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Till VFU-lärare och studenter 
i kursen Utbildningsvetenskaplig kärna höstterminen 2021 
 
Tack för att du tar emot en student som läser till ämneslärare inom Ämneslärarutbildning 
med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 (270 hp) vid Högskolan i Borås. Kursen 
Utbildningsvetenskaplig kärna, där denna VFU-period ingår, är studenternas första kurs i 
lärarutbildningen. 
 
Under studentens första verksamhetsförlagda utbildning (VFU) ges studenten möjlighet att få 
en praktisk erfarenhet av läraryrkets komplexitet med fokus på att utveckla lärarkompetens 
och ta ställning till sitt yrkesval. Studenten ska delta aktivt och ges möjlighet att möta och 
samspela med elever, personal och vårdnadshavare, om det är möjligt, samt planera och 
genomföra en pedagogisk aktivitet. VFU-perioden stäcker sig över veckorna 41-42. 
 
Mål 
All verksamhetsförlags utbildning (VFU) som studenten genomför betygsätts av lärare på 
högskolan. Vid bedömning av VFU används ett VFU-bedömningsunderlag som skrivs i av 
VFU-läraren som lämnar kommentarer för varje enskilt mål. För varje VFU-period finns ett 
specifikt VFU-bedömningsunderlag där samtliga mål i kursen som är relaterade till VFU finns 
presenterade. Det är i detta sammanhang också viktigt att uppmuntra studenten att knyta an 
till kurslitteraturen (Insulander, Eva. & Selander, Staffan. (2018). Att bli lärare.) 
 och styrdokument (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet LGR11) 
.  
VFU-moment i kursen CUVK10 
Fältdag 1 – Fösta mötet med studenten 
Den första fältdagen genomförs veckan innan VFU-perioden startar. Vid detta tillfälle besöker 
studenten VFU-platsen och presenterar sig. VFU-läraren och studenten genomför delar av det 
så kallade planeringssamtalet, VFU-läraren presenterar arbetsplatsen och den egna 
verksamheten. Närvarokravet för fältdagen är 2 timmar (gärna längre tid om möjlighet/behov 
finns.) och närvaron ska rapporteras via blanketten ”Närvaroblankett för fältdagar”, vilken 
studenten ska ha med sig. Studenten ska även ha med sig en ifylld blankett för utdrag ur 
belastningsregistret. Föreslaget datum för denna fältdag är den 5 oktober. 
 
Mer information om fältdagar går att läsa i länken VFU-Handboken/Före, under och efter 
VFU 
 
 

https://www.hb.se/globalassets/global/hb---student/utbildningsomraden/ped/student/vfu-ped/vfu-riktlinjer-information-ped/vfu-handbok-ped.pdf
https://www.hb.se/globalassets/global/hb---student/utbildningsomraden/ped/student/vfu-ped/vfu-riktlinjer-information-ped/vfu-handbok-ped.pdf


Handledning 
Under VFU-perioden genomförs minst ett planeringssamtal, ett mittsamtal och ett slutsamtal. 
Vid planeringssamtalet går VFU-läraren och studenten bland annat igenom VFU-brevet, 
VFU-bedömningsunderlaget, tidsplan för genomförande av en pedagogisk aktivitet samt 
intervjuer. Mer om handledning kan du läsa i länken VFU-Handboken/Före, under och efter 
VFU 
 
Genomförande av en pedagogisk aktivitet 
Pedagogisk aktivitet avser i detta fall ett planerat lärtillfälle som studenten iscensätter för att 
ge barn/elever tillfälle till utveckling av nya förmågor, kunskaper och värden. Aktiviteten kan 
vara fristående eller ingå som ett moment i ett större temaområde. Aktiviteten planeras i 
samråd mellan studenten VFU-läraren. Tid, plats och mål för aktiviteten planeras. Studenten 
uppmanas att vid planering utgå från läroplan, barns/elevers förutsättningar, ålder och 
språkliga bakgrund samt gruppens storlek. Aktiviteten skall vara anpassad för målgrupp och 
verksamhet. 
 
Observation 
Studenten ges möjlighet att genomföra en observation som studenten förbereder och följer 
upp på högskolan. Denna observation kommer att ligga till grund för en examination i 
vetenskaplig metod observation. Föreslaget datum för denna fältdag är den 28 oktober. I 
nedanstående stycke finns uppgiften beskriven: 
 

Elevers delaktighet i undervisning är sammanlänkad med lärares etiska ansvar i skolan. I denna 
VFU-uppgift vill vi möjliggöra för dig att upptäcka vad delaktighet i skolan kan handla om. Som 
ett första steg i uppgiften ska du genomföra en observervation av undervisning utifrån följande två 
frågeställningar: Hur uttrycker läraren delaktighet (vad sägs, vad görs?) i undervisningen? Hur 
möjliggör läraren utrymme för delaktighet (genom metoder och uppgifter) i undervisningen?   

     Frostlund, Jörgen (2021) 
 
Fältdag 2 - Intervju 
Studenten ges möjlighet att genomföra en intervju. Studenten förbereder intervjun på 
högskolan och bestämmer en tid med sin VFU-handledare. Denna intervju kommer att ligga 
till grund för en examination i vetenskaplig metod intervju vilken följer upp den observation 
som studenten gör under sin VFU-period. Tid är avsatt för fältdagen den 28 oktober, men ni 
kan naturligtvis komma överens om ett annat datum om dagen inte är lämplig. Även vid detta 
tillfälle ska studenten ha med sig en närvaroblankett som ska fyllas i. I nedanstående stycke 
finns uppgiften beskriven: 
 

Som ett andra steg i uppgiften ska du intervjua läraren om de olika sätt att uttrycka delaktighet 
som framkom som resultat genom din observation. Syftet är att få fram hur läraren tänker kring 
sina möjligheter att skapa delaktighet. Exempel på frågor att ställa till läraren under intervjun kan 
vara: Hur tolkar och förstår läraren innebörden av delaktighet? Vilka är lärarens främsta verktyg 
för att skapa delaktighet? Upplever läraren att hen lyckas i arbetet att skapa delaktighet? Vilka 
möjligheter och hinder upplever läraren att det finns i skolan för att skapa delaktighet för alla 
elever? 

Frostlund, Jörgen (2021) 
 
Återigen – varmt tack för att du tar emot en lärarstudent på VFU! 
 
Josefin Lindell-Sjögren, kurs- och VFU-ansvarig 
 
Josefin Lindell-Sjögren 

https://www.hb.se/globalassets/global/hb---student/utbildningsomraden/ped/student/vfu-ped/vfu-riktlinjer-information-ped/vfu-handbok-ped.pdf
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