
Till dig som är VFU-lärare för student som läser Bild tillval, Grundlärare 

med inriktning mot fritidshem 

Studenten som kommer till dig går sin tredje termin på utbildningen. Denna termin står Bild- 

ämnet i fokus. Här följer en kort information om terminens VFU-veckor V 47-49. Studenten 

är bärare av informationen och ska överlämna till dig VFU-brev, VFU-handbok och 
bedömningsunderlag för VFU.  

VFU 

Studenten ska i samråd med sin VFU-handledare leda minst sex lektioner. 

Instruktioner till studenten: 

Med stöd av den planering du tränat på ska du genomföra minst sex bildlektioner på din VFU-

plats.  

Dokumentera på för dig lämpligt sätt. 

Reflektera över din uppgift:  

Hur kändes det? Vad var bra? Vad ska jag göra annorlunda till nästa gång? Vad har jag lärt mig? 

Hur var barngruppen/klassen? Vilket stöd fick du av din handledare? Andra tankar?  

Instruktioner till VFU-läraren:

Hjälp studenten att hitta lämpliga tillfällen och lämpliga klass/gruppsammansättningar för att 

genomföra sina uppgifter. Visa var material finns och resonera om hur studentens bilduppgift på 

ett bra sätt kan passa in sammanhanget för eleverna. Utvärdera efteråt.  



Studenten har också till uppgift att dokumentera följande uppgifter i sin portfölj: 

1. Studenten ska med sin VFU-handledare diskutera och titta på betygsbedömning.

2. Vidare ska studenten tillsammans med handledaren titta på lektionsplaneringen för

höstterminen.

3. Hur är det estetiska organiserat?  Du ska titta på hur lektionssalen/lektionssalarna ser ut.

Hur är materialet placerat i rummet? Används återvinningsmaterial? Finns det ett

hållbarhetsperspektiv? Hur tänker du själv kring detta? Finns det något som ev. kan

förändras?

4. Studenten ska också filma ca. 30 minuter av en bildlektion som är planerad och leds

av studenten, ex. med en iPad. Det ska sedan följas upp på högskolan.

Jag är tacksam om det ges tid för studenten att sitta ner tillsammans med dig som handledare och 

titta på punkt 1-3 och hjälpa studenten med att filma sin lektion. 

Fältdagar 

Studenten skall också besöka sin VFU-plats under 3-5 dagar, s.k. Fältstudiedagar. Dessa ska 

genomföras i god tid innan VFU och studenten tar själv kontakt. Tanken är att studenten ska 

bekanta sig med VFU-platsen och med sin handledare. Studenten har i uppgift att närvara vid 
minst en bildlektion tidigt under terminen, med syfte att studera hur bildundervisning kan 
genomföras. Likaså har studenten under oktober-november som uppgift att genomföra en 

träningslektion med en grupp elever. Här kan VFU-platsen bli ett lämpligt forum, men det är 

inget krav.  

Ett stort tack för din hjälp och jag hoppas att ni får en fin VFU och fina fältdagar tillsammans, 

hälsar kursansvarig Marie Fahlén (Högskolan i Borås), marie.fahlen@hb.se 

Jonas Johansson, VFU-ansvarig, tel. 033-435 44 56, jonas.johansson@hb.se 




