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VFU=Verksamhetsförlagd 
utbildning

Jag heter Jeanette Schedewie och arbetar som VFU-koordinator vid 
Linköpings universitet. 

Arbetstid: tisdag och torsdag 

Mejl: jeanette.schedewie@liu.se

Jag sitter i Hus-D, rum 35-222

Sök VFU guide KPU -på Liu hemsida

https://liu.se/artikel/verksamhetsforlagd-
utbildning-vid-lararutbildningen

• Du ska bära namnskylt när du är ute på VFU. Det är viktigt att det 
syns att du är en del av verksamheten.

Vad är VFU
(verksamhetsförlagd utbildning)

• Ni är ute i skolans verksamhet för att kunna koppla teori till praktik

• Ni får möjlighet att pröva läraryrket

• Handledaren är ert stöd under VFU-tiden

• Ni knyter viktiga kontakter inför kommande arbetsliv

• Målsättningen är att studenten ska få god inblick i verksamheten

Som student har du rättigheter

• till VFU

• till kontakt och stöd från LIU

• till en handledare som är medveten om sitt handledaruppdrag

• att enligt överenskommelsen få avtalad handlednings- och 
återkopplingstid minst en timme per vecka, samt delta i handledarens 
olika arbetsuppgifter

• till tid för genomförande av VFU- uppgifter

Dina skyldigheter 

• ta reda på VFU-information från respektive kurs, i valwebb och VFU-
portalen

• ta kontakt med din handledare i så god tid som möjligt för att 
diskutera schema, kursuppgifter och omdömesformulär

• visa utdrag ur belastningsregistret (sök hos polismyndighet)

• diskutera och följa överenskommelsen med handledaren

• ta del av och aktivt delta i handledarens olika arbetsuppgifter på VFU-
platsen

• strukturera och planera din VFU-tid

• om problem uppstår i första hand diskutera detta med din handledare 
i andra hand med VFU-koordinator

Överenskommelse student-handledare
Diskutera nedanstående punkter för att klargöra era respektive förväntningar för varandra:

• Tider:
- tid i klass för studenter
- övrig tid
- verksamhetsförlagda uppgifter

• Tid för hur återkoppling ska ske mellan student och handledare- NÄR? 
- hur kontaktar student och handledare varandra
- studentens arbetsuppgifter och mål

• Arbetslagsträffar

• Sekretess

• Policyfrågor som fotografering, intervjuer ...

• Rutiner vid frånvaro

• Rutiner för ej schemalagd VFU

• Barn/elevfria dagar t.ex. studiedagar

• Speciella inslag i verksamheten (exempelvis friluftsdagar, studiebesök etc)

• Övriga förväntningar
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https://liu.se/artikel/verksamhetsforlagd-utbildning-vid-lararutbildningen
http://www.liu.se/utbildning/program/larare/student/vfu/under-vfu/sekretess?l=sv
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VFU- egen undervisning

Du övar första tiden för att under senare del av VFU kunna prövas.

Du bedöms både på dina sociala och didaktiska förmågor.

Handledaren fyller i ett omdömesformulär som skickas till examinator. 
Du ska veta vad som står i formuläret. 

Det är examinator som examinerar dig på kursen. Omdömesformuläret  
och dina kursuppgifter utgör underlag för examination.

Antal timmar: Auskultation- 25 tim/20 tim undervisning/80 tim
planering/pedagogiska samtal med handledare ca 10 tim – 65 tim över 
för AL mm

VFU i egen tjänst  
Tjänsten måste sträcka sig över en termin och som minst 

omfatta 50%. Din handledare ska ha lärarlegitimation i ditt 
ämne/ämnen och inom ditt verksamhetsområde.

Det ska även finnas en medbedömare, lärare eller rektor som 
med sin underskrift intygar bedömningens riktighet.
Antal timmar: Auskultation 10 tim/ undervisning heltid med 
en handledare minst 5 tim/ pedagogiska samtal med 
handledare 10 tim

Hur ska ni lägga upp ert arbete.
• Ta del av handledarens planering 

• Auskultera på handledarens lektioner

• Tillsammans med handledaren bestämma vad som kan vara ett 
lämpligt undervisningsavsnitt för dig under VFU

• Gör en planering utifrån skolverkets styrdokument och det du och 
handledaren diskuterat. Diskutera  lektionsplanering med 
handledaren före undervisning.

• Genomför handledd undervisning. 

• Diskutera din undervisning med handledaren efter varje 
undervisningstillfälle

• Utvärdera själv din egen undervisning

• Auskultera gärna på några andra lärares lektioner

Progression i VFU

• Du kommer att genomföra ett antal VFU perioder beroende på vilket 
program du läser

• Graden av egen undervisning och eget ansvar för elevgruppen höjs för 
varje VFU-period.

• I den sista VFU-kursen kan handledaren lämna dig ensam med en 
klass under något/några lektionspass så att du ska kunna få möjlighet 
att känna eget ansvar för klassen och undervisningen.

OBSERVERA!

• Du ska inte agera vikarie under din VFU.

• Erbjuds du vikariat under din VFU måste de dagarna tas igen efter 
VFU-perioden. 

• Har du blivit sjuk ska VFU-tid tas igen.

När du har frågor gällande VFU

• Frågor relaterade till kursen, kontakta kursansvarig

• Praktiska frågor gällande VFU, kontakta Jeanette Schedewie 
jeanette.schedewie@liu.se
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Jag önskar dig en givande och utvecklande VFU

Till sist…..

• Koppla studentmejlen till din vanliga mejl

• Om det inte känns bra på din VFU, vänta inte med att kontakta mig.

• Det är inte lämpligt att göra VFU på den skola där egna barn går.

Handledare

• Kravet för att bli handledare är att man har lärarlegitimation i de 
ämnen och inom det verksamhetsområde där man handleder sin 
student.

• Linköpings universitet erbjuder handledarintroduktion både höst och 
vår. 

• Inbjudan till handledarintroduktion skickas till skolornas rektorer.

• LiU har även en 7,5 hp handledarutbildning med start varje höst

• Handledarutbildning söks som fristående kurs

• Alla handledare har inte hunnit gå handledarintroduktion eller 
handledarutbildning 

• Ibland kan det vara lämpligt att ha två handledare.

Krav för att bli handledare. 

Vår VFU organisation

• Lärarutbildningar vid Linköpings universitet har ca. 4000 studenter per år 
som läser VFU-kurser. Jag koordinerar de program som ges på halvfart 
distans.

Programmen är

• ULV-programmet = Utländska lärares vidareutbildning

• KPU = kompletterande pedagogiskutbildning hel fart

• VAL = Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

• YRK =Yrkeslärarutbildningen

• Snabbspåret 

• Koordinatorerna fördelar studenter ut till VFU-samordnare i de olika 
kommunerna som i sin tur fördelar studenter ut till handledare på 
respektive skola inom vårt kontrakterade område (Östergötland)
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