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Varför VFU-kurser i 
Lärarutbildningen? 

● För att få öva på att vara lärare i en trygg 

situation och med handledarstöd. 

● För att få erfarenheter att knyta dina 

campusstudierna och ditt kommande yrke 

till. 

● För att få möjlighet att se de teorier du lär 

dig på campus praktiseras i verkliga 

situationer samt att själv få testa dessa.  

● För att få uppleva en lärares vardag. 

● För att uppfylla utbildningsmålen och  

VFU-kursmålen 



VFU-kurser i din 
Lärarutbildning? 

● T3 – VFU I (7,5 hp): Fokus på ämne 1, 
placering i 7-9 eller gymnasium/komvux. 

 

● T6 – VFU II (7,5 hp): Fokus på ämne 2, 
placering i 7-9 eller gymnasium/komvux. 

 

● T9 – VFU III (15 hp): Fokus på ämne 1 
(och 2), placering i gymnasium/komvux. 

 

VFU-handledare stödjer dig i 
din utveckling igenom alla 
VFU-kurser. 

Trepartssamtal 



Närvaro under VFU 

● 100% närvaro 
● Heltid 
● Vikariat 

2 
försök 



VFU-placering – så går det till 
 

● SU placerar i en kommun inom Stockholms län, VFU-samordnaren i 
kommunen/stadsdelen placerar på en skola 

● Placeringen utgår från tre kriterier: 
 - Program och ämnesinriktning 
 - Platstillgång 
 - Restid (beräknad efter aktuell adress i Ladok) 
● Du behåller din placering under hela din utbildning om inte särskilda skäl 

föreligger  
● Du får inte själv skaffa en VFU-plats 
● Du kan bara göra VFU i Stockholms län 

VFU-PORTALEN 

VFU-PORTFÖLJEN 

Särskilda skäl vid VFU-placering 



Frågor om VFU 

● VFU information SU där du även hittar VFU-handboken 
● VFU information ISD 
● VFU-studierektor på Institutionen för språkdidaktik (ISD)  
    Karin Boberg 
    e-post: vfu@isd.su.se 
    tel: 08-12 07 68 17 

● VFU-sekretariatet: vfu@su.se 

 

https://www.su.se/vfu
https://www.isd.su.se/vfu
mailto:vfu@isd.su.se
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