
VFU – Verksamhetsförlagd 
utbildning
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Checklista för din VFU 
 
• Under din VFU behöver du ha kontakt med flera olika personer  
 – både från högskolan, VFU-platsen och kommunen. Genom 
 VFU-portföljen hittar du alla de kontaktuppgifter du behöver.

• Kontakta din VFU-plats i god tid innan VFU-perioden börjar för  
 att meddela när du har din nästa VFU. Detta är extra viktigt från  
 och med VFU-kurs två och framåt. Datumen brukar publiceras  
 på studiewebben i slutet av terminen.

• Förbered din handledare, så tidigt som möjligt, på vad aktuell  
 VFU-kurs innehåller och vad som förväntas av dig. På så sätt  
 har ni möjlighet att tillsammans planera delar av din VFU. 

• När du har fått en placering är det ditt ansvar att bjuda in  
 din handledare till VFU-portföljen och tilldela VFU-rapporten.  
 Det är först då som handledaren kan ta del av informationen. 

• Glöm inte att uppdatera dina kontaktuppgifter via Student-Ladok,  
 om de ändras, så att handledare och andra personer på din  
 VFU-plats kan nå dig. 

• VFU-rapporten behöver vara inlämnad en vecka efter avslutad  
 VFU-period. Påminn gärna din handledare via VFU-portföljen.  
 Om du ingår i ett av högskolans CPU (Centrum för professions- 
 utveckling) kan rapporten lämnas in några dagar efter bedömnings- 

 mötet.
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@sodertornuniversity
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V fu betyder verksamhetsförlagd utbildning. Det är den 
del av utbildningen som du gör på förskola, skola eller 

fritidshem. Det är då du får möjlighet att öva dig i din peda-
gogiska roll. VFU omfattar 30 högskolepoäng och är upp- 
delad på olika perioder i din utbildning. Din första VFU- 
period har du redan under termin 1.

Med stöd av en handledare på din VFU-placering  
introduceras du i yrkesrollen och får gradvis ta större ansvar 
under utbildningen. Under VFU:n får du öva och utveckla 
dina färdigheter och förmågor samtidigt som du får hjälp 
att reflektera över din egen utvecklingsprocess. Det kan till 
exempel handla om hur du är som ledare eller hur du  
kommunicerar skriftligt och muntligt. Genom att göra 
VFU får du möjlighet att omsätta dina nyvunna teoretiska 
kunskaper i det vardagliga arbetet samtidigt som du vinner 
erfarenheter som du tar med dig i dina fortsatta studier.

Lärandemål
Lärandemålen hittar du i kursplanen. Där be skrivs vilka som 
är de centrala momenten för den aktuella VFU-perioden. 
Det är lärandemålen som betygssätts i respektive kurs och 
de visar också vad du ska kunna efter avslutad kurs.

VFU på Södertörns högskolas lärarutbildning bygger 
på en utvecklingsmodell som beskriver vägen från helt 
nybörjare i lärarrollen till att slutligen bli professionell lärare. 
Denna modell har vi sammanfattat i en matris med namnet 
”Från nybörjare till professionell – professionsutvecklings- 
matrisen” (se sid 17-19). Här ser du hur utvecklingen inom 
läraryrkets olika områden ser ut. Modellen visar, lite för- 
enklat, att du passerar olika stadier för att bli pedagog. Från 
början är du fokuserad på din egen prestation, men efter att 
ha fått praktisera i verksamheten kommer du mer och mer 
att se vad som händer i de olika situationerna du ställs inför. 
Du lär dig också att förstå det som händer. Efter ytterligare 
övning kommer du sedan att se vilket slags lärande som 
sker hos barnen och ungdomarna i de olika situationerna.  

Du kommer också lära dig att bedöma det lärandet.  
När du sedan har arbetat några år i yrket ser du helheten 
och kan då enklare och snabbare fatta rätt beslut.

Krav på VFU-placeringen och handledaren
Det är viktigt att du som student får rätt stöd i din utveck-
ling och att du i alla lägen garanteras ett professionellt 
bemötande. För att detta ska ske på bästa sätt behövs en 
utbildad handledare. Handledaren ska ha en examen för 
den verksamhet som du själv utbildar dig till och helst även 
ha en handledarutbildning. Om din handledare inte har 
en handledarutbildning erbjuder vi sådana som fristående 
kurser varje termin på olika ställen i Stockholms län. Sök  
på ”VFU-handledare” på vår hemsida sh.se för mer infor-
mation.

Vikariat
Vikariat i skolan eller förskolan är att betrakta som arbete. 
När man arbetar har man hela ansvaret för uppdraget själv 
och då tillhandahålls inte en professionell handledare. 
Därför kan arbete aldrig jämställas med utbildning och det 
kan inte heller räknas som VFU. Om du vikarierar under en 
pågående VFU-period måste dessa dagar kompletteras.  
Läs i studiemanualen hur du kompletterar missade VFU-
dagar. Tackar du ja till vikariat under campusförlagda kurser 
är det ditt ansvar att se till att det inte påverkar dina studier. 
Vi rekommenderar inte vikarariat under VFU-perioden.

Anknytning till VFU-placering 
För att garantera att du får ett professionellt be mötande  
och en saklig och opartisk bedömning under din VFU får  
du inte ha nära anknytning till din VFU-placering. Med detta 
menas exempelvis att du eller dina barn har gått på skolan 
eller förskolan. Det är inte heller lämpligt att du är nära släkt 
eller nära vän med handledare och skolledare i verksam-
heten. 

Vad är VFU? 
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”En central lärdom från min  
VFU är att jag verkligen behövs” 

VFU:n stärkte mig i min övertygelse att läraryrket är rätt för mig! När jag för första gången 
stod längst fram i klassrummet var jag inte längre själv en elev utan en person som  

eleverna såg upp till. Som lärare måste man vara bekväm i den situationen, i att vara en  
förebild. Därför är det viktigt att VFU:n ligger så tidigt i utbildningen – att tidigt få en chans  
att prova på yrket. 

Självklart var jag nervös i början av min VFU samtidigt som jag var så oerhört motiverad att 
resultatet blev bra. Jag lärde mig mycket. Efter att ha observerat vår handledare ett tag ville  
hon ge mig och min kurskamrat en utmaning. Vi fick i uppgift att planera och genomföra tre 
stycken lektioner där vi fick förhålla oss till det material som hon gav oss. Även om kraven  
inte är lika höga på första VFU:n gav dessa lektioner oss en värdefull möjlighet att känna på 
miljön. När man får möjlighet att i praktiken omsätta kunskapen från kurserna på högskolan 
inser man vilken stor betydelse den har.

Min handledare har haft en stor inverkan på mig. Hon har fått mig att tro på mig själv och att 
känna mig trygg i min begynnande lärarroll. Läraryrket kan ofta framstå som ett ensamt yrke – 
du är exempelvis oftast ensam i klassrummet och när du sätter betyg – men min handledare 
fick mig att förstå betydelsen av mina lärarkollegor. Du kommer att kunna diskutera utmaningar 
eller bolla idéer med dina kollegor. Även som färdigexaminerad lärare är du aldrig helt ensam.  

Under min första VFU hade jag turen att få följa med på lektioner som hölls av lärarstudenter 
som läser sista året på mitt program. Det var imponerade att se hur trygga och säkra de var  
i sin roll. Där är jag såklart inte efter ett år men det är något jag strävar efter – och jag har flera 
år kvar på programmet.

Alva Vöks 
studerar vid Södertörns högskola  
för att bli gymnasielärare i svenska 
och engelska
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När du börjar på lärarutbildningen blir du tilldelad en 
VFU-placering. Vi ger dig en placering som ska möta 

kraven i din utbildning. För att hålla så hög kvalitet som 
möjligt på den verksamhetsförlagda utbildningen sam- 
arbetar vi med ett antal kommuner inom Stockholms län. 
Hur samarbetet och placering av lärarstudenter på VFU  
ska gå till regleras i ett samverkansavtal mellan högskolan 
och kommunerna. På det sättet är du garanterad en plats 
som motsvarar kraven i utbildningen och kraven på hand- 
ledarens kompetens.

Placeringarna görs i Stockholms län tillsammans med 
andra lärarutbildningar som finns i regionen. I princip 
fungerar det så att kommuner och fristående enheter  
rapporterar in tillgängliga placeringar. Sedan fördelas dessa 
på alla studenter via en gemensam VFU-portal (en databas 
för VFU-placeringar).

Centrum för professionsutveckling –  
våra CPU-skolor/förskolor
Du kommer med största sannolikhet att bli placerad vid ett 
Centrum för professionsutveckling (CPU). CPU är placerat 
centralt i en av våra samverkanskommuner. Det är där du 
kommer att ha de flesta seminarier inom dina VFU-kurser.

Till CPU finns kopplat ett antal skolor/förskolor där du 
genomför den verksamhetsförlagda delen av VFU-kurserna. 
Inom våra CPU pågår även andra aktiviteter, såsom hand- 
ledarutbildning och olika kompetensutvecklande insatser.

Belastningsregister 
När du har fått en placering kommer du att behöva lämna 
in ett utdrag ur polisens belastningsregister till skolan eller 
förskolan. Du får inte påbörja VFU innan du har visat upp 
utdraget. Det är rektor på din VFU-placering som avgör om 
information i belastningsregistret är ett hinder för dig att 
vistas i skolan eller förskolan. Personer som bedöms vara 
olämpliga får inte göra VFU och kan därmed inte heller 
få en lärarexamen. Utdraget gäller i 1 år och du behöver 
uppvisa ett nytt utdrag till din VFU-placering efter 1 år, om 

du byter placering eller behöver göra fältstudier. Se därför till 
att alltid ha ett giltigt utdrag hemma.

Introduktion till VFU 
Innan du påbörjar din VFU har du introduktion på hög-
skolan och på CPU. Då får du veta mer om VFU och 
professionsutveckling. Du får också möjlighet att diskutera 
förväntningar och farhågor inför VFU samt lära dig mer om 
de regler som gäller i skolvärlden och hur du ska förhålla  
dig till dem. Om du är placerad vid ett CPU får du besöka 
detta och träffa ansvariga.

VFU utomlands 
Vi arbetar hela tiden med att utveckla samarbeten med olika 
universitet världen över för att du ska erbjudas möjlighet att 
göra en del av dina studier utomlands. Det är även möjligt 
att göra någon VFU-kurs i ett annat land. Hur mycket och 
när detta är möjligt varierar mellan de olika lärarutbildnings- 
programmen. Är du intresserad av VFU utomlands ska du 
kontakta någon ansvarig för internationalisering på lärar- 
utbildningen. Mer information om internationalisering finns 
på sh.se eller kan fås via e-post: internationellt.lu@sh.se

Byte av VFU-placering 
Om du har särskilda skäl som gör det svårt för dig att 
genomföra VFU på den VFU-placering du har finns möjlig- 
het att ansöka om byte av VFU-placering. Önskar du byta 
plats inom samma kommun kontaktar du VFU-samordnaren 
i kommunen. Har du däremot behov av att byta till en 
annan kommun krävs det att dessa skäl är intygade. De 
särskilda skäl vi tar hänsyn till är lång resväg (mer än 90  
minuter enkel resa men placering som uppfyller utbildning- 
ens krav prioriteras över restid), medicinska skäl eller barn-
omsorg där ensamstående med barn måste klara hämtning 
och lämning själv. Läs mer om de särskilda skälen och intyg 
via ansökan.

Var gör du din VFU? 
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”De allra flesta blir nöjda  
med sin VFU-placering” 

Var just du hamnar beror mycket på hur många platser som finns lediga och hur många 
studenter som för tillfället är i behov av liknande placering. Det är inte bara vår högskola som 

utbildar lärare i Stock holmsregionen, så därför konkurrerar vi dessutom om samma placeringar på 
förskolor och skolor. Men en VFU-placering får du garanterat. Så fort du vet var du ska vara på din 
VFU kontaktar du din handledare. På så sätt kan du och din handledare påbörja planeringen av 
vad du ska göra redan innan du är på plats. 

De vanligaste frågorna vi får handlar annars om att man vill ha en VFU-placering i närheten av där 
man bor. Vi försöker förstås ta hänsyn till din bostadsadress när vi gör din placering. Men  
det allra viktigaste är att du får en kompetent handledare som har en utbildning som matchar det 
program som du läser. Det är mycket viktigare än din resväg. Om du till exempel ska bli gymnasie- 
lärare och undervisa i historia så är det betydelsefullt att din handledare är behörig lärare på  
gymnasiet med historia som ämne. På så sätt kan vi garantera att du får en bra utbildning hela  
vägen, både i teorin och i praktiken. Beroende av tillgången på platser kan det också förekomma 
att du under vissa kurser får göra din VFU tillsammans med en kurskamrat. Var också beredd på 
att din VFU ibland kan ske inom åk 7-9, givetvis även då med en handledare med rätt behörighet.

Ibland får vi också frågor som ”Jag bor i Västerås och undrar om jag kan göra min VFU där?”  
Tyvärr så går inte det. Vi har ett samverkansavtal med kommunerna i Stockholms län och det är 
genom detta avtal som vi garanterar att du faktiskt får en bra VFU-placering i skola eller förskola. 

En del studenter tror att de ska få testa olika skolor och förskolor under sin studietid. Men du 
behåller oftast samma placering under hela din utbildning. Det kan förstås hända att du behöver 
byta till ett annat geografiskt område om du exempelvis skulle flytta. Då ansöker du om att byta 
VFU-placering till en annan kommun. 

Vi på VFU-administrationen upplever att de flesta av våra studenter är mycket nöjda med den  
placering de får. Skulle det ändå vara så att du får problem på din VFU-placering som du inte kan 
reda ut med din handledare ska du i första hand vända dig till din VFU-lärare på högskolan. Han 
eller hon kan hjälpa dig med hur du ska gå vidare för att lösa situationen. Det brukar alltid sluta bra!

 VFU-administrationen
på Södertörns högskola administrerar 
den verksamhetsförlagda utbildningen 
för lärarstudenterna
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”Kickarna jag får när jag möter 
mina elever övertygar mig…” 

Till en början deltar du efter din egen förmåga. Det kan handla om allt från att lära dig att dela tal- 
utrymmet mellan barnen vid lunchbordet till att plåstra om ett knä eller leka monster på gården. 

Det handlar mycket om att vara där barnen är, på barnens nivå. Viktigast är att du är nyfiken på det 
som sker runt omkring dig. Då kommer barnen till dig auto matiskt och du blir tryggare och vågar 
mer. Försök att vara med i allt som sker i verksamheten. På så sätt får du lättare en helhetsbild av 
vad ditt framtida yrke innebär och vad som förväntas av dig som pedagog. 

Om jag skulle känna att du inte vågar delta i vissa moment blir det min uppgift att vägleda dig in  
i verksamheten och samtala om det som känns svårt. Jag försöker få dig att lita på din egen förmåga. 
Men märker jag att det blir väldigt rörigt i någon aktivitet hjälper jag dig att styra tillbaka barnen i det 
som pågår. Detta för att du ska kunna koncentrera dig på den uppgift som du vill genomföra. Så 
småningom kommer du att själv kunna hålla koll på både aktiviteten och på att styra in de barn  
som blir ofokuserade och som inte lyssnar. 

När du får uppgifter från högskolan som ska utföras under din VFU, diskuterar vi dem alltid tillsam-
mans. Vi pratar också om litteraturen som finns kopplad till de olika praktiska momenten. Jag är 
både ditt stöd och ditt bollplank. I början stöttar jag dig i planeringen av de olika momenten, men ju 
mer självgående du blir desto mer håller jag mig i bakgrunden. Viktigast är att du är ärlig kring det 
som du tycker är svårt – då kan jag vara det stöd som just du behöver. Att leda en grupp brukar till 
exempel vara något många känner sig osäkra på. Jag ser själv vilken otrolig utveckling min VFU- 
student har gjort i sin ledarroll. Genom att ge henne feedback och genom att utmana och samtidigt 
ge tips på vägen har hon växt jättemycket som ledare. 

Jag tycker att du ska se dig och mig som ett team. Vi hjälps åt. Att det blir fel ibland är inget miss- 
lyckande. Vi lär oss mycket mer genom att istället fundera kring: ”Vad har vi lärt oss av det som inte 
funkade idag?” eller ”Vad har du lärt dig av att det inte blev som du hade tänkt dig?” Att reflektera 
över sin yrkesroll är A och O. Det är ett utmärkt sätt att få syn på sig själv. Som handledare är det 
fantastiskt att få följa din resa till pedagog – från att du kanske inte vågar så mycket till att du blir  
en professionell yrkesmänniska. Det är otroligt häftigt att få vara med om det! 

Lise-Lotte Stridh 
är förskollärare på Svanens förskola  
i Skogås. Hon berättar om det stöd  
du kan få under din VFU.
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Under dina VFU-kurser ska du få möjlighet att öva och 
utveckla dig inom läraryrket. Det gör du genom att följa din 

handledare och delta i hens arbete. Detta måste göras på heltid 
och omfatta alla delar av yrket. Det kan handla om undervisning, 
omvårdnadssituationer, möten, utomhusaktiviteter eller olika 
samtal med kollegor, barn och föräldrar.

VFU-placeringen 
När du gör din VFU är du en del av verksamheten och förväntas 
följa de villkor, regler och rutiner som gäller på arbetsplatsen. Du 
ska samtidigt visa att du klarar vissa uppgifter. Det kan handla 
om att undervisa, ta hand om en mindre grupp eller att lära dig 
mer om en speciell del av verksamheten. Därför är det viktigt att 
du har en bra dialog med handledaren om dina VFU-kurser, för 
att få det utrymme du behöver ute i verksamheten.

Närvaro 
Du ska vara närvarande motsvarande heltid och alla dagar 
under VFU-perioden. Vilka tider och hur dessa är fördelade över 
veckan beror helt på hur arbetet på din VFU-plats organiseras. 
När du börjar din VFU ska du be att få ett schema av din hand- 
ledare som du ska följa. Om du skulle bli sjuk ska du meddela 
det till din VFU-plats. Har du missat några enstaka dagar (maxi-
malt 5 dagar) ska du komma överens med handledaren om hur 
du kan komplettera dessa, i direkt anslutning till kursen. Om du 
har missat fler än 5 dagar finns det inte tillräckligt underlag för 
att göra en bedömning av VFU-kursen och du behöver då göra 
om kursen nästa gång den ges.

Ditt ansvar som student 
Vi förväntar oss att du som student är insatt i de dokument som 
beskriver och anger mål för den aktuella kursen. Det är ditt  
ansvar att vara aktiv och eftersträva att den verksamhetsförlagda 
perioden blir så givande som möjligt. Du ska arbeta för att 
uppnå de mål som beskrivs i kursplanen, VFU-rapporten och 
examensmålen för utbildningen. 

Du som student ser till att handledare och VFU-plats är infor- 
merade om dina kurser och vad du ska göra under perioden 

genom att först och främst bjuda in din handledare till VFU- 
portföljen. Du säkerställer även detta genom att under VFU- 
kursen ha en pågående diskussion kring din utveckling mot 
målen i kursen och din egen professionsutveckling.

Handledarens och VFU-placeringens ansvar 
Din handledare ska vara ett stöd för dig när du genomför 
övningsundervisning och andra läraruppdrag. Under den verk-
samhetsförlagda perioden kan handledaren successivt minska 
sitt stöd, men ska hela tiden sträva efter att ge dig konstruktiv 
återkoppling på genomförda moment. Handledaren förväntas 
också se till att du får regelbundna samtal kring din utveckling. 

Om du har din placering vid ett CPU träffar din handledare efter 
avslutad verksamhetsförlagd period din VFU-lärare tillsammans 
med kursens övriga handledare för ett bedömningsmöte. Där- 
efter fyller handledaren i den VFU-rapport som finns i VFU- 
portföljen. Om du är placerad utanför CPU fyller din handledare 
endast i en fullständig bedömning i VFU-rapporten som finns  
i VFU-portföljen. Du förutsätts ta del av VFU-rapportens innehåll 
och handledarens synpunkter. Detta kan till exempel ske vid ett 
avslutande utvecklingssamtal i slutet av VFU-perioden. 

Om handledaren av någon anledning bedömer att du kommer 
att få svårigheter att uppfylla de mål som kursplanen anger 
måste högskolan omedelbart kontaktas. Detta kan även ske  
i början av den verksamhetsförlagda perioden. Kontakter med 
högskolan behöver inte bero på allvarliga problem, utan kan 
också handla om att handledaren är osäker på hur högskolans 
information ska tolkas.

Högskolans ansvar 
Det är alltid högskolan som ansvarar för examinationen av VFU 
och som sätter betyg i kursen. Högskolan ansvarar också för att 
du ska få en placering som motsvarar kraven i din utbildning. 
Om en handledare eller du som student upplever svårigheter 
i er kontakt är det högskolans ansvar att ge sådant stöd att 
svårigheten kan lösas. I vissa fall krävs att du får hjälp med en 
annan placering.

Vad händer under din VFU? VFU-läraren 
Du har en VFU-lärare som är en av högskolans lärare. VFU-
läraren följer dig i största möjliga mån genom dina VFU- 
kurser och är både den lärare som leder kursen för dig och 
bedömer den. VFU-läraren är även ett stöd för dig under din 
tid på VFU-placeringen. Det är till din VFU-lärare du vänder 
dig om du har frågor eller problem kring VFU:n. VFU-läraren 
kommer också att besöka dig på VFU-platsen under din 
utbildning, ett så kallat trepartssamtal. Besöket görs för att 
se att allt fungerar men framförallt för att tillsammans med 
din handledare diskutera din utveckling till lärare

Kursansvarig 
Till varje VFU-kurs finns en kursansvarig lärare knuten. Det 
är kursansvarig lärare som är huvudansvarig för upplägg och 
innehåll i VFU-kursen. Det är kursansvarigs uppgift att se till 
att information om VFU-kursen finns tillgänglig i god tid in-
nan VFU-perioden. Informationen läggs ut i din VFU-portfölj.

Sekretess 
När du gör VFU omfattas du av samma sekretess och tyst-
nadsplikt som pedagogerna i verksamheten. Tystnadsplikten 
innebär ett förbud mot att avslöja känsliga uppgifter och 
ömtåliga förhållanden till obehöriga om barns och anhörigas 
personliga förhållanden. Det kan till exempel handla om 
fysiska och psykiska sjukdomar eller sociala och ekonomiska 
problem. Tystnadsplikten gäller hela livet och måste särskilt 
iakttas vid resa till och från VFU-platsen, vid samtal i det 
egna hemmet och när du vistas på högskolan.

Etiska regler 
Förutom tystnadsplikt finns det andra viktiga etiska regler att 
följa. Alla dessa regler handlar om att barn och ungdomar 
ska skyddas när de är i förskola, skola eller fritidshem. När 
du gör VFU är du en av de vuxna som barn och elever har 
daglig kontakt med. Du har då ett särskilt ansvar när det 
gäller på vilket sätt du har kontakt med dem och på vilket 
sätt du tar ansvar för deras säkerhet. Eftersom barnen är 
beroende av vuxna i skola och förskola är kraven extra höga 
på de vuxnas beteende. Mer om detta kommer du att läsa  
i våra kurser.
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”Vem ska jag prata med...
...om innehållet och uppgifterna i VFU-kursen?”
 – Din VFU-lärare på högskolan.

...om examination av VFU-kursen?”
 – Din VFU-lärare på högskolan.

...om hjälp med att genomföra VFU-uppgifter?”
 – Din handledare på VFU-placeringen.

...om tider och scheman under VFU?”
 – Din handledare på VFU-placeringen.

...om sjukdom eller annan frånvaro under VFU?”
 – Din handledare på VFU-placeringen.

...om samarbetet med handledaren inte fungerar 
  och ni inte kan lösa problemet själva?”
 – I första hand VFU-ansvarig på skolan eller   
 VFU-samordnaren i kommunen. Du kan även   
 kontakta din VFU-lärare på högskolan.

...om byte av VFU-placering inom din kommun?”
 – Din VFU-samordnare i kommunen.  
 (OBS! Du får inte ordna eller byta VFU-placering  
 på egen hand.)

...om byte av VFU-placering till annan kommun?”
 – Ansök via VFU-portföljen. Du ansöker senast   
 15 maj respektive 15 november för byte till   
 nästkommande termin.

...om du upplever någon form av kränkning  
 under din VFU?”
 – I första hand din VFU-lärare.

...om något som inte finns beskrivet ovan?”
 – Kontakta VFU-administrationen på vfu@sh.se  
 så hänvisar de dig vidare.
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”Under trepartssamtalet lär du  
dig se saker ur nya perspektiv…” 

Vi är tre stycken som träffas – du, din VFU-lärare och din handledare. Som VFU-lärare försöker 
jag få dig att se nya perspektiv på hur du kan hantera olika situationer. Din handledare är viktig 

i samtalet eftersom han eller hon, tillsammans med dig, har en större helhetsbild av hur allt fungerar 
på din VFU.

Under samtalet är det till största delen du som pratar. Vi utgår från dina tankar från en skriftlig själv- 
värdering som du har gjort. I självvärderingen har du fått svara på ett par frågor, som handlar om 
vilka sidor du tycker att du behöver utveckla i din pedagogiska roll. Innan vi sitter ner och pratar har 
jag också fått se en del av en aktivitet eller lektion som du har med barnen eller eleverna. Vi pratar 
mycket om hur du själv upplevde den genomförda aktiviteten och så försöker vi att koppla dina 
tankar kring en utvecklingsmodell, en matris. Matrisen är en utvecklingsmodell som du kommer  
att ha med dig under hela din utbildningstid. 

När vi sitter och pratar använder vi just matrisen för att se vilket stadium du befinner dig på för  
tillfället. Sedan försöker vi tillsammans bestämma vilken nivå det är lämpligt att du siktar på tills  
nästa gång vi möts. På så sätt blir du medveten om vad du har för kommande utmaningar i din  
pedagogiska roll och kan lättare fokusera på dina olika utvecklingsområden. Det kan handla om  
att du behöver bli tydligare i ditt ledarskap, att du behöver öva dig i konflikthantering eller att du  
behöver bli mer medveten om vilka teorier som ligger till grund för din undervisning. Handledaren  
blir då också mer medveten om vad det är du särskilt behöver träna på och kan stötta dig i det  
arbetet under nästa VFU-period.

Att bli och vara lärare handlar väldigt mycket om att kunna analysera sig själv och det är det vi gör 
under ett trepartssamtal. Genom att du får prata om dig själv kommer du lättare att förstå varför du 
gör som du gör i din nya roll. Du får större insikt i hur du vill utvecklas och får bättre koll på vad du 
behöver satsa på framöver. Jag upplever att många av mina studenter är lite nervösa inför sitt första 
trepartssamtal – antagligen för att man är ovan vid att prata om sig själv på det här sättet – men 
sedan brukar de flesta längta till sitt nästa samtal!

 

Andrea Didon 
är VFU-lärare. Hon berättar om 
vad som händer under ett  
trepartssamtal
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VFU examineras utifrån den aktuella VFU-kursens läran-
demål och betygskriterier. De underlag som används 

för bedömning av VFU utgår från kursens lärandemål och 
vår professionsutvecklingsmatris för lärare (se sid 17). Vad 
som gäller för din kurs framgår av kursplanen och de olika 
dokument som delas ut av kursansvarig lärare.

 
Beskrivning för varje part:

STUDENTEN ska genomföra samtliga av kursansvarig utfor-
made uppgifter i kursen. Detta kan till exempel vara att skriva 
en självreflektion utifrån professionsutvecklingsmatrisen och 
med hänsyn tagen till de aktuella lärandemålen, en didaktisk 
uppgift som analyserar egen undervisning eller någon annan 
form av uppgift som visar den didaktiska eller pedagogiska 
kompetensen. Ibland innehåller kurserna även en hemtenta 
och deltagande i trepartssamtal.

VFU-HANDLEDAREN ska ge sitt omdöme av dina presta-
tioner under den verksamhetsförlagda delen av kursen i ett 
bedömningsmöte, om du har VFU-placering inom ett CPU, 
och i en skriftlig VFU-rapport som du får ta del av genom 
VFU-portföljen. Även handledare inom CPU ska ge viss skrift-
lig feedback via VFU-rapporten. Det är även bra om ni till-
sammans på VFU-kursens sista dag går igenom bedömnin-
gen så att du kan ställa eventuella frågor som kommer upp.

VFU-LÄRAREN ska skriva minnesanteckningar från 
eventuellt trepartssamtal. Dessa bygger på det genomförda 
trepartssamtalet och innehåller en formativ bedömning av din 
professionsutveckling. Bedömningen görs utifrån matrisen 
och med hänsyn tagen till de aktuella lärandemålen. Under-
laget laddas sedan upp i VFU-portföljen.

VFU-rapport 
VFU-rapporten ska lämnas in digitalt i VFU-portföljen av 
handledaren och du som VFU-student ska signera den för att 
visa att du läst den.

Trepartssamtal 
Två gånger under din utbildning kommer du att ha treparts-
samtal. Det innebär att du, din handledare och din VFU-lära-
re träffas för att diskutera din utveckling i professionen. 
Samtalen utgår från en skriftlig självreflektion, där du har 
analyserat din egen utveckling i lärarrollen, samt en peda-
gogisk situation på VFU-placeringen. När trepartssamtal ska 
ske framgår av kursplanerna.

Vad händer om jag blir underkänd? 
VFU är kurser i lärarutbildningens program och de ska bedö-
mas på samma sätt som andra kurser. Det innebär att du kan 
bli underkänd på VFU:n om du inte uppnår lärandemålen. 

Blir du underkänd får du gå om den aktuella VFU-kursen och 
får därmed en ny bedömning. Du får inte göra samma VFU-
kurs mer än totalt två gånger. Om du blir underkänd har du 
rätt att få veta vilka av målen som du inte har klarat. Detta för 
att du ska veta vilka delar i yrket som du särskilt behöver öva 
upp. Du kan också ta hjälp av studievägledare på högskolan 
för att diskutera dina möjligheter att kunna hitta andra kurser 
som kan hjälpa dig att öva på vissa förmågor innan du gör 
om din VFU-kurs. 

Om du känner osäkerhet över din förmåga eller känner att 
kommunikationen med din handledare på VFU-platsen inte 
fungerar ska du kontakta din VFU-lärare.

Examination PROGRESSION MOT  
EN DIDAKTISK KOMPETENS

 Förmåga att använda och utveckla  
relevant ämnes- och ämnesdidaktiskt 
kunnande

Förmåga att sätta upp relevanta mål  
och bedöma och värdera barns/elevers 
lärande och utveckling

Förmåga att verka för en förskola/skola  
för alla med hjälp av olika lärandeteorier, 
innehåll, arbetsformer och arbetssätt

NIVÅ 1
Har allmänna kunskaper om  
läraruppdraget och ett sökande 
och iakttagande förhållningssätt

Reflekterar över didaktiska frågor  
genom att:

– visa vilja/förmåga att fördjupa och 
bredda sitt ämnes- och ämnesdidaktiska 
kunnande

– arbeta med stöd av lokal lärarutbildare 
eller givna modeller

Reflekterar över didaktiska frågor  
genom att:

– ha kunskap om vilka mål som styr  
verksamheten

– söka och beskriva tecken på barns/
elevers lärande

– ge barn/elever konstruktiv respons  
på deras arbete

– ta del av olika kriterier och reflektera  
över deras innebörd vid bedömning

Reflekterar över didaktiska frågor genom att:

– arbeta utifrån färdiga planeringar annat 
anvisat material

– visa insikt om att barn/elever har olika  
förutsättningar

NIVÅ 2
Har kunskap om läraruppdraget,  
uppmärksammar, analyserar, 
 prövar/ omprövar och söker sig 
aktivt fram i sin praktik

Prövar/omprövar och diskuterar  
olika didaktiska val genom att:

– utveckla relevant ämneskunnande för 
att genomföra verksamheten

– strukturera och konkretisera sitt ämnes-
kunnande så att det blir begripligt för 
barn/elever

– visa förmåga till samspel och dialog 
med barn/elever

Prövar/omprövar och diskuterar  
olika didaktiska val genom att:

– visa förmåga att tolka styrdokumentens 
mål och koppla dem till den egna  
verksamheten

– tillämpa de utvärderings- och  
bedömningskriterier som gäller för ämnet, 
kursen eller verksamheten

– föreslå hur barn/elever kan förbättra 
arbetssätt och resultat

– pröva kvalitativ metod för respons och 
bedömning

Prövar/omprövar och diskuterar  
olika didaktiska val genom att:

– planera och genomföra verksamhet utifrån 
egna tankar och idéer

– tillämpa olika arbetsformer som främjar 
barnens/elevernas lärande både individuellt 
och i grupp

– intressera sig för och reflektera över barns/
elevers olika sätt att lära och låta resultatet 
ligga till grund för fortsatt planeringsarbete

– pröva och jämföra olika läromedel (inkl IKT)

NIVÅ 3
Kan formulera läraruppdraget  
och kan omsätta sin lärarkunskap 
i handling, kritiskt granska sitt 
agerande och dra slutsatser

Motiverar och analyserar sina didaktiska 
val genom att:

– visa förmåga att generalisera och se 
samband

– välja innehåll och arbetssätt utifrån  
barns/elevers förutsättningar och behov

– engagera barn/elever med hjälp av sitt 
ämnes- och ämnesdidaktiska kunnande

– utveckla lärarrollen i relation till barns 
och elevers utveckling och lärande

Motiverar och analyserar sina didaktiska 
val genom att:

– formulera och kommunicera relevanta 
mål och bedömningskriterier utifrån  
styrdokumenten så att barn/elever och 
föräldrar förstår

– stimulera barn/elever att själva utvärdera 
och reflektera över resultat

– använda kvalitativa metoder för respons 
och bedömning

Motiverar och analyserar sina didaktiska  
val genom att:

– motivera, planera och leda undervisning/
verksamhet med hänsyn till barns/elevers 
skiftande förmågor, intressen och behov samt 
med hänsyn till perspektiv som jämlikhet 
(klass, kön, etnicitet, sexualitet, funktions- 
hinder) och hållbar utveckling

– stimulera barn/elever att ta ansvar för och 
reflektera över sitt eget lärande

– värdera och välja olika läromedel (inkl IKT)

NIVÅ 4
Problematiserar och tolkar lärar- 
uppdraget, söker nya infallsvinklar 
för sin undervisning/verksamhet 
och utvecklar målmedvetna,  
långsiktiga strategier. Ser sin  
del och sitt ansvar i något större  
och medverkar till gemensam 
utveckling av verksamheten

Bidra med analyser och reflektioner  
i kollegiets didaktiska samtal genom att:

– kontinuerligt fördjupa sitt ämnes- och 
ämnesdidaktiska kunnande

– göra bedömningar och prioriteringar av 
verksamhetens innehåll och arbetssätt 
utifrån olika teoretiska perspektiv

Bidra med analyser och reflektioner  
i kollegiets didaktiska samtal genom att:

– utifrån olika teoretiska perspektiv bidra  
till samtal om lokala mål för verksamheten

– använda bedömning som redskap för  
att utveckla barns/elevers lärande

– använda utvärdering som redskap för  
att utveckla verksamheten

Bidra med analyser och reflektioner  
i kollegiets didaktiska samtal genom att:

– utforma långsiktiga strategier för att få  
alla barn/elever att lära och utvecklas efter  
sina förutsättningar

– identifiera och bidra till att lösa eventuella 
strukturella problem

– utveckla funktionella läromedel (inkl IKT)
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Förmåga att leda och verka för  
barns/elevers inflytande

Förmåga att agera efter värdegrund  
och hantera konflikter

Förmåga att kommunicera  
och samverka

NIVÅ 1
Har allmänna kunskaper  
om läraruppdraget och  
ett sökande och iaktta-
gande förhållningssätt

Söker sin ledarroll genom att:

– uppmärksamma skillnaden mellan att vara 
privat och personlig och mellan att vara elev, 
kompis, förälder och att vara lärare

– leda en grupp barn/elever med planerat 
material

– inse vikten av tydlighet och struktur

– bilda sig en uppfattning om former för elev- 
inflytande samt föräldrars delaktighet i förskolan/
skolan

Söker sin ledarroll genom att:

– sträva efter att vara rättvis och visa 
alla barn/elever respekt

– beakta grundläggande värderingar  
i styrdokumenten

– reflektera över gränssättning  
i förskola/skola

– uppmärksamma konfliktsituationer 
och reflektera över möjliga lösningar

Söker sin ledarroll genom att:

– visa öppenhet för att etablera kontakt och föra  
dialog med barn/elever

– visa engagemang och intresse för barn/elever, 
deras villkor och behov

– uttrycka sig tydligt såväl muntligt som skriftligt  
i kommunikation med barn/elever

– visa vilja till samarbete och dialog med  
verksamhetens personal

NIVÅ 2
Har kunskap om lärar- 
uppdraget, uppmärksam-
mar, analyserar, prövar/ 
omprövar och söker sig 
aktivt fram i sin praktik

Prövar och utvecklar en egen ledarroll  
genom att:

– reflektera över det egna ledarskapet och kan 
se sina starka respektive svaga sidor

– eftersträva tydlighet och struktur i sitt ledar-
skap

– visa ett empatiskt förhållningssätt

– i dialog med barn/elever vara lyhörd för  
yttranden och stämningar i gruppen och ta  
hänsyn till detta i fortsatt arbete

– ta del av olika former av föräldrasamverkan

Prövar och utvecklar en egen ledarroll 
genom att:

– visa insikt om behovet av att ibland 
bemöta barn/elever olika för att uppnå 
likvärdighet

– ge exempel på hur styrdokumentens 
värderingar kan komma till uttryck  
i egen verksamhet

– sträva efter ett demokratiskt förhåll-
ningssätt i sitt agerande

– att försöka hantera problem och  
konfliktsituationer

Prövar och utvecklar en egen ledarroll genom att:

– sträva efter att se och bekräfta varje individ

– leda resonerande samtal i lyhört samspel  
med barn/elever både enskilt och i grupp

– behärska ett berättande och förklarande  
framställningssätt

– ta aktiv del i arbetslagets löpande arbete

– tillvarata de möjligheter som erbjuds för att tillägna 
sig kunskap om verksamhetens olika delar

– visa social kompetens i mötet med personal och 
föräldrar

NIVÅ 3
Kan formulera lärarupp-
draget och kan omsätta 
sin lärarkunskap i 
handling, kritiskt granska 
sitt agerande och dra 
slutsatser

Tillämpar ett konsekvent ledarskap genom att:

– organisera sitt arbete på ett genomtänkt sätt 
och överblicka konsekvenserna

– inse hur personliga värderingar kommer till 
uttryck i ledarskapet

– vara flexibel och kunna hantera oförutsedda 
händelser

– ge barn/elever möjlighet att reflektera över sitt 
lärande

– samverka med barn/elever och föräldrar samt 
reflektera över vad som sker i detta samspel

Tillämpar ett konsekvent ledarskap  
genom att:

– målmedvetet arbeta med att skapa  
ett öppet och förtroendefullt klimat  
i gruppen/klassen där alla barn/elever 
utvecklas, blir bekräftade och känner 
sig trygga

– ha strategier för hur styrdokumen-
tens värderingar kan komma till uttryck  
i egen verksamhet

– reagera konstruktivt på kränkningar

Tillämpar ett konsekvent ledarskap genom att:

– på ett inkännande sätt kommunicera med såväl 
hela barngrupper/klasser som enskilda barn/elever

– samverkamed kollegor och föräldrar

– formulera sig så att det främjar alla barns/elevers 
förståelse och lärande

– behärska och använda olika kommunikativa  
färdigheter (t ex kroppsspråk, drama, musik, bilder)

– vara lyhörd och kunna byta perspektiv

– utveckla flerstämmiga miljöer som på ett demokra-
tiskt sätt stimulerar barns/elevers lärande/utveckling

NIVÅ 4
Problematiserar och  
tolkar läraruppdraget, 
söker nya infallsvinklar 
för sin undervisning/
verksamhet och utvecklar 
målmedvetna, långsiktiga 
strategier. Ser sin del och 
sitt ansvar i något större 
och medverkar till 
gemensam utveckling  
av verksamheten

Utvecklar sitt ledarskap i samspel med barn/
elever och kollegor genom att:

– visa tilltro till vad han/hon kan utföra tillsam-
mans med andra

– fungera som arbetsledare för och samarbets- 
partner till såväl barn/elever som vuxna  
(i arbetslaget)

– se barns/elevers och föräldrars delaktighet  
som en tillgång i verksamhetens löpande arbete

– uppmuntra barn/elever och föräldrar att  
reflektera över verksamheten i förskolan/skolan

Utvecklar sitt ledarskap i samspel 
med barn/elever och kollegor  
genom att:

– aktivt arbeta med samt utveckla och 
utvärdera värdegrundsfrågor

– uppmuntra pluralistiska samtal om 
värdegrunden inom ramen för demo-
kratiska principer

– se mönster i konfliktsituationer, vara 
uppmärksam på maktstrukturer och 
försöka hitta hållbara lösningar

Utvecklar sitt ledarskap i samspel med barn/elever 
och kollegor genom att:

– planera och samarbeta ämnesövergripande och 
även söka kontakter och samarbete utanför skolans 
ram

– anta kommunikativa utmaningar

– visa intresse för läraruppdraget i en decentraliserad 
förskola/skola och delta i en debatt som kan leda till 
en konkret skolutveckling
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PROGRESSION MOT EN ANALYS- OCH  
REFLEKTIONSFÖRMÅGA BYGGD PÅ VETEN- 
SKAPLIG GRUND OCH BEPRÖVAD ERFARENHET

 Förmåga att reflektera över  
sina personliga erfarenheter  
(erfarenhetsbaserade argument)

Förmåga att reflektera över andras  
systematiserade erfarenheter  
(teoribaserade argument)

Förmåga att reflektera över  
sina personliga värderingar  
(etiska argument)

NIVÅ 1
Har allmänna kunskaper om  
läraruppdraget och ett sökande 
och iakttagande förhållningssätt

Relaterar sin syn på lärarrollen genom att:

– använda gjorda erfarenheter i liknande 
situationer

Relaterar sin syn på lärarrollen genom att:

– kunna redogöra för teorier om lärande

Relaterar sin syn på lärarrollen genom att:

– uttrycka hur egna värderingar synliggörs  
i lärarrollen

– inse att lärare kan betona olika värderingar

NIVÅ 2
Har kunskap om läraruppdraget,  
uppmärksammar, analyserar, 
prövar/ omprövar och söker sig 
aktivt fram i sin praktik

Utformar en undervisning på  
vetenskaplig grund genom att:

– ställa frågan varför det blev som det  
blev och försöka finna mönster i sin  
undervisning/verksamhet

Utformar en undervisning på  
vetenskaplig grund genom att:

– reflektera över och jämföra sin egen 
undervisning/ verksamhet utifrån olika 
lärandeteorier

Utformar en undervisning på  
vetenskaplig grund genom att:

– se relationer mellan den egna undervis- 
ningen verksamheten och egna värderingar

– relatera egna värderingar till värden som 
finns i styrdokument

NIVÅ 3
Kan formulera läraruppdraget  
och kan omsätta sin lärarkunskap 
i handling, kritiskt granska sitt 
agerande och dra slutsatser

Uttrycker sin undervisning/verksamhet  
utifrån en vetenskaplig grund genom att:

– förklara och motivera sitt handlande mot 
bakgrund av gjorda erfarenheter

– vara beredd att pröva och kritiskt granska 
alternativa tillvägagångssätt i sin fortsatta 
utveckling

Uttrycker sin undervisning/verksamhet  
utifrån en vetenskaplig grund genom att:

– motivera sina valda ståndpunkter med 
hjälp av andras systematiserade erfaren-
heter

– utveckla ett professionellt språk för att 
beskriva sin undervisning/verksamhet

Uttrycker sin undervisning/verksamhet uti-
från en vetenskaplig grund genom att:

– motivera egna värderingar och hur de tar 
sig uttryck i den egna verksamheten

NIVÅ 4
Problematiserar och tolkar lärar- 
uppdraget, söker nya infallsvinklar 
för sin undervisning/verksamhet 
och utvecklar målmedvetna,  
långsiktiga strategier. Ser sin  
del och sitt ansvar i något större  
och medverkar till gemensam 
utveckling av verksamheten

Tar utgångspunkt i vetenskapliga  
perspektiv och gjorda erfarenheter för  
att driva såväl egen som gemensam 
utveckling av verksamheten genom att:

– kommunicera sina gjorda erfarenheter 
och ta ett ansvar för att reflektera och 
utvecklas tillsammans med andra

Tar utgångspunkt i vetenskapliga  
perspektiv och gjorda erfarenheter för  
att driva såväl egen som gemensam 
utveckling av verksamheten genom att:

– referera till teorier om lärande och kun-
skapsutveckling i didaktiska samtal om 
verksamhetens utveckling

Tar utgångspunkt i vetenskapliga  
perspektiv och gjorda erfarenheter för  
att driva såväl egen som gemensam  
utveckling av verksamheten genom att:

– diskutera och kritiskt granska de värde-
ringar och teorier som ligger bakom gjorda 
val och effekter av val i gjord undervisning/ 
verksamhet
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