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Riktlinjer inför VFU 4, vecka 16 - 20, åk 7 - 9 samt gymnasiet 
vt 2022 KPU 

 

VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) 
I delkursen ingår fem veckors VFU. Det innebär att du under vecka 16 – 20 ska vara ute i 
skolverksamheten, antingen i grundskolans senare år eller på gymnasiet beroende på vilken 
inriktning du valt och utveckla din ledarroll och fördjupa din lärarkompetens. 

 
Fokus för de fem veckorna (24 dagar) är att du som student: 

• kontinuerligt och med variation leder och organiserar undervisning (ca 70 % av 
handledarens ordinarie lektioner). 

• under vägledning planerar, genomför och bedömer elevers arbeten, såväl muntliga 
som skriftliga, samt återkopplar bedömningen till eleverna. 

• med hjälp av din VFU-handledare, filmar en del av en lektion som du leder för att 
efteråt tillsammans diskutera dina styrkor och eventuella förbättringsområden. Gör 
detta vid två tillfällen, i början och i slutet av VFU-perioden och diskutera din 
utveckling. 

 
Seminarier (obligatoriska)  

Innan du går ut på din VFU kommer du den 7 april att ha ett seminarium med Lotta. 
Förbered dig genom att studera ”progressionsmatrisen” och ”checklista”. Utgå även från ditt 
senaste VFU-omdöme när du formulerar egna mål inför denna VFU. 
Inför VFU:n ska du även läsa kapitel 4 och 6 i Emma Leifler, Lärarproffession – från VFU 
till eget klassrum, Studentlitteratur 2020. 
Efter VFU-perioden, kommer du att ha ett uppföljande VFU-seminarium den 24maj med 
Lotta.  
 
VFU-placering 

Ta omgående ta kontakt med din/dina VFU-handledare och gör om möjligt även ett besök 
på VFU-skolan innan VFU-perioden börjar (se VFU-guiden på Högskolans hemsida). 
Presentera ”Närvaro-omdömesblanketten” liksom detta dokument för din/dina VFU-
handledare.  

 
  

mailto:registrator@hh.se


 
 

  Sida 2 (3) 
 

VFU-guiden  

VFU-guiden hittar du på högskolans hemsida. Den är ett komplement till utbildningsplanen 
och utgör anvisningar och riktlinjer för den verksamhetsförlagda utbildningen. Läs igenom 
den noga inför din VFU-period. 

 
Studentens uppgifter på VFU-skolan 

1. Ta del av din handledares årsplanering/terminsplanering eller kursplanering för dina 
undervisningsämnen. Diskutera med din handledare om hur hen brukar lägga upp 
arbetsområden och hur planeringens kopplas till mål, undervisning och bedömning. 

2. Du formulerar och genomför en långsiktig skriftlig planering för arbetsområdet under 
VFU:n som utgår från lärandemålen i styrdokumenten och som kopplas till 
undervisning och bedömning. 

3. Du organiserar och leder kontinuerligt och med variation undervisning som präglas 
av interaktion med elever samt identifierar och använder strategier för att få elevers 
uppmärksamhet och väcka nyfikenhet. 

4. Du använder olika uttryckssätt i syfte att skapa förutsättningar för delaktighet och 
lärande där elever bekräftas, inkluderas och utmanas.  

5. Med stöd av handledaren konstruerar och väljer du ut bedömningsformer som är 
lämpliga för eleverna och anpassade till lärandemålen. Under vägledning bedömer du 
elevers kunskaper såväl summativt som formativt samt återkopplar bedömningen till 
eleverna. 

6. Du ska, med hjälp av din VFU-handledare, filma en del av en lektion som du leder för 
att efteråt tillsammans diskutera dina styrkor och eventuella förbättringsområden. 
Gör detta vid två tillfällen, i början och i slutet av VFU-perioden och diskutera din 
utveckling.  

7. Du ställer dig frågor om sin nuvarande kompetens och utvecklingsområden samt 
reflekterar över kvaliteten i din pedagogiska verksamhet. 

8. Du skall arbeta på skolan 35 timmar/vecka.   
 

Uppgifter att ta med till VFU-seminariet på Campus den 24 maj 

• Närvaro-omdömesblankett från din VFU-handledare. Den ska vara signerad av både 
student och VFU-handledare. 
 

Uppgifter att skicka in till BB (meddelanden) senast den 24 maj till Lotta:  

• Studentens självvärdering.  
• En reflekterande text med utgångspunkt från VFU:n om ca 1-2 sidor, där du 

behandlar punkterna 5 och 6 ovan. I texten ska du koppla dina reflektioner till 
relevant teori utifrån kurslitteratur eller annan relevant litteratur. Ange referenser. 
Den långsiktiga planeringen läggs som bilaga. 
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Betyg  

Kursen betygssätts med något av betygen U – G – VG. Betyget grundas på aktivt deltagande 
i seminarier, VFU-handledarens bedömning med utgångspunkt i betygsmatrisens punkter 
och progressionsmatrisen, samt kvaliteten på inlämnad text. VFU-dokument och allmän 
information om VFU finns på www.hh.se/vfu  

 
 
Hoppas att du får en trevlig och lärorik VFU!      
Skulle du ha några frågor, kontakta mig!  
 
 
Hälsningar  
Charlotte Hammarsten 
VFU-ansvarig lärare för KPU-Campus 

 

e-post: charlotte.hammarsten@hh.se 

mobil: 070 4972620 

http://www.hh.se/vfu
mailto:charlotte.hammarsten@hh.se

	Riktlinjer inför VFU 4, vecka 16 - 20, åk 7 - 9 samt gymnasiet
	vt 2022 KPU
	VFU (Verksamhetsförlagd utbildning)


