
 

Riktlinjer VFU 2 för KPU, distans, ht 2021  
 

VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) 

I kursen ingår fyra veckors VFU. Det innebär att du under veckorna 46-49 ska vara ute i 
skolverksamheten (antingen i grundskolans senare år eller på gymnasiet) och få fördjupad 
förståelse för hur det är att vara lärare som ledare i klassrummet och organisera 
undervisningen på bästa sätt för eleverna. 
 
Målet för de fyra veckorna (20 dagar) är att du ska: 
 

- Utveckla kunskap och förståelse för betydelsen av elevers skilda bakgrunder och 
förutsättningar då det gäller undervisning och lärande.  

- Skapa förutsättningar för kommunikation samt leda och hantera grupprocesser i det 
egna undervisningsämnet 

- Använda digitala verktyg och beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers 
roll i den pedagogiska verksamheten 

- Planera, genomföra och sammanställa elevintervjuer med relevans för lärarens 
ledarskap 

 

Seminarier (obligatoriska) 

Efter VFU-perioden, kommer du att ha två uppföljande VFU-seminarium. Ett med Ewa den 
12/1- 22 (VFU) och Mikael (ledarskap) den 13/1-22. 
 

VFU-placering 

Du gör VFU antingen i grundskolan eller på gymnasium. Din VFU-placering kommer att 
publiceras i VFU-portalen. Vid frågor om din VFU-placering, kontakta Jenny Engström: 

vfu@hh.se.  

 
Du är på din VFU-skola ca 35 timmar/vecka med din handledare.  

mailto:vfu@hh.se


Uppgifter ute i skolan 

 

1. Gör en planering enligt överenskommelse med din handledare för de områden som 
du ska ansvara för och undervisa i och diskutera den med handledaren 

2. Undervisa ca 50% av en lärares heltidstjänst i ett eller båda dina ämnen. 
3.  Reflektera över 3 positiva och 3 negativa händelser som inträffar under VFU-

perioden. 
4. Utvärdera ditt förhållningssätt tillsammans med din VFU-handledare gällande ditt 

eget sätt   att bemöta alla elever   
5. Ledarskapsuppgift (se särskilt dokument från Mikael T angående intervju- och 

observationsuppgiften) 
 
 

VFU-BESÖK FRÅN HÖGSKOLAN 

 
VFU-besöket från den besökande läraren utgör tillsammans med VFU-handledarens 
omdöme och din skriftliga reflektion en del av bedömningsunderlaget för examination av 
VFU. Lärare från Högskolan närvarar vid en lektion eller aktivitet som du leder med din klass 
eller grupp. Därefter genomförs ett trepartssamtal (student, VFU-handledare samt lärare 
från Högskolan). Du ska då tillsammans med VFU-handledare och högskolans lärare 
utvärdera din VFU-period.  
Utgå från målen i blanketten ” Närvaro-/omdömesblankett – VFU 2 för ämneslärare”.  
Använd gärna även progressionsmatrisen! Du ska också utvärdera den besökta lektionen. 
Mejla därför din planering för lektionen/arbetsområdet/aktiviteten till ansvarig 
högskolelärare senast två dagar före besöket. 
 

 

Tider för VFU-besök från högskolan 

I VFU-mappen på blackboard kommer det att finnas information om vilken lärare från 
Högskolan som ska besöka dig. Mejla förslag på tider senast vecka 47 till den lärare som ska 
”besöka” dig, annars riskerar du att inte få något besök/samtal och därmed inte bli godkänd 
på din VFU. Bestäm en lämplig tid för VFU-besöket i samråd med din VFU-handledare och 
högskolans lärare. 
 
Målsättningen är att besöken ska ske på plats på VFU-skolan men eftersom en del av er har 
sin VFU-placering långt från Halmstad kommer vissa av besöken att genomföras digitalt. 
Vilken typ av besök som ni kommer att få framgår av besöksinformationen på blackboard. 
Nedan finns information om de olika typerna av besök: 
 

1. VFU-besök på skolan 
Den besökande läraren deltar vid en lektion och därefter genomförs ett 
trepartssamtal på ca 40 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 40 minuter där student, 
handledare och besökande lärare deltar. 
Prata med rektorn på VFU-skolan och fråga om de etiska riktlinjerna som finns på 
skolan gällande ett digitalt lektionsbesök. Var noga med att följa dessa regler. 
Din lektionsplanering ska skickas vie 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. 

 

Uppgifter att lämna in: (senast 14 januari 2022 till Ewa)  

 
- Närvaroblankett från din handledare (kopia till dig själv i VFU-pärmen) 
- Studentens självvärdering (kopia till dig själv i VFU-pärmen) 
- En sammanfattning av din loggbok, ca 3 sidor som innehåller vilka planeringar och 

lektioner som du har haft och dina reflektioner och utvärderingar kring dessa. 
 

Uppgift att lämna in: (senast den 12 januari 2022 till Mikael) 

- Ledarskapsuppgift, se särskilt dokument 
 
 
Hoppas att du får en trevlig och lärorik VFU! 
 
Hösthälsningar 
Ewa Wictor  Charlotte Hammarsten  Mikael Thelin 
ewa.wictor@hh.se charlotte.hammarsten@hh.se mikael.thelin@hh.se 
VFU-ansvarig i kursen  VFU-ledare KPU  Programansvarig för KPU 
 

mailto:Ewa.wictor@hh.se
mailto:charlotte.hammarsten@hh.se
mailto:mikael.thelin@hh.se

