
 
 

 
Riktlinjer VFU 3 för ämneslärarprogrammet, ht 2021 
 

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) under termin 7 i utbildningen omfattar 

sammanlagt sju veckor: v. 42-43 + 45-49. 

 

VFU-dagarna ingår i två kurser:  

UVK 5, didaktik och bedömning (10 dagar) och ämnes-VFU (25 dagar).  

 

UVK 5 kursen handlar om bedömning och didaktik, citat ur kursplan UV 4032:” Kursen 

introducerar några olika lärandeteorier vilka ligger till grund för reflektion kring begrepp 

som lärande, undervisning och bedömning. Dessa teorier och begrepp relateras till några av 

didaktikens huvudsakliga frågeställningar och problematiseras sedan med utgångspunkt i 

relevant forskning, i styrdokument samt i skolans verksamhet. Undervisning, bedömning och 

betygssättning ställs i relation till kunskapssyn och examinationsformer där teoretiska såväl 

som praktiska kunskaper och färdigheter problematiseras och granskas.” 

 

Ovan blir av vikt när du och din VFU-handledare reflekterar över genomförd undervisning (se 

närvaro/omdömesblankett, där det är ett av kriterierna). När du inte undervisar, vilket du ska 

göra ca 50 % av en lärares heltid, så observerar du samt skriver och reflekterar i din loggbok. 

För ämnes-VFU finns det information och uppgifter i annat dokument. 

 

Uppgift i UVK  
Skriv loggbok under dina VFU-dagar och fokusera på vad som är extra svårt med 

betygsättning och/eller bedömning av en klass/grupp som du har undervisat. Välj ut ett 

moment från din undervisning och gör själv en reflektion kring detta. 

 

Bedömning av VFU  
Betyg för VFU i UVK 5 (3 hp) är Underkänd eller Godkänd.  

Betyg för VFU i ämnes-VFU (7,5 hp) är Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.  

 

Bedömningen grundar sig på VFU-handledares bedömning (Närvaro/omdömesblankett), 

VFU-besök från HH samt studentens skriftliga dokumentation och aktivitet under seminarier.  
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VFU-placering 
Din VFU-placering finns i VFU-portalen: https://vfusyd.su.se/. När din placering är klar ska 

du omgående ta kontakt med din/dina VFU-handledare, för att kunna planera din VFU.  

 

VFU-seminarier för VFU i UVK 5 
V. 40, 7/10 kl 12.15-14, förseminarium  

V. 50, efterseminarium, peer- review gör ni senast den 19/12  

 

Till efterseminariet: 
 

- På efterseminariet ska ni reflektera över vad som ni tycker har varit extra svårt med 

betygsättning och/eller bedömning av en klass/grupp som du har undervisat. Välj ut ett 

moment från din undervisning och gör själv en reflektion.  

- Starta därefter eller fyll på kommentars-trådar till tre övriga personers inlägg utifrån 

de tre andra personernas reflektioner, undvik att gå i dialog med varandra i trådarna. 

Vilka likheter och skillnader ser ni övriga personers reflektion och din egen? 

- Ca ½ -1 sida per reflektion 

 

- Närvaro/omdömesblankett och självvärdering lämnas i original till ämnesföreträdare i 

ämne 2 och kopia lämnas till Ewa.  

Blanketterna finns på hemsidan: https://hh.se/vfu-amneslarare 

 

 

 

Hoppas att du får en trevlig och lärorik VFU! 

 

Ewa Wictor 

VFU-ledare för ämneslärarna 

0738-317 314 

Ewa.Wictor@hh.se 
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