
 

 

Till dig som är VFU-lärare för student som läser till Grundlärare med 
inriktning mot fritidshem (11gf50) 

Studenten som kommer till dig går sin femte termin på utbildningen. Här följer en kort 
information om terminens VFU-veckor V 46-48. Studenten är bärare av informationen 
och ska överlämna till dig VFU-brev, VFU-handbok och bedömningsunderlag för VFU. 
 

Studenten ska i samråd med sin VFU-handledare genomföra följande uppgifter: 

Under din VFU ska du planera och genomföra pedagogiskt arbete i samråd med din 
VFU-handledare. Det är bra om du här tar användning av dina kunskaper i tillvalsämnet. 
Huvudsaken är att du självständigt får tillfälle att leda och genomföra pedagogisk 
verksamhet i så stor omfattning som det är möjligt, för att du ska få chans till träning.  
Följs upp vid VFU-uppföljningen. 
 
VFU-uppgift 1: 
Du skall under din VFU titta på hur fritidslärarna på din VFU-plats arbetar med 
barnkultur och skapande verksamhet, och även diskutera detta med din handledare. Beskriv 
det som du får fram kort i ditt individuella skriftliga arbete. Vad kan du lära av det som du 
sett när det gäller din egen framtida didaktiska planering? Reflektera kritiskt över det 
som du tycker fungerar bra, respektive vad som fungerar mindre bra.  
 
VFU-uppgift 2: 
Du skall under din VFU genomföra ett mindre utvecklingsarbete på fritidshemmet där du 
använder dina kompetenser från tillvalsämnet. Utvecklingsarbetet ska omfatta minst tre 
tillfällen och omfatta minst fem barn. Det planeras i samråd med din handledare, vilket 
kräver att du kontaktar denne i god tid innan VFU: n. Utgå från de didaktiska frågorna – Vad? 
Hur? Varför? Reflektera kritiskt över hur utvecklingsarbetet har fungerat. 
 
VFU-uppgift 3: 
Planera och genomför en högläsning och ett boksamtal tillsammans med en grupp barn i 
fritidshemmet. Beskriv vilka mål du stödjer dig på i styrdokumenten, hur boken väljs, hur du 
förbereder dig för läsningen, hur du skapar en lustfylld läsmiljö och hur du förbereder 
boksamtalet. Använd styrdokument, kurslitteratur, föreläsning och workshop som 
inspiration när du förbereder dig.   



Instruktioner till VFU-läraren:  

Hjälp studenten att hitta lämpliga tillfällen och lämpliga gruppsammansättningar för att 
genomföra sina uppgifter. Visa var material finns och resonera om hur studentens uppgift 
på ett bra sätt kan passa in sammanhanget för eleverna. Utvärdera efteråt. 
 
 

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

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

- och VFU-teamet (Högskolan i Borås) (vfu-lararstudenter@hb.se) 
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