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Allmänt om kursen 

I denna kursbeskrivning får du information om kursens innehåll, upplägg och examinationer samt 

praktisk information kring kursen. Kursbeskrivningen utgår från och relaterar till kursplanen på 
kurshemsidan (https://www.su.se/sok-kurser-och-program/ub37uu-1.493189).  

 

En student har rätt att genomföra en VFU-kurs totalt två gånger. Den som är frånvarande från sin 

verksamhetsförlagda utbildning utan giltig orsak anses ha förbrukat ett av dessa tillfällen. Om 

synnerliga skäl föreligger kan studenten därefter ansöka hos fakultetsnämnden om att få genomföra 

kursen ytterligare en gång. Den som uteblir från verksamhetsförlagd utbildning ska direkt 

kontakta sin VFU-plats och kursansvarig lärare 

Kurshemsidan 

Alla kurser vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har en egen kurshemsida där du hittar 

viktig information om kursen så som kursens innehåll och förväntade studieresultat.  

Kursplan och litteraturlista publiceras senast två månader innan kursstart, medan schema och 

kursbeskrivning publiceras senast en månad innan kursstart. Du söker fram respektive kurshemsida på 
www.buv.su.se/utbildning/kurshemsidor 

 

Schema 

Uppdaterat schema hittar du på kurshemsidan, eller genom att logga in via schema.su.se  

Ta för vana att kontinuerligt kolla schemat eftersom det kan ändras med kort varsel.   

 

Kursens innehåll och förväntade studieresultat 

Kursen behandlar förskola/skola ur perspektivet av att förskolan och skolan innefattar en uppsättning 

sociala relationer och är en arena för social interaktion. Kursen uppmärksammar inom ramen för 

verksamhetsförlagd utbildning hur olika typer av mellanmänskliga relationer aktualiseras i en 

vardagspraktik. Fokus under praktikperioden ligger på relationer mellan barn/elever, mellan lärare 

och barn/elever, mellan lärare, samt mellan lärare och vårdnadshavare. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen behandlas också betydelsen av förskolläraren/läraren som ledare 

för ett socialt hållbart klimat samt hur skolans värdegrund får betydelse i en förskole-/skolpraktik.  

 

Förväntade studieresultat  

 

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna, 
 

o (1) kommunicera med barn/elever och reflektera över betydelsen av förskollärares 

och lärares kommunikativa förmågor, 

o (2) visa pedagogiskt ledarskap och kunna reflektera kring det pedagogiska 

ledarskapets betydelse med ett fokus på hur ett socialt hållbart klimat skapas, 

o (3) kunna möta barn/elever och reflektera över mötets betydelse med betoning på 

förskolans och skolans värdegrund och i relation till styrdokument för relevant 

skolform samt Konventionen om barnens rättigheter,  

o (4) identifiera, beskriva och reflektera över de egna värderingarnas betydelse i 

mötet med barn/elever, föräldrar och kollegor, samt  

https://www.su.se/sok-kurser-och-program/ub37uu-1.493189
file:///C:/Users/022annfli/Downloads/www.buv.su.se/utbildning/kurshemsidor
https://schema.su.se/
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o (5) reflektera över förskolan respektive skolan som social arena utifrån ett barn- och 

elevperspektiv. 

 

VFU-rapport  

VFU-rapporten är ett av underlagen för examination av VFU. I rapporten finns kursens förväntade 

studieresultat och bedömningskriterier. 

 Som student måste du se till att din handledare får tillgång till VFU-rapporten under första 

dagen av VFU-perioden.  

I slutet av VFU-perioden fyller din VFU-handledare i VFU-rapporten i samband med ett 

avslutande handledningssamtal. Din handledare lämnar in den digitala rapporten så fort du 

fullgjort antalet dagar i VFU perioden. Om ni får problem med inloggning eller tillgång till 

rapporten se först ”VFU rapporten presentation” i portföljen och om detta inte hjälper kontakta 

portfoljvfu@su.se 

 

 

Kursen upplägg 

Kursen består av verksamhetsförlagd utbildning samt seminarium på Stockholms universitet.  

Generell information om VFU finns på följande webbsida:  
https://www.su.se/utbildning/l%C3%A4rarutbildningar/verksamhetsf%C3%B6rlagd-utbildning-vfu 

Här finns även specifik information om; VFU-placering, VFU-handbok, VFU-portfölj, VFU-handledare, 

VFU-portal samt VFU-portfölj.  

Kursen VFU I (4 hp) pågår under perioden fr o m 22 mars t o m 1 maj 2022 med sammanlagt tio 

VFU-dagar vid en skola eller förskola samt tre campusförlagda dagar.  

 

VFU-dagar på skola/förskola 

Mellan 28 mars t o m 8 april VT22 sker verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på skolan/förskolan,  

se schema för närmare beskrivning av kurstillfällen. 

 

Inlämning av uppgifter 

Sista inlämning av alla uppgifter i VFU-portföljen är 14 maj 2022 

 

Handlingsplan 

En handlingsplan för VFU-perioden utformas före VFU-perioden i samverkan mellan student och VFU-
handledare på skolan eller förskolan. Handlingsplanen ska lämnas in i VFU-portföljen senast 29 mars 

innan kl.17:00. Detaljerad information om vad handlingsplanen ska innehålla hittar du längre fram i 
dokumentet under rubriken, Uppgifter att lägga in i VFU-portföljen.   
 

Undervisning  

Undervisningen består av handledd praktik i verksamheten samt arbetsuppgifter som ingår i 

uppdraget som lärare/förskollärare samt seminarier organiserade av Stockholms universitet.  

I kursen används APA som referenssystem, se manual i portföljen. 

 

 

 

https://www.su.se/utbildning/l%C3%A4rarutbildningar/verksamhetsf%C3%B6rlagd-utbildning-vfu
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Verksamhetsförlagd utbildning bedrivs på heltid.  

Heltid innebär 40 timmars studietid/vecka.  

Minst 35 timmar ska bedrivas på plats på skolan/förskolan.  

Det innebär verksamhet i elevgruppen/barngruppen och andra lärar-/förskolläraruppgifter, 

handledningstid, planeringstid och reflektionstid.  

Studietimmarna ska fördelas enligt följande princip  

• 35 timmar uppdrag förekommande i profession lärarens/förskollärarens arbetsbeskrivning såsom 

planering, genomförande och utvärdering, uppföljning av undervisning, reflektionstid, 

arbetslagsmöten, föräldramöten, föräldrasamtal, elevsamtal etc. 

• Där av 4 timmar egen planerings- och reflektionstid/vecka (på VFU-skolan) 

• Där av 1 timmes planerat handledningssamtal/vecka.  

Schema för VFU-perioden samt hur tiden och innehållet planeras och fördelas ska specificeras i den 

obligatoriska handlingsplanen. 

Obligatorisk närvaro 

Deltagande i verksamhetsförlagd utbildning och seminarier är obligatoriskt. Om särskilda skäl 

föreligger kan examinator efter samråd med kursansvarig lärare bevilja studenten frånvaro vid vissa 

obligatoriska moment. En student har rätt att genomföra en VFU-kurs totalt två gånger. Den som är 

frånvarande från sin verksamhetsförlagda utbildning utan giltig orsak anses ha förbrukat ett av dessa 

tillfällen. Om synnerliga skäl föreligger kan studenten därefter ansöka hos fakultetsnämnden om att 

få genomföra kursen ytterligare en gång. Den som uteblir från verksamhetsförlagd utbildning ska 

direkt kontakta sin VFU-plats och kursansvarig lärare.. 

VFU 

För a t t  f å  godkänd p å  k u r s e n  krävs 100 % närvaro. Frånvaro vid VFU-dagar upp till 20 %  

(2 dagar) kan tas igen i samråd mellan handledare och student och bör förläggas i direkt anslutning 

till VFU-perioden.  
 
Registerutdrag från polismyndigheten inför VFU  

Riksdagen har beslutat att lärarstudenter och deltagare i kommunal vuxenundervisning som inom 

utbildningen genomför VFU ska genomgå registerkontroll. Denna kontroll genomförs för att öka 

skyddet för barn och ungdomar och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av 

personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och barnomsorg. Lärarstudenter ska 

så snart som möjligt ordna ett registerutdrag från polismyndigheten. Länk till 

ansökningsblankett hos Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-

eller-forskola/ 

 

 

 

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/


[Skriv här] 
 

Frågor ang. placering VFU  

Övergripande information om VFU-placeringar och andra praktiska frågor som rör VFU finns vid 

Stockholm universitets webbplats www.su.se/vfu och flik ”Student” och flik ”VFU-handledare”. VFU-

sekretariatet, www.su.se/vfusekretariatet 08-1207 6770, ansvarar för att du får en lämplig placering.  

 

VFU-handboken och professionsutvecklingsmatrisen.  

Laddas ner via https://www.su.se/utbildning/l%C3%A4rarutbildningar/verksamhetsf%C3%B6rlagd-

utbildning-vfu 

  

VFU-rapport 
VFU avslutas med att din VFU-handledare fyller i en VFU-rapport, där hen bedömer om du har 
uppnått varje förväntat studieresultat för kursen. 

• VFU-rapporten är ett bedömningsunderlag för VFU-kursläraren som sätter betyg på kursen. 
• VFU-handledaren ger ett skriftligt omdöme av dina prestationer i VFU-rapporten som finns i 

din VFU-portfölj. I VFU-rapporten ska handledaren ta ställning till om du har uppnått målen 
för varje förväntat studieresultat inom kursen. 

• Om du har varit frånvarande en eller flera dagar under kursen, ska rapporten fyllas i när du 
har tagit igen dessa dagar. Du och din handledare kommer överens om när dagarna ska tas 
igen. Dagarna måste tas igen inom tre verksamhetsmånader från kursens slut annars måste 
hela kursen göras om. Du kan inte få något betyg på kursen innan alla dagar är genomförda. 
Mer information om komplettering av frånvaro finns i din kursbeskrivning.  

 
Dokumentation i digital VFU-portfölj  

Du kommer att påbörja en digital VFU-portfölj i kursen. Information om VFU-portföljen finns via 

länken: https://www.su.se/utbildning/l%C3%A4rarutbildningar/verksamhetsf%C3%B6rlagd-

utbildning-vfu/vfu-portf%C3%B6ljen-1.495528 

 

För att logga in i portföljen, följ länken: https://vfu.su.se/dashboard/index.  

 

Du kommer att använda din VFU-portfölj under hela utbildningstiden. Där formulerar du individuella 

mål för din egen professionsutveckling och dokumenterar, utvärderar och reflekterar över den egna 

lärprocessen. Ett sådant arbetssätt syftar till att stödja dig i att synliggöra ditt lärande och sätta det i 

relation till förväntade studieresultat.  

 

 

Obligatorisk litteratur  
 
Aspelin, J. (2010). Sociala relationer och pedagogiskt ansvar (ss. 119-135).  
Lund: Gleerup. (17 s.)*  
 
Skolverket (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 reviderad 2017. 
Stockholm: Skolverket.  
Finns att ladda ned från Skolverkets webbplats: https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813 
Skolverket (2017)  
 

https://www.su.se/utbildning/l%C3%A4rarutbildningar/verksamhetsf%C3%B6rlagd-utbildning-vfu
https://www.su.se/utbildning/l%C3%A4rarutbildningar/verksamhetsf%C3%B6rlagd-utbildning-vfu
https://www.su.se/utbildning/l%C3%A4rarutbildningar/verksamhetsf%C3%B6rlagd-utbildning-vfu/vfu-portf%C3%B6ljen-1.495528
https://www.su.se/utbildning/l%C3%A4rarutbildningar/verksamhetsf%C3%B6rlagd-utbildning-vfu/vfu-portf%C3%B6ljen-1.495528
https://vfu.su.se/dashboard/index
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Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 reviderad 2017. 
Stockholm: Skolverket.  
Finns att ladda ned från Skolverkets webbplats: https://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 
 
 
Delaktighet för lärande. Stockholm: Skolverket. (88 s.)* 5(13)  
https://www.skolverket.se/publikationsserier/forskning-for-skolan/2015/delaktighet-for-larande 
 
Arbetsmaterial Hammarberg, T. (2006).  
Mänskliga rättigheter: Konventionen om barnets rättigheter.  
Stockholm: Utrikesdepartementet.* 
https://www.regeringen.se/49b74d/contentassets/73a236aad23d48149f156d85b7021e55/ud-info---
skrift-manskliga-rattigheter.-konventionen-om-barnets-rattigheter 
 
 
Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. (2001). Lärares yrkesetiska riktlinjer, de yrkes-etiska 
principerna.* 
https://lararesyrkesetik.se/ 
  
 
Digitala versioner finns tillgängliga på SU:s webbplats av nedanstående handböcker:  
 
http://www.su.se/lararutbildningar/vfu/student/2.17406 SU (2017).  
VFU-handbok - För lärarstudenter, * 
 
VFU-handledare och VFU-kurslärare. (10 s.) SU (2017). Från novis till professionell – en 
professionsutvecklingsmatris. (11 s.) Artiklar tillkommer enligt lärarens anvisningar* 
 
* Finns som elektronisk resurs. 

 

Uppgifter VFU 

Innan VFU I  

inlämning senast 29 mars 2022 

    

1. Mina individuella mål:  

Här skriver du dina tre individuella mål inför kursstarten. Målen formulerar du utifrån kursens 

förväntade studieresultat, med stöd av professionsutvecklingsmastrisen.  

Dina tre individuella mål finns med i samtalet med din handledare om din handlingsplan. 

https://www.su.se/polopoly_fs/1.495921.1614588938!/menu/standard/file/VFU-

handbok%2C%20Fr%C3%A5n%20novis%20till%20professionell%2C%20VT21.pdf 

 

Skriv en text, totalt 200 - 300 ord, som du lägger i portföljen. Denna text kommer du sedan följa 

upp efter avslutad VFU under reflektionsseminarium. 

2. Handlingsplan  

https://www.skolverket.se/publikationer?id=2705
https://www.regeringen.se/49b74d/contentassets/73a236aad23d48149f156d85b7021e55/ud-info---skrift-manskliga-rattigheter.-konventionen-om-barnets-rattigheter
https://www.regeringen.se/49b74d/contentassets/73a236aad23d48149f156d85b7021e55/ud-info---skrift-manskliga-rattigheter.-konventionen-om-barnets-rattigheter
https://lararesyrkesetik.se/
https://www.su.se/polopoly_fs/1.495921.1614588938!/menu/standard/file/VFU-handbok%2C%20Fr%C3%A5n%20novis%20till%20professionell%2C%20VT21.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.495921.1614588938!/menu/standard/file/VFU-handbok%2C%20Fr%C3%A5n%20novis%20till%20professionell%2C%20VT21.pdf
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Handlingsplanen ska publiceras i VFU-portföljen senast 29 mars för en första läsning av 

kursläraren.  

 

Handlingsplanen ska innehålla följande:  

Närvaro & Schema för perioden. VFU ska göras på heltid och närvaro om 100% krävs för att bli 

godkänd på kursen. Vi rekommenderar att du följer VFU-handledarens tider i möjligaste mån. Det 

är viktigt att schemat utgår från de förväntade studieresultaten  

(se kursplan) och anpassas efter verksamheten samt dina förutsättningar och behov. 

Schemat ska spegla hela verksamheten, såväl tidsmässigt som innehållsmässigt.  

Inom ramen för schemat ska du få tid för förberedelse och efterarbete för de uppgifter du och 

din VFU-handledare planerar att VFU-perioden ska innehålla.  

Tidsplanering för lektion/undervisning. Du skriver in när lektion/undervisning ska genomföras, 

både de som du ska leda själv (under handledning) och andra lektionstillfällen där du deltar 

tillsammans med din handledare. 

Planering för handledning. Här skriver du in när handledning ska ske. Handledning bör ske på 

olika sätt - såväl fortlöpande i direkt anslutning till verksamheten och som inplanerade samtal 

utifrån din självvärdering och handledarens reflektioner. 

Inplanerade samtal -självvärdering 

Inför första handledningssamtalet skriver och publicera du en självvärdering  

kl. 12:00 dagen innan det inplanerade samtalet. Handledaren tar del av självvärderingen inför 

handledningssamtalet. 

  

Under VFU I  
Inlämning senast 14 april 2022 
 

1. Självvärdering inför handledningssamtal 

 

Självvärdering - reflektion över din utveckling.  

Inför första handledningssamtalet med handledaren skriver du en självvärdering där du utgår från 

dina individuella mål och de förväntade studieresultaten för kursen, med professionsmastrisen som 

stöd. Beskriv så konktet som möjligt hur du arbetar för att uppnå dina mål. Exemplifiera genom att 

beskriva situationer. Reflektera över dina exempel. Vilka insikter har du fått om dig själv som lärare? 

Vilka områden behöver du utveckla vidare? Avsluta självvärderingen genom att formulera två frågor 

som du vill ta upp under handledningssamtalet. Självvärderingen ska finnas i portföljen senast två 

dagar innan planerat handledningssamtal. 

 

Efter  handledningssamtalet gör du en sammanfattning av samtalet, fick du svar på dina formulerade 
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frågor? Förväntas du enligt handledaren nå kursens förväntade studieresultat? Vad är dina styrkor 

och utvecklingsområden? Är det några specefika kursmål du ska fokusera på? 

https://www.su.se/polopoly_fs/1.495921.1614588938!/menu/standard/file/VFU-

handbok%2C%20Fr%C3%A5n%20novis%20till%20professionell%2C%20VT21.pdf  
 
 

2. Att reflektera barns rättigheter 

 

Dina reflektioner ska utgå från situationer du observerat under VFU: n vilka relaterar till Barns 
rättigheter. För anteckningar i två steg där det första steget är en redogörelse över en situation du 
observerat och det andra steget är reflektionen över det du observerat.  

Använd rubrikerna, Beskrivning av situation och Reflektion. 

 

Barns rättigheter  
- beskriv och reflektera över hur barns rättigheter kommer till uttryck i skolan/förskolans verksamhet. 
Koppla till kursmål 3 & 4 med betoning på förskolans/skolans värdegrund och i relation till 
styrdokument samt till Konventionen om barnens rättigheter. 
 

o 3) kunna möta barn/elever och reflektera över mötets betydelse med betoning på 

förskolans och skolans värdegrund och i relation till styrdokument för relevant 
skolform samt Konventionen om barnens rättigheter,  

o (4) identifiera, beskriva och reflektera över de egna värderingarnas betydelse i mötet 

med barn/elever, föräldrar och kollegor, samt  
 

 

Texten ska innehålla en Beskrivning av situation och Reflektion på totalt 250 – 500 ord. Texten läggs 
in i VFU-portföljen. Texten ska innehålla tydliga referenser till ovan nämn litteratur. 

 

3. Att pröva sin yrkesroll 
 

Din yrkesroll  med fokus på kommunikation, ledarskap socialt hållbart klimat och barns rättigheter 
 

Uppgiften är att planera och genomföra minst två lektioner i elevgrupp. Den andra lektionen planeras 

efter utvärdering av första lektionen där en tydlig progession synliggörs  i lektionsplaneringen för den 

andra lektionen. I VFU-portföljen ska planeringerna samt en redogörelse av letionerna läggas in.  

 

Både din planering av lektion och reflektion efter genomförd lektion ska utgå från kursen mål 1, 2 & 

3; 

o (1) kommunicera med barn/elever och reflektera över betydelsen av förskollärares 

och lärares kommunikativa förmågor, 

o (2) visa pedagogiskt ledarskap och kunna reflektera kring det pedagogiska 

ledarskapets betydelse med ett fokus på hur ett socialt hållbart klimat skapas, 

o (3) kunna möta barn/elever och reflektera över mötets betydelse med betoning på 

förskolans och skolans värdegrund och i relation till styrdokument för relevant 

skolform samt Konventionen om barnens rättigheter,  

  

https://www.su.se/polopoly_fs/1.495921.1614588938!/menu/standard/file/VFU-handbok%2C%20Fr%C3%A5n%20novis%20till%20professionell%2C%20VT21.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.495921.1614588938!/menu/standard/file/VFU-handbok%2C%20Fr%C3%A5n%20novis%20till%20professionell%2C%20VT21.pdf
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Strukturera texten med följande rubriker:  

 

Didaktsika frågor 

 

VEM? Vem/vilka ska du genomföra lektionen med och vilket/vilka behov och/eller intressen finns hos 

denna elevgrupp?  

 

VAD? Beskriv planeringen (beskrivning av genomförandet kommer senare) av din lektion. 

 

VARFÖR? Vad har du för syfte med lektionen, hänvisa till styrdokument för relevant ämne samt del 1 

och 2 i respektive läroplan. 

 

HUR? Behöver du bestämma en tid, ordna lokalen, avgränsa en yta, ta fram något material, osv. 

Behöver du kommunicera med någon om något, före/under/efter? Vad och hur i så fall?   

 

Genomförande - beskriv genomförandet av lektionen, vilka delar fungerade och vilka delar blev inte 

som du tänk. Vad hände och vad gjorde du? Följande frågor kan vara till hjälp i analysen Vad i din 

planering fungerade bra och varför? Vilka delar behöver utvecklas till nästa lektion? Vilka reaktioner, 

frågor och kommentarar fick du från eleverna under lektionen, på vilka sätt utvecklade du 

kommunikatinen under lektionen tillsammans med eleverna? Hur uppfattade du elevernas arbeta 

med övningar/uppgifter under lektionen och uppfattade eleverna instruktionerna och uppgiftens 

syfte på det sätt du hade tänkt dig? 

På vilka sätt involverade du elevernas inflytande över lektionens innehåll och upplägg? 

 

Sammanfattande reflektion – sammanfatta och utvärdera ditt arbete. Notera det som gick bra, ge 

förslag på förbättringar, utvecklingsmöjligheter samt reflektera över ditt ledarskap, bemötande och 

kommunikation med elever tilsammans med din handledare. Koppla den skriftliga reflektionen till 

obligatorisk litteratur som ingår i  VFU-kursen. Texten ska vara totalt ca 250-500 ord. Texten läggs in i 

VFU-portföljen.  

 

 

 

 
4. Orientering av och reflektion kring skolans policydokument 

 

Orientera dig i skolans policy dokument/planer (exempelvis likabehandlingsplan, 

konflikthanteringsplan eller elevhälsoplan). Välj ett dokument och reflektera tillsammans med din 

handledare kring vilka olika sätt planen tillämpas i verksamheten. Kopplat till kursens mål 3,4 och 5. 

o (3) kunna möta barn/elever och reflektera över mötets betydelse med betoning på 

förskolans och skolans värdegrund och i relation till styrdokument för relevant 

skolform samt Konventionen om barnens rättigheter,  

o (4) identifiera, beskriva och reflektera över de egna värderingarnas betydelse i mötet 

med barn/elever, föräldrar och kollegor, samt  
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o (5) reflektera över förskolan respektive skolan som social arena utifrån ett barn- och 

elevperspektiv. 

För anteckningar över ert samtal och tag med din dokumenation till reflektions seminariet. 

 

Efter VFU I  

Senast inlämning 14 april 2022 

1. Mina individuella mål, efter VFU  

 

Läs handlingsplanen du skrev före VFU I (Mina individuella mål, före VFU: n) och självvärderingen 

inför handledningssamtalet. Med utgångspunkt i texterna beskriver du en specifik situation från VFU-

perioden där du tydligt fick syn på. Lägg in din reflektion i portföljen efter den första texten (Mitt 

yrkesval, före VFU: n). Reflektionstexten, Mitt yrkesval, efter VFU: n, ska uppgå till totalt 200 - 300 

ord. 

 
Alla uppgifter i VFU-portföljen ska vara inlämnade senast den 14 april 2022 innan kl. 17:00  

Reflektionsseminarium sker på Campus 11 april se tid för sin grupp i Time Edit. 

Under reflektionsseminariet sker en muntlig examination av seminarieläraren.  

 

Under reflektionsseminariet förväntas du göra följande:  

• Berätta kort om din progression utifrån undervisning med elever/barn 

inom områdena, ditt ledarskap, din kommunikativa förmåga och barns rättigheter 

 Gör en tydlig koppling mellan dina valda mål utifrån kursens förväntade studieresultat och 

professionsmatrisen. 

• Berätta om den policy/plan du valt och delar från ditt samtal tillsammans med handledaren. 

• Berätta om några reflektioner avseende din yrkesroll 

Examination  

Kursen examineras utifrån följande underlag:  

 
1. Dokumentation i digital VFU-portfölj.  
2. Muntlig examination under seminarium.  
3. VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation i en VFU rapport.  

 

För godkänt betyg på kursen krävs fullgjord obligatorisk närvaro och att handledaren har lämnat 

bedömningsunderlag som visar att studenten når målen. Dessutom krävs fullgjorda examinerande 

uppgifter i VFU-portföljen samt aktivt deltagande i reflektionsseminariet.  

 

VFU-handledarens skriftliga bedömningsunderlag gäller de tre första förväntade studieresultaten 

och motiveras i VFU-rapporten utifrån tregradig skala (studenten når målen i hög grad, studenten 

når målen, studenten når inte målen). För det högre betyget VG, krävs att samtliga förväntade 

studieresultat i VFU-rapporten har bedömts med: ”studenten når målen i hög grad”.  
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Observera att den elektroniska rapporten skall signeras av studenten och handledaren. För mer 

information om betygskriterier och bedömning, se kursplan.  

 

Övriga kursmål bedöms utifrån dels fullgjorda uppgifter i VFU-portföljen och dels genom aktivt 

deltagande i reflektionsseminariet, se datum i Time Edit för din grupp. 

 

Student som ligger nära gränsen för godkänt på VFU-portfölj har möjlighet att komplettera inlämnat 

betygsunderlag inom en vecka efter det att kompletteringsbehovet har meddelats. Om detta inte görs 

inom angiven tid skall studenten omexamineras. Möjlighet till omexamination ges minst en gång per  

termin.  
 
Frånvaro vid VFU-dagar på skola 

Studenter som har frånvaro om max 2 dagar kan tas igen i samråd mellan handledare och student 

och bör förläggas i direkt anslutning till VFU-perioden. Student dock längst till 1 maj 2022 att ta 

igen dessa dagar varefter VFU-rapporten skickas in snarast.  

 

Omexamination 

Omexamination för reflektionsseminarium sker den 29 april 2022 och anmälan till omexamination 

görs genom att maila kursansvarig senast 25 april 2022. 

 

Omexamination för VFU-portfölj sker 13 maj och anmälan till omexamination görs genom att maila 

kursansvarig senast 9 maj 2022. 

 

 

Kursens ordinarie betygsdatum är 1 maj 2022 och betyg syns i Ladok efter 15 arbetsdagar 

efter sista datum för inlämning i VFU-portföljen.  Detta förutsätter att all närvaro är fullgjord på 

VFU-förskolan, att VFU-rapport som bedömningsunderlag inkommit inom 7 arbetsdagar efter 

avslutad kurs, att samtliga uppgifter i VFU-portföljen är fullgjorda senast på betygsdatumet 

samt aktivt deltagande i seminariet vecka 15 2022. 
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För godkänt resultat på kursen 
ska studenten kunna:  

Studenten är uppnått målen genom 
att; 

 

Student har uppnått målen i hög grad 

genom att; 

 - kommunicera med 

barn/elever/personal och 

reflektera över betydelsen av 

förskollärares och lärares 

kommunikativa förmågor,  

   - kommunicera med 

barn/elever/personal och reflektera 

över betydelsen av förskollärares och 

lärarens  

kommunikativa förmågor 

 - med säkerhet och lyhördhet 

kommunicera med 

barn/elever/personal samt visa stor 

medvetenhet om reflektionens 

betydelse av förskollärares och lärares 

kommunikativa förmågor 

 

- visa pedagogiskt ledarskap och 

kunna reflektera kring det 

pedagogiska ledarskapets 

betydelse med ett fokus på hur 

ett socialt hållbart klimat 

skapas,  

- visa pedagogiskt ledarskap samt 

kunna  

reflektera kring det pedagogiska 

ledarskapets betydelse med ett fokus 

på hur ett socialt hållbart klimat skapas.  

-  med säkerhet visa pedagogiskt 

ledarskap och medvetet reflektera 

kring ledarskapets betydelse med fokus 

på hur ett socialt hållbart klimat skapas 

 - kunna möta barn/elever och 

reflektera över mötets 

betydelse med betoning på 

förskolans  

och skolans värdegrund och i 

relation till styrdokument för 

relevant skolform samt  

Konventionen om barnens 

rättigheter,  

  - i aktiviteter och pågående 

verksamhet kunna möta barn/elever 

och reflektera över mötets betydelse 

med betoning på förskolans /eller 

skolans  

värdegrund i relation till 

styrdokument för relevant skolform 

samt konventionen om barnets 

rättigheter  

 - i aktiviteter och pågående verksamhet 

möta barn/elever med säkerhet och 

reflektera med stor medvetenden om 

det pedagogiska ledarskapet betydelse 

med betoning på förskolans /eller 

skolans värdegrund i relation till 

styrdokument för relevant skolform 

samt konventionen om barnets 

rättigheter,  

 

- identifiera, beskriva och 

reflektera över de egna 

värderingarnas betydelse i 

mötet med barn/elever, 

vårdnadshavare och kollegor, 

samt  beskriva och utvärdera 

dessa i VFU  

portföljen och muntligt vid 

reflektionsseminariet 

- identifiera, beskriva och reflektera 

över de egna värderingarnas betydelse i 

mötet med barn/elever, 

vårdnadshavare och kollegor, samt 

beskriva och utvärdera dessa i VFU  

portföljen och muntligt vid 

reflektionsseminariet.  

 

 - reflektera över förskolan 

respektive skolan  

som social arena utifrån ett 

barn- och elevperspektiv  

  - reflektera över förskolan respektive 

skolan som social  

arena utifrån ett barn- och 

elevperspektiv samt beskriva och 

utvärdera dessa skriftligt i VFU 

portföljen och muntligt vid  

reflektionsseminariet 
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Övrig information 

En student kan i undantagsfall i förtid tvingas avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen om:  

 

I.  Studenten uppträder synnerligen olämpligt, alternativt om studenten visar prov på  

grov oskicklighet;  

II. Studenten väsentligen bryter mot ingångna avtal eller gällande regelverk som  

berör den verksamhetsförlagda utbildningen.  
 

Studenten ska vid dessa fall underkännas på kursen och informeras om underkännandet i ett samtal. 

Orsaken till att den verksamhetsförlagda utbildningen avbrutits ska protokollföras. Studenten ska 

även informeras om möjligheten att kontakta Stockholms universitets studentkår för att få stöd av 

kårens studentombud. Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet återfinns i 

Regelboken.  
 
Regler och rättigheter  

Som student omfattas du av en rad rättigheter och skyldigheter, vilka regleras i lagar och 

förordningar samt i lokala föreskrifter vid Stockholms universitet, www.su.se/styrdokument. Det 
viktigaste finns samlat under https://sus.su.se/studentrattigheter-fordjupning   

 

Alla anställda och studenter vid Stockholms universitet ska behandlas l ika och bemötas med respekt 

oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Detta gäller även under 

verksamhetsförlagd utbildning/praktik. Läs mer om universitetets arbete för jämlikhet och 
likabehandling på www.su.se/jamlikhet  

 

Disciplinära åtgärder vidtas mot student; som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker 

vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas, som stör eller hindrar 
undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen, som utsätter en annan 

student eller en arbetstagare vid universitetet för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som 
avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567). 
 
Fusk, plagiat och självplagiering  

Det är givetvis tillåtet att citera andra källor, eller egna tidigare arbeten, men såväl direkta citat 

som indirekta referat måste alltid vara försedda med korrekta och fullständiga 
referensuppgifter. Att kopiera eller skriva av ett kortare eller längre avsnitt utan att ange källan 

är förbjudet. Det betraktas som plagiat. Att använda sig av egna texter som tagits fram i ett annat 
sammanhang utan korrekt referensgivning betraktas som självplagiering.  

Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text (detta innefattar även 

delar av en text och enstaka meningar) och inte ange varifrån detta kommer. Plagiat kan även anses 

vara fallet om du använder andras text så att du får den att framstå som din e gen. Andras text kan 
exempelvis utgöras av kurslitteratur och/eller texter du funnit på nätet eller e n studiekamrats 

hemtentamen.  

 

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen används textjämförelseverktyget Urkund för att 

kontrollera inlämnade texter. När du som student lämnar in arbeten motsvarar det ett godkännande 
från din sida att arbetet får köras igenom universitetets textjämförelseverktyg.  

http://www.su.se/styrdokument
https://sus.su.se/studentrattigheter-fordjupning
http://www.su.se/jamlikhet
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Plagiat av andras eller egna texter är otillåtet fusk och blir alltid föremål för ett disciplin - ärende, 

som kan leda till avstängning. Lärare är skyldiga att anmäla grundad misstanke om fusk och plagiat 
till prefekt. 

 

Policy om barns närvaro i undervisningssituationer 

Varje undervisningssituation är avsedd och organiserad endast för till kursen antagna studenter. 

Undervisningens krav på studenters fulla uppmärksamhet och medverkan gör att medföljande barn är 

olämpligt. Det råder alltså ingen rättighet för studenter att ta med barn till en undervisningssituation. 

  

Övrig information  

 

Arbetsmiljöfrågor under Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)  

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen arbetar kontinuerligt med ett systematiskt 

miljöarbete för att studenter och anställda ska få en bra och säker arbetsmiljö. Som lärare - 
student är det viktigt att redan under sina studier vara medveten och ta hänsyn till möjliga 

arbetsmiljörisker i samband med VFU och framtida yrkesutövande.  

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön och har en skyldighet att bedriva ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetstagare är i sin tur skyldiga att hjälpa till, följa de 
säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel. Mer information om 

arbetsmiljöregler hittar du på Arbetsmiljöverket: www.av.se  

 

Studentinflytande och utvärdering  

Efter avslutad kurs får du en kursvärdering som vi uppskattar att du besvarar. Svaren från 

kursvärderingen sammanställs i en kursrapport som ligger till grund för fortsatt utveckling av kursen. 
Genom kursvärderingen har du möjlighet att påverka kursens utformning framöver i fråga om innehåll, 

examinationsformer, litteratur och övriga upplägg.  

Det finns ett studentråd vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen som arbetar med 

studiebevakning, studenträttigheter, studiemiljö och studiesociala frågor. Studentrådet utser också 
studeranderepresentanter till olika beslutande och beredande organ. Ta reda på mer om dina 

möjligheter till påverkan under www.buv.su.se/studentinflytande  

 
Stöd i studierna  

Studie- och språkverkstaden erbjuder föreläsningar, seminarier, kurser och individuell hjälp kring 

teman som studieteknik, akademiskt skrivande, inlärning och att tala inför grupp. Läs mer på 
www.su.se/sprakverkstad . 

 

Om du har dyslexi eller annan varaktig funktionsnedsättning och behöver individuellt anpassat 

stöd ska du kontakta Studentavdelningens samordnare för studenter med 
funktionsnedsättning, via studentstod@su.se. Meddela även kursansvarig i god tid inför kursstart 

att du har ett intyg om särskilt stöd. Kursansvarig tar då ställning till om det går att anpassa 
undervisningen utifrån de särskilda behoven. Mer information finns på 

www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsnedsättning   

 

Studentförsäkring  

Som student är du försäkrad via Kammarkollegiet i samband med personskada som inträffar på 

campusområdet eller på vägen till/från campus. Försäkringen gäller även under praktik, 

http://www.av.se/
http://www.buv.su.se/studentinflytande
http://www.su.se/sprakverkstad
http://www.su.se/sprakverkstad
mailto:studentstod@su.se
http://www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsnedsättning
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www.su.se/utbildning/studentliv/studentförsäkringar. Om du råkar ut för en personskada, anmäl 

händelsen via universitetets inrapporteringssystem: www.su.se/samir.  

 

Mitt universitet  
Genom att logga in på mitt.su.se kan du:  

• se schemat för de kurser du är registrerad på,  

• komma åt din kurssajt via universitetets lärplattform,  
• se dina betyg och registreringar samt skriva ut intyg,  

• aktivera universitetskontot och beställa ett universitetskort som behövs för användning  
av Stockholms universitetsbibliotek, kopiatortjänsten Printomat m.m.  

 

För att du ska kunna ta del av viktig information om dina studier behöver vi ha aktuella 

kontaktuppgifter till dig. Kontrollera att e-postadress och övriga uppgifter stämmer både under 
kontohantering.su.se och www.student.ladok.se/   
 

 
Checklista inför din första VFU-kurs 

1. Se över dina kontaktuppgifter i Ladoksystemet, så att de är korrekta och aktuella senast två 
veckor efter terminsstart. 

2. Skicka in eventuella särskilda intyg senast två veckor efter terminsstart till e -post: vfu@su.se, 
om särskilda skäl ska beaktas vid VFU-placeringen. 

3. Beställ ett registerutdrag hos polismyndigheten i god tid innan VFU-kursstarten, 
ansökningsblankett finns på polisens webbplats polisen.se. 

4. Kontakta din VFU-handledare och bjud in hen till VFU-portföljen, så snart din VFU-placering 
är klar. Kontaktuppgifter till VFU-handledaren finns i din VFU-portfölj under fliken ”Min 
placering”. 

5. Läs gärna igenom broschyren "Inför din första VFU-kurs"  VFU-broschyr, Inför din första 
VFU-kurs, VT210.pdf (562 Kb) . 

6. Läs gärna igenom broschyren ”Inför din första VFU-kurs” för mer informatio 

 

http://www.su.se/utbildning/studentliv/studentförsäkringar
http://www.su.se/samir
https://www.mitt.su.se/
https://kontohantering.su.se/
https://kontohantering.su.se/
http://www.student.ladok.se/
https://www.student.ladok.se/student/loggain
mailto:vfu@su.se
https://www.su.se/utbildning/l%C3%A4rarutbildningar/verksamhetsf%C3%B6rlagd-utbildning-vfu/s%C3%A4rskilda-sk%C3%A4l-vid-vfu-placering-1.496593
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
https://www.su.se/utbildning/l%C3%A4rarutbildningar/verksamhetsf%C3%B6rlagd-utbildning-vfu/vfu-sekretariatet-1.496905
https://www.su.se/polopoly_fs/1.512190.1598272365!/menu/standard/file/VFU-broschyr%2C%20Inf%C3%B6r%20din%20f%C3%B6rsta%20VFU%2C%20HT20.pdf
https://www.su.se/polopoly_fs/1.512190.1598272365!/menu/standard/file/VFU-broschyr%2C%20Inf%C3%B6r%20din%20f%C3%B6rsta%20VFU%2C%20HT20.pdf

