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Till dig som är VFU-lärare för student i kurs 11GF32, Tillval: Musik för grundlärare 
med inriktning mot arbete i fritidshem, 30 hp, Borås HT19. 
 
Studenten som kommer till dig går sin tredje termin på lärarutbildningen och läser denna termin 30 
högskolepoäng i musik. I den här kursen ingår, utöver VFU-områdesdagen 14/11, tre veckors VFU, v. 47, 48 och 
49 samt fem fältdagar. Dessa fem fältdagar är schemalagda innan VFU-perioden för förberedelser/planering 
inför den sammanhängande VFU:n. Studenten har även några uppgifter hon eller han ska genomföra under 
fältdagarna. Studenten kommer att meddela dig som handledare vad hon eller han har i uppgift. Datumen för de 
fem fältdagarna är följande: 13/9, 20/9, 26/9, 8/10 och 22/10. 
 
Studenten är bärare av information från Högskolan och ska lämna över kursinformation, VFU-handbok, VFU-
dokumentation med underlag för bedömning (VFU-mål), bedömningsmatris samt sina personliga VFU-mål. Du 
som VFU-lärare förväntas ge en skriftlig kommentar till varje mål. Det är angeläget att en kommentar skrivs 
med utgångspunkt från bedömningskriterierna. Observera att VFU-målen denna termin innefattar 
musikdidaktiska kunskaper och färdigheter, vilket innebär att studenten måste ges tillfälle att undervisa i musik 
på sin VFU-plats. Vid godkänt resultat på kursen blir studenten behörig att undervisa i musik i åk 1-6. Under 
VFU-perioden är det viktigt att studenten får möjlighet att ta ett allt större ansvar för de olika delar som ingår i 
lärarrollen. 
 
Under VFU:n ska studenten leda minst sex stycken musiklektioner, gärna fler! Passen kan se ut på olika sätt 
beroende på verksamhet samt hur din planering ser ut för de veckor studenten är på besök. Studenten ska alltså i 
samråd med dig som VFU-lärare skriva didaktiska planeringar i musik kring de lektionstillfällen studenten ska 
hålla i. Denna planering sker bland annat under fältdagarna. Kom ihåg att förhålla er till VFU-målen vid 
planeringen. Vid minst två av de musiklektioner studenten leder ska studenten filmas. Detta är för studentens 
egen utvecklings skull och inget bedömningsmaterial. Studenten kommer sedan att välja ut några moment/delar 
från filmen att reflektera kring vid sin VFU-uppföljning på Högskolan. Viktigt är att kontrollera vilka riktlinjer 
som finns gällande bild- och ljudupptagning på VFU-platsen. 
 
Under VFU-perioden kommer studenten vid ett tillfälle få besök från Högskolan av en musiklärare som kommer 
för att titta på studenten när hon eller han undervisar. Det är dock viktigt att du som VFU-lärare så tidigt som 
möjligt tar kontakt med mig, kursansvarig på Högskolan, om du är tveksam angående din bedömning eller om du 
misstänker att din student inte kommer att uppnå VFU-målen för kursen 11GF32. Genom ett tidigt besök av 
lärare från Högskolan kan vi gemensamt komma överens om hur vi går vidare med studentens VFU. Jag vill 
dock poängtera att du som handledare inte är ansvarig för det betyg som sätts. Du ger ett omdöme utifrån VFU-
målen som jag, i egenskap av examinator, sedan tar hänsyn till när jag sätter betyget. Det är alltså jag som 
examinerar studenten och ansvarar för studentens slutliga betyg på VFU:n. Om du har frågor eller funderingar 
kring studentens VFU tveka inte att höra av dig till mig. 
 
Med hopp om ett gott samarbete. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Karin Lindahl, kursansvarig 
karin.lindahl@hb.se 


