
 

 
Riktlinjer för VFU 4 KPU distans vt 2022 
 

VFU-perioden är vecka 13-21 med en veckas avbrott för påsklov. Totalt 40 dagar.  

Kursen inleds med ett obligatoriskt seminarium den 22 mars kl 15.15-17.00.  

Efter VFU-perioden har vi ett obligatoriskt seminarium den 1 juni kl 13.15-15.00.  

 

VFU-målen i kursen är att: 

 

- redogöra för sambandet mellan kunskapsmål, undervisning och bedömning och ge 

exempel från undervisningspraktiken. 

 

-  ge exempel på nationella och internationella prov och utvärderingar samt dessas 

möjligheter och begränsningar. 

 

- genomföra observation, dokumentation och analys av elevers prestationer samt ge 

exempel på hur dessa aspekter kan kommuniceras till elever, vårdnadshavare och 

skolpersonal. 

 

-  kritiskt granska egen kompetensutveckling, från novis till professionell, samt 

identifiera behov av ytterligare kunskap. 

 

- visa fördjupad självkännedom, empatisk förmåga samt visa ett professionellt 

förhållningssätt gentemot skolans uppdrag, kollegor, elever och deras vårdnadshavare. 

 

 

Du ska också ange vilka dina personliga mål är för VFU 4 och diskutera dem med din 

handledare. 

Uppgifter under VFU 

Uppgifterna syftar till att utveckla din förmåga att integrera teori och praktik i 

skolverksamheten. Du ska använda dina tidigare kunskaper och erfarenheter från 

utbildningsvetenskap. Utgå ifrån progressionsmatrisen när du skriver en reflekterande text 

och ta fram de område i din roll som lärare, som du anser att du har utvecklat mest utifrån din 

tidigare yrkesbakgrund. 

 

Uppgifterna nedan innehåller planering, genomförande, utvärdering, reflektion och 

dokumentation. Inom utbildningsvetenskapen tex finns idéer, inspiration och teorier att. Att 

reflektera individuellt är bra, men bekräftar oftast den kunskap du har, att reflektera med din 

VFU-handledare eller en studentkollega ger nya perspektiv på verksamheten och att reflektera 

i relation till litteratur och teorier ger ännu mer fördjupad kunskap. När du använder alla 

former av reflektion har du störst möjlighet att utveckla ny kunskap. Utgå i dina reflektioner 



från teorier om lärande i sociokulturell, fenomenografisk och/eller konstruktivistisk teori, med 

företrädare som Vygotskij, Marton och Piaget. Centrala frågor inom utbildningsvetenskap är 

varför, hur och vad elever lär. 

 

Du ska under de 40 dagarna vara på skolan ca 35 timmar/vecka. Om möjligt ska du lämna en 

planering för hela din VFU-period till din VFU handledare. Planeringen ska innehålla syfte, 

genomförande som efter lektionerna kompletteras med resultat och utvärdering. 

 

VFU-besök från Högskolan  

Under denna VFU kommer du att få besök från Högskolan och i VFU-mappen på Blackboard 

kommer det att finnas information om vem som blir din besökande lärare. Mejla förslag på 

tider senast vecka 14 till din besökande lärare, för att inte riskera att bli utan besök och 

därmed bli underkänd på din VFU. Tidpunkten för VFU-besöket bestäms i samråd med din 

VFU-handledare och högskolans lärare.   

 

Målsättningen är att VFU-besöken genomförs på plats på VFU-skolan men på grund av stora 

geografiska avstånd kommer vissa av besöken att genomföras digitalt. Vilken typ av besök 

som du får framgår av besöksinformationen på Blackboard.  

 

1. VFU-besök på din skola: 

Den besökande läraren deltar vid en lektion och därefter genomförs ett trepartssamtal 

på ca 60 minuter där student, handledare och besökande lärare deltar. Din 

lektionsplanering ska skickas via e-post till den besökande läraren minst två dagar före 

VFU-besöket. Meddela även tid och mötesplats på skolan samt mobilnummer om 

problem skulle uppstå. 

 

2. Digitalt VFU-besök: 

Den besökande läraren deltar digitalt vid en lektion via Zoom, Teams eller liknande 

och därefter genomförs ett digitalt trepartssamtal på ca 60 minuter där student, 

handledare och besökande lärare deltar. Prata med rektorn på VFU-skolan och fråga 

om de etiska riktlinjerna på skolan gällande ett digitalt lektionsbesök och följ dessa 

regler. Din lektionsplanering ska skickas via e-post till den besökande läraren minst 

två dagar före det digitala VFU-besöket. Skicka även en länk som den besökande 

läraren kan koppla upp sig på vid lektionsbesöket samt mobilnummer om problem 

skulle uppstå. 

 

Redovisning av uppgifterna utförda under VFU 

På uppföljningsseminariet ska ni diskutera och reflektera över era erfarenheter under VFU.  

Ta med din loggbok som underlag för diskussionen.  

Betyg och bedömning 

För den i kursen ingående VFU gäller betyget Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. 

Viktigt för bedömningen är VFU-handledarnas skriftliga omdöme, din reflekterande text och 

ditt deltagande i de avslutande gruppseminarierna vägs också in i bedömningen. Du måste 

göra alla VFU-dagarna under vt 2022 för att kunna bli godkänd. 



 

 

Att lämna till Ewa: 

- Närvaro-/omdömesblankett -VFU 4 för KPU distans (original) 

-  Självvärdering- VFU 4 KPU distans (läggs på BB) 

- din reflekterande text ca 3 sidor) där du gör en sammanfattning av din utveckling till 

lärare .Utgå ifrån progressionsmatrisen när du skriver en reflekterande text och ta 

fram de område i din roll som lärare, som du anser att du har utvecklat mest utifrån 

din tidigare yrkesbakgrund. Du refererar även till relevant teori utifrån 

kurslitteraturen eller annan relevant litteratur. Times New Roman, 12 pt, 

radavstånd 1,5. (läggs på BB)  senast den 15 juni. 

 

Lycka till! 
 

Vårhälsningar från  

Ewa    Charlotte 
 

VFU ansvarig i kursen    VFU-ledare för KPU 

ewa.wictor@hh.se   charlotte.hammarsten@hh.se 
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