
 

Riktlinjer VFU 3 för KPU, distans, vt 2022 
 

VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) 

I kursen ingår fem veckors VFU. Det innebär att du under veckorna 4–9 (med avbrott för 
sportlov) ska vara ute i skolverksamheten (antingen i grundskolans senare år eller på 
gymnasiet). 
 
VFU- målen för de fem veckorna (25 dagar) är att du ska: 

- självständigt planera, genomföra och utvärdera undervisning som erbjuder 
förutsättningar för alla elevers inkludering, delaktighet och lärande 

- visa fördjupad självkännedom och empatisk förmåga samt visa ett professionellt 
förhållningssätt gentemot skolans uppdrag, kollegor, elever och deras 
vårdnadshavare. 
 

Seminarium (obligatoriskt) 

Vi kommer att ha ett förseminarium innan VFU 3 den 12/1 och efter VFU-perioden kommer 
du att ha ett uppföljande VFU-seminarium med Ewa den 22/3. 
 

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 ska vara på din VFU-skola ca 35 timmar/vecka tillsammans med din handledare. 
 

Uppgifter ute i skolan 

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

2. Undervisa ca 50 % av en lärares heltidstjänst i ett eller båda dina ämnen. 
3. Gör en självreflektion av din undervisning enligt nedan: 

a. Välj ut två moment: ett där du anser att eleverna lyckats uppnå de (av dig) 
förväntade kunskapsmålen och ett där du anser att eleverna inte gjort det. 

b. Beskriv kortfattat planeringen och vilka kunskapsmål du förväntade dig att 
eleverna skulle uppnå på de två momenten. 

c. Reflektera skriftligt över orsakerna till de skilda resultaten i de två momenten. 
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VFU-besök från Högskolan 

Det kommer INTE att vara något VFU-besök från Högskolan under VFU 3, utan det blir under 
VFU 4. Dock kommer VFU-besök att göras för de studenter som har VFU i tjänst. 

 

Uppgifter att lämna in: (senast 3/4 2022 till Ewa) 

- Närvaroblankett från din handledare (kopia till dig själv i VFU-pärmen). 
- Studentens självvärdering (kopia till dig själv i VFU-pärmen). 
- Din självreflektion enligt ovan (ca 3-4)  sidor, storlek 12, Times New Roman, 1.5 

radavstånd). 
 
 
 

Hoppas att du får en trevlig och lärorik VFU! 
Skulle du ha några frågor, kontakta mig. 
 
Julhälsningar 
Ewa Wictor 
ewa.wictor@hh.se 
VFU-ansvarig i kursen 
0738–317 314 
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