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Studenter ute på VFU - frågor kring vikariat   

Under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) arbetar studenterna i verksamheten. Det är 

skolan som avgör var och på vilket sätt arbetet bedrivs.   

Några av skolornas huvudtankar är att:  

• studenten ska känna sig nyttig genom sitt arbete på skolan   

• skolan ska kunna ha nytta av studenten, både som en extra vuxen men minst lika 

mycket som en diskussionspartner i arbetet, både det dagliga och det mera 

långsiktiga arbetet med skolutveckling.   

Vikariat eller del av VFU?   

Under VFU-kurserna i utbildningen arbetar studenten utifrån den planering man gör på̊̊̊  skolan.  

Det förutsätts att studenten arbetar full tid under dessa veckor med planering och 

genomförande av undervisning och deltar i annan verksamhet som ingår i en lärares 

skyldighet. Det innebär att studenten ska kunna arbeta i sin ordinarie verksamhet även om den 

lärare som har huvudansvaret inte är där. VFU-kurserna planeras tillsammans mellan 

handledare/arbetslag och student och därför är det naturligt att ju längre studenten kommit i 

sin utbildning, desto mer tar studenten över av arbetsuppgifterna och blir allt mer självständig 

så att hen också̊̊̊  kan arbeta ensam med eleverna. Vid alla sådana tillfallen är det givetvis rektor 

eller den rektor utser som är ansvarig för verksamheten och som ska finnas till hands och vid 

behov stödja studenten i arbetet.   

Ska man tillfälligt vikariera (avlönat och med fullt ansvar) för en lärare krävs ett 

anställningsförfarande. Enligt universitetets regler kan man inte ha rollen som student när man 

är anställd som vikarie, d v s den tiden kan inte betraktas som studietid.   

Att studera på̊̊̊  lärarutbildningen innebär heltidsstudier där varje termin omfattar 20 veckor, 

vilket räknas som 30 högskolepoäng (hp). All tid inom en kurs är inte schemalagd. Detta 

innebär dock inte att detta är fri tid utan att den behöver användas inom den pågående kursen 

till självstudier, arbete i olika grupper, studiebesök m.m.   

Om studenten får förfrågan om vikariat är det viktigt att beakta att   

• studenten har full rätt att säga nej till en sådan begäran från skolan. Någon press på 

studenterna från skolans sida får inte förekomma.   



• studenten givetvis själv får ta ansvar för om han/hon på̊̊̊  tid som inte är planerad för 

annat anser sig kunna vikariera   

• studenten kan riskera att missa en kurs och därmed poäng, vilket kan skapa problem 

med studiemedel och därmed förlänga utbildningen. Vikariat kan därför endast röra sig om 

enstaka tillfallen.   
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