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VFU-portföljen är ett webbaserat verktyg som stödjer lärarstudentens professionsutveckling. 
VFU-portföljen används av kurslärare, lärarstudenter och deras handledare. VFU-portföljen förvaltas av 
Stockholms universitet och används också av Gymnastik- och idrottshögskolan samt Södertörns högskola.
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Lathund för användare på lärosäten
Den här lathunden är en hjälp för dig som arbetar som kursansvarig eller kurslärare i VFU-kurser på Stockholms uni-
versitet, Södertörns högskola eller Gymnastik- och idrottshögskolan. I lathunden har vi samlat länkar som leder dig 
till utförliga instruktioner som finns för de olika funktionerna i VFU-portföljen. 

VFU-portföljen – ett pedagogiskt verktyg
VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg för lärarstudenten under VFU: n. I VFU-portföljen finns allt material 
från kursansvarig lärare som berör den aktuella VFU-kursen, studentens dokumentation samt dokumentation kring 
eventuella trepartssamtal och VFU-rapport. 

Hur fungerar VFU-portföljen?
• All information om studentens placering och registrering hämtas från VFU-portalen (via Ladok)
• Studenten bjuder in sin handledare till VFU-portföljen
• Kursansvarig bemannar kursen med kurslärare (seminarieledare samt besökande lärare vid trepartssamtal),  

som får tillgång till studentens VFU-portfölj
• All dokumentation kring studentens VFU-kurser finns samlat på ett ställe

Användare i VFU-portföljen
I VFU-portföljen finns olika roller för lärosätesanställda: 
• Kursansvarig innebär att rollen kan skapa kurser, uppgifter, VFU-rapport m.m. 
• Kurslärare innebär att rollen kan bedöma studenters uppgifter, skapa grupper och boka trepartssamtal med sina 

studenter

Anställda på Stockholms universitet skickar ett mejl till portfoljvfu@su.se med information om nya användare och 
vilken roll hen ska ha.

Anställda på andra lärosäten meddelar sina respektive IT-avdelningar behörigheter. När behörigheterna är satta av 
IT-avdelningen meddelas program- och institutionsbehörighet till portfoljvfu@su.se. 

För instruktioner, se artikel i Serviceportalen: https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/815907

Inloggning i VFU-portföljen
VFU-portföljen är ett webbaserat verktyg. Du hittar inloggningssidan på: https://vfu.su.se

Välj att logga in med:
1. Universitetskonto, om du är anställd vid ett lärosäte som är ansluten till VFU-portföljen
2. EduID, om du inte har ett universitetskonto på något av de lärosäten som är anslutet till VFU-portföljen

För instruktioner, se artikel i Serviceportalen: https://serviceportalen.su.se/article/864637 

mailto:portfoljvfu@su.se
mailto:portfoljvfu@su.se
https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/815907
https://vfu.su.se
https://serviceportalen.su.se/article/864637
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Kursansvarigs roll i VFU-portföljen
Som kursansvarig i VFU-portföljen behöver du göra följande:

Skapa VFU-kurs
Klicka på Ny VFU-kurs för att skapa en ny kurs i VFU-portföljen. Om du inte kan skapa kursen så kan det bero 
på att kurskoden inte är inlagd i VFU-portalen eller att du inte har fått tillgång till programmet i din behörighet. 
Kontakta då portfoljvfu@su.se 

För instruktioner, se artikel i Serviceportalen: https://serviceportalen.su.se/article/816100

När du har skapat VFU-kursen i VFU-portföljen har du möjlighet att kopiera dokument, uppgifter med mera från en 
tidigare VFU-kurs.
 
För instruktioner, se artikel i Serviceportalen: https://serviceportalen.su.se/article/1021339

Skapa VFU-rapport
Varje VFU-kurs ska innehålla en VFU-rapport. VFU-rapporter är det underlag som studentens handledare fyller i 
och skickar in efter att VFU-perioden är slut.

 Î För att skapa en VFU-rapport behöver det finnas en Mål- och kriteriemall där kursmålen framgår. Det går även 
att kopiera en mall från en annan VFU-kurs.

Skapa Mål- och kriteriemall: https://serviceportalen.su.se/article/927157 

Skapa VFU-rapport: https://serviceportalen.su.se/article/945442 

Skapa uppgift
Det finns möjlighet att skapa uppgifter i VFU-portföljen som studenten ska svara på. Uppgifterna är sorterade före- 
under och efter VFU. Det går att välja att skapa utan inlämningsdatum, då kan studenten lämna in uppgiftssvar när 
som helst. Om du i stället väljer att ha ett inlämningsdatum går det inte att lämna in uppgiftssvar efter detta datum. 
Kursläraren behöver då öppna upp uppgiften för komplettering om en student har missat sista inlämningsdatum. 

 Î Det går inte att ändra sista inlämningsdag om någon student redan har lämnat in ett uppgiftsvar

För instruktioner, se artikel i Serviceportalen: https://serviceportalen.su.se/article/818025

OBS! Glöm inte att publicera kursen

OBS! Glöm inte att publicera uppgifterna efter 
att du har skapat dem

mailto:portfoljvfu@su.se
https://serviceportalen.su.se/article/816100
https://serviceportalen.su.se/article/1021339
https://serviceportalen.su.se/article/927157
https://serviceportalen.su.se/article/945442
https://serviceportalen.su.se/article/818025
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Bemanning
Om det är flera lärare som ska delta i kursen behöver du lägga till dem i VFU-kursen.

• Du kan välja att göra en lärare till VFU-kursansvarig för aktuell kurs, kursläraren får då samma  
behörighet som kursägaren

• Du kan koppla studenter till en kurslärare, kursläraren kan då välja att endast se sina egna studenter

För instruktioner, se artiklar i Serviceportalen: Lägg till kurslärare: https://serviceportalen.su.se/article/816108

Bemanning av kurslärare: https://serviceportalen.su.se/article/816111

Fördela trepartssamtal
Som kursansvarig lärare i VFU-kursen kan du göra en fördelning av trepartssamtal. Först behöver du göra en tjänste-
fördelning, det vill säga hur många samtal varje besökande lärare ska ha och därefter kan du fördela studenter på lärarna.

För instruktioner, se artiklar i Serviceportalen: https://serviceportalen.su.se/article/1114770
  

Kurslärarens roll i VFU-portföljen

Som kurslärare för en VFU-kurs kan du boka trepartssamtal, läsa och bedöma studenternas inlämnade svar, läsa 
inskickade VFU-rapporter mm. 

Skapa kurslärarprofil
För att underlätta för kursansvarig som fördelar trepartssamtal är det önskvärt att du skapar en kurslärarprofil där 
du bland annat fyller i adress, ämne, önskat område, mm.

För instruktioner, se artikel i Serviceportalen: https://serviceportalen.su.se/article/1114851

Boka trepartssamtal
VFU-kurslärare har möjlighet att boka tid för trepartssamtal. För att du ska kunna göra det behöver Kursansvarig 
först göra en trepartssamtalsfördelning i VFU-kursen.

För instruktioner, se artikel i Serviceportalen: https://serviceportalen.su.se/article/1175374

Bedöma studenternas inlämnade uppgifter
När studenterna har lämnat in sina uppgiftssvar har du möjlighet att läsa dem och göra en bedömning. Du kan 
antingen klarmarkera uppgiften eller öppna upp den för komplettering. Du kan även kommentera uppgiften.

 Î Om uppgiften har en sista inlämningsdag kan du inte bedöma uppgiften förrän datumet har passera
 Î Om uppgiften saknar sista inlämningsdag kan du inte öppna upp den för komplettering

För instruktioner, se artiklar i Serviceportalen:

Översikt uppgiftssvar: https://serviceportalen.su.se/article/883697

Bedöma inlämnade uppgifter: https://serviceportalen.su.se/article/818293

Läsa inskickade VFU-rapporter
När studentens VFU-handledare har skickat in VFU-rapporten har du möjlighet att läsa den digitalt. Du har även 
möjlighet att påminna de handledare som inte har skickat in rapporten.

För instruktioner, se artiklar i Serviceportalen: 

Översikt VFU-rapporter: https://serviceportalen.su.se/article/950631

Manuell inlämnade VFU-rapporter: https://serviceportalen.su.se/article/986968

https://serviceportalen.su.se/article/816108
https://serviceportalen.su.se/article/816111
https://serviceportalen.su.se/article/1114770
https://serviceportalen.su.se/article/1114851
https://serviceportalen.su.se/article/1175374
https://serviceportalen.su.se/article/883697
https://serviceportalen.su.se/article/818293
https://serviceportalen.su.se/article/950631
https://serviceportalen.su.se/article/986968
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Fler funktioner i VFU-portföljen
VFU-kursansvarig samt VFU-kurslärare kan även skicka meddelanden, skapa grupper mm. 

Skapa grupper
Det är möjligt att dela in studenterna i VFU-kursen i grupper. Om du väljer att skapa grupper automatiskt kan du 
skapa dem utifrån kursens bemanning, utifrån studenternas efternamn eller slumpmässig fördelning. Du har även 
möjlighet att skapa grupper manuellt och då väljer du själv vilka studenter som ska ingå i grupperna. 

För instruktioner, se artiklar i Serviceportalen: 

Skapa grupper manuellt: https://serviceportalen.su.se/article/1078855

Skapa grupper automatiskt: https://serviceportalen.su.se/article/1078871

Skicka meddelande
Det går att skicka meddelande till olika mottagare, till exempel studenter, handledare, kurslärare, grupper mfl. 
Meddelande till handledare skickas endast till de handledare som har loggat in i VFU-portföljen. Alla meddelanden 
sparas i VFU-portföljen, vilket innebär att om en handledare loggar in efter att ett meddelande har skickats kommer 
att se det när hen loggar in. 

För instruktioner, se artikel i Serviceportalen: https://serviceportalen.su.se/article/950630

Dela uppgifter
Studenter kan dela uppgifter med andra medstudenter i VFU-kursen. Det innebär att medstudenterna  
kan läsa och kommentera de delade uppgiftssvaren.  

För instruktioner om hur studenter delar uppgifter se artikel i Serviceportalen:  
https://serviceportalen.su.se/article/878880

Samtliga funktioner i VFU-portföljen
Det finns många fler funktioner i VFU-portföljen som vänder sig till dig som är VFU-kursansvarig  
eller VFU-kurslärare.

För instruktioner för samtliga funktioner i VFU-portföljen, se Serviceportalen:  
https://serviceportalen.su.se/sv-se/category/818072

OBS! När du skickar meddelande till handledarna tänk 
på att klicka i att det även skickas som e-post

https://serviceportalen.su.se/article/1078855
https://serviceportalen.su.se/article/1078871
https://serviceportalen.su.se/article/950630
https://serviceportalen.su.se/article/878880
https://serviceportalen.su.se/sv-se/category/818072
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su.se/vfuportfolj

Kontakt

E-post: portfoljvfu@su.se
Mer information: su.se/vfuportfolj

http://su.se/vfuportfolj
http://su.se/vfuportfolj
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