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En	webbsida	att	lägga	på	minnet
www.su.se/vfu

På	www.su.se/vfu	har	vi	samlat	allt	om	VFU.	Läs	om:	
• vad	du	som	VFU-student	bör	tänka	på	inför,	under	och	efter	VFU-kurserna
• hur	du	får	din	VFU-placering
• VFU-handboken,	som	är	mycket	bra	att	läsa	inför	varje	VFU-kurs
• VFU-portföljen
• och	hitta	introduktionsfilmerna
• och	hitta	kontaktinformation



Varför VFU-kurser i 
lärarutbildningen?

● För att få öva på att vara lärare i en trygg 

situation och med handledarstöd.

● För att få erfarenheter att knyta dina 

campusstudier och ditt kommande yrke till.

● För att få möjlighet att se de teorier du lär 

dig på campus praktiseras i verkliga 

situationer samt att själv få testa dessa. 

● För att få uppleva en lärares vardag.

● För att uppfylla utbildningsmålen och 

VFU-kursmålen.



VFU-kurser i din 
lärarutbildning?

● T3 (7-9 och Gymnasium) – VFU I (7,5 hp):

Fokus på ämne 1,

placering i 7-9 eller gymnasium/komvux.

● T5 (7-9) eller T6 (Gymnasium) – VFU II (7,5 hp): 

Fokus på ämne 2,

placering i 7-9 eller gymnasium/komvux.

● T7 (7-9) eller T9 (Gymnasium) – VFU III (15 hp): 

Fokus på ämne 1 (och 2),

placering i gymnasium/komvux.

VFU	II	går	att	genomföra	utomlands:
www.su.se/institutionen-for-sprakdidaktik/utbildning/studera-utomlands

VFU-handledare	stödjer	
dig	i	din	utveckling	
genom	alla	VFU-kurser.



Förkunskapskrav

● Godkänd på relevanta 
ämnesstudier motsvarande 
45 hp inklusive 7,5 hp i 
ämnesdidaktik.

● Behörig senast en vecka in 
på terminen.



Inför din VFU

1. Se över dina adressuppgifter i Ladok:
www.student.ladok.se

2. Skaffa ett utdrag från polisens 
belastningsregister för arbete inom 
skola eller förskola, senast 1 månad 
innan VFU:n: www.polisen.se



VFU-placering – så går det till
● SU placerar i en kommun inom Stockholms län,

VFU-samordnaren i kommunen/stadsdelen placerar på en skola.
● Placeringen utgår från tre kriterier:

- Program och ämnesinriktning
- Platstillgång
- Restid (beräknad efter aktuell adress i Ladok)

● Du behåller din placering under hela din utbildning om inte särskilda skäl 
föreligger.

● Du får inte själv skaffa en VFU-plats.
● Du kan bara göra VFU i Stockholms län.

VFU-PORTALEN

VFU-PORTFÖLJEN

Särskilda skäl vid VFU-placering



Särskilda skäl vid VFU-placering

● Medicinskt intyg

● Intyg från samordnarna på 
Studentavdelningen för studenter 
med funktionsnedsättning.

● Barnomsorg långt från 
bostaden/begränsade öppettider.

● Intyg skickas till VFU-
sekretariatet senast en vecka 
efter terminsstart den termin du 
ska göra VFU: vfu@su.se



Närvaro under VFU
● 100% närvaro

● Heltid
● All frånvaro måste tas igen inom 

3 verksamhetsmånader

● Vid mer än 4 dagars frånvaro måste hela kursen 
göras om, tidigast nästa gång den ges

2
försök



Avbruten VFU

● Särskilda regler för VFU-kurser, endast två 
tillfällen per kurs.

● Avbruten VFU räknas som ett förbrukat 
tillfälle.

● Särskilda skäl, ej förbrukat.



Vikariat och anställningar

● Du får inte vikariera under din VFU.

● Du får inte göra VFU på en skola där du har en 
anställning. 

● Du bör inte göra VFU på en skola där du har 
egna barn eller släktingar.



Arbetsplatsens regler

Det är arbetsplatsens regler som gäller för 
studenten under VFU. Skadeståndslagen reglerar 
att du som student på VFU likställs med en 
arbetstagare vid VFU-placeringen. Kap 6 5§

Lärarstudenten kan kontakta 
den skola/kommun som hen 
fått VFU-placering i om hen vill 
kontrollera vilka regler som 
finns gällande t.ex. klädsel 
eller personlig utsmyckning.



Arbetsmiljö

● Rektor ansvarar för verksamhetens arbetsmiljö.

● Om du har frågor eller önskemål gällande din 
egen arbetsmiljö ska du kontakta följande 
funktioner och i denna ordning:
1. Din handledare
2. VFU-ansvarig på skolan
3. VFU-samordnaren i kommunen
4. VFU-kurslärare och/eller VFU-studierektor

● Försäkringar från oss, Studentförsäkringar



VFU i pandemitider
(ej ännu beslutat för HT21)

● Om du av covid-19-relaterade skäl inte kan göra 
din VFU kan du ansöka om dispens eller 
individuell studieplan.
Kontakta studievagledare@isd.su.se

● Om du på grund av covid-19-relaterade skäl 
överstiger antalet möjliga dagar att ta igen 
summeras din insats i kursen i slutet av VFU-
perioden och därefter tas beslut om hur du går 
vidare. Kontakta kursansvarig som ett första 
steg.



Frågor om VFU

● VFU-information SU samt VFU-handboken: www.su.se/vfu

● VFU information ISD: www.su.se/institutionen-for-
sprakdidaktik/utbildning/under-utbildningen

● VFU-studierektor på Institutionen för språkdidaktik (ISD) 

Karin Boberg

E-post: vfu@isd.su.se

Tel: 08-1207 6817

● VFU-sekretariatet (placering): vfu@su.se


