kursen då 
studenterna möts och gestaltar något från sin VFU i en muntlig examination.  
 
VFU3 är helt inriktad på studentens valda estetiska ämne, musik eller bild. Därför ska 
studenten under sin VFU-period följa en undervisande ämneslärare och under handledning 
tränas i planering och genomförande av musik- eller bildundervisning inom skolans 
verksamhet. För att tillägna sig insikter i lärarrollen ska studenten göra så mycket egen 
undervisning som möjligt. Till detta kommer de skriftliga uppgifter från lärosätet som är 
knutna till kursen, dessa ska studenten ha möjlighet att genomföra inom den planerade tiden 
på skolan. Studenterna ska reflektera över hushållning av resurser, med hänsyn till hållbar 
utveckling, detta har knytning till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och Agenda 
2030. Uppgifterna finns att läsa både i kursbeskrivningen och i VFU-portföljen. För åtkomst 
till portföljen ska studenten bjuda in sin handledare. Här finns en klickbar länk till den digitala 
VFU-rapporten, den ska fyllas i av handledare och läsas av både student och kurslärare när 
VFU-kursen är avslutad. Det är mycket viktigt att du som handledare är inbjuden tidigt i 
perioden, det möjliggör ett tidigt handledarstöd. 
 
Innan VFU-perioden ska studenten kontakta sin handledare för att tillsammans boka ett möte 
för att utarbeta en handlingsplan. Kursplan, kursbeskrivning och de matriser som finns i VFU-
handboken är redskap för detta. Planen ska utformas på sådant sätt att den studerande har 
möjlighet att förvärva och utveckla de förväntade studieresultaten i kursen. Planen ska bland 
annat innehålla studentens verksamhet i elevgrupp, handledningssamtal och tid för arbete med 
uppgifterna från lärosätet. I portföljen redovisar studenten två av de egenhändigt planerade 
och genomförda lektionerna. Låt studenten under handledning undervisa så mycket som 
skolan kan erbjuda. Det kan utöver de två egenhändigt planerade lektioner som ska redovisas i 
portföljen innebära att studenten assisterar din undervisning, undervisar en del av lektion, tar 
ansvar för en mindre elevgrupp i angränsande rum under en lektion m.m. 
 
Under VFU-perioden har handledaren och lärarstudenten planerade handledningssamtal. I 
dessa samtal ska studentens erfarenheter i verksamheten bearbetas och bidra till att 
reflektions- och analysförmåga utvecklas. Om handledaren i hög grad tvivlar på 
studentens förmåga och möjligheter att i slutet nå kursmålen är det av största vikt att 
kursansvarig lärare meddelas omgående. En rekommendation är därför en tidig läsning av 
kursmålen och VFU-rapporten.  



 
Under VFU-perioden genomförs VFU-besök med trepartssamtal. Då deltar student, VFU-
handledare och VFU-kurslärare från SU. Samtalet genomförs efter en lektion som studenten 
själv undervisat och där SU-läraren och VFU-läraren är närvarande. Inför trepartssamtalet ska 
studenten skriva en självvärdering över sin egen utveckling ställd mot de individuella målen 
och kursens förväntade studieresultat, detta med stöd av professionsutvecklingsmatrisen. 
Senast ett dygn innan trepartssamtalet ska studenten redovisa självvärderingen i sin VFU-
portfölj, tillsammans med den planerade lektionen. Självvärderingen och lektionen är sedan 
utgångspunkten under trepartssamtalet. Samtalet ska ha prägeln av ett utvecklingssamtal med 
såväl formativ som summativ inriktning. Efter samtalet fyller parterna i en digital blankett i 
VFU-portföljen för dokumentation av trepartssamtalen, vilken öppnas av den besökande 
kursläraren. Detta är ett av skälen till varför det är viktigt att handledaren är inbjuden i 
studentens VFU-portfölj. Vi kommer att kontakta er via mail för att boka tid för 
trepartssamtalet. Vi är tacksamma om handledare och student kan ta emot oss vår föreslagna 
tid. 
 
Efter avslutad VFU-period skriver du som handledare en VFU-rapport. Underlaget för 
rapporten utgörs av kursens förväntade studieresultat för VFU, bedömningskriterierna och 
professions-utvecklingsmatrisen. Knyt ditt utlåtande till konkreta exempel där du anger att 
studenten synliggör de önskade förmågorna. VFU:n bedöms slutligen av VFU-kursläraren på 
SU. Förutom handledarens utlåtande krävs heltidsnärvaro under VFU perioden, deltagande i 
trepartssamtal samt slutseminarium på SU, och att samtliga VFU-uppgifter i VFU-portföljen 
är inlämnade och genomförda enligt instruktion. 
 
Här kan du som handledare hitta mer information: 
https://www.su.se/utbildning/l%C3%A4rarutbildningar/verksamhetsf%C3%B6rlagd-
utbildning-vfu 
 
 
Om du har frågor om något, eller är orolig för att en student ska uppnå kursmålen inom VFU-
perioden, tveka som sagt inte utan hör av dig till oss!  
 
Kursansvarig för musikstudenterna: Maria Pemsel, maria.pemsel@su.se  
Kursansvarig för bildstudenterna: Torben Freytag torben.freytag@su.se 
 
 
 
Vi hoppas att du och din student ska få en trevlig och lärorik tid tillsammans! 
 
Stockholm den 2 maj 2022 
Med vänliga hälsningar! 
Torben Freytag och Maria Pemsel  
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