
Tid Innehåll Att läsa till sammankomsten 
v.35 tisdagen den 27 aug, 2013 

kl.16.00-19.30 

sal A612. 

Gruppsal; A606. 

  

Kursintroduktion, Ingamay 
Larsson 

Genomgång av kursen, 
kurslitteratur samt 
examinationsformerna 

Lärarutbildningen idag/VFU. 
Diskussion om Kunskap, 
Lärande och Utveckling. 

Ingamay Larsson 

  

Högskolan i Borås. (2000). Att 
skrivayrkesdagbok – En möjlighet 
för denreflekterande pedagogen 
Högskolan i Borås. (2007). 
Reflektion gör sig icke självt.  

Propositionens text om en förnyad 
lärarutbildning. Samt ny 
propositionstext.Högskolan i 
Borås. (2007). 

Utbildningsplan för 
Lärarutbildning 210/270 
högskolepoäng Institutionen för 
pedagogik samt propositionstext 
om den nya lärarutbildningen och 
utbildningsplanerna för de nya 
examina som ges vid Högskolan i 
Borås. Se hemsidan! www.hb.se 

v.38 tisdagen den 17 sept, 

kl 16.00-19.30 

sal A612. 

Gruppsal; A614. 

Reflektionsbegreppet och olika 
redskap för reflektion. 

Gruppdiskussioner 

Mariann Bourghardt  

Häftena som rekommenderades till 
kursintroduktionen. 

Orlenius, K. & Bigsten, A. Den 
värdefulla praktiken.  

Ta med en händelse från din 
verksamhet i 2 exemplar till din 
grupp. En version som du har 
analyserat och reflekterat kring och 
en version där du bara har beskrivit 
själva händelsen, utan analys och 
reflektion. Se till att alla deltagare i 
din grupp får ett ex av din händelse 
utan analys och reflektion. Följ 
Praxistriangeln som utdelas 
vidkursintroduktionen. 

V41. tisdagen den 8 okt, 

kl 16.00-19.30, 

sal A612. 

Gruppsal; A614 

  

 VFU-lärarrollen + VFU-
dokumentation/studentbok. 

Lärares yrkesetik. 

Ingamay Larsson 

  

 Ladda hem och ta med VFU-
handbok samt VFU-
dokumentation/studentbok. 

Gå in på www.hb.se/ped/vfu 

Under mappen Dokument finner du 
VFUhandbok samt VFU-
dokumentation/studentbok. 

v.43 tisdagen den 22 okt, Praxisnära forskning och 
skolutveckling. 

Gå in på www.skolporten.com och 
sedanforskning & utveckling. 

http://www.hb.se/
http://www.hb.se/wps/portal/ped/vfu
http://www.skolporten.com/


kl 16.00-19.30 

sal A614. 

Gruppsal; A608. 

  

Gruppdiskussioner utifrån 
artiklar, avhandlingar och 
forskningsnyheter. 

Christer Wede 

Plocka fram en 
artikel/avhandling/forskningsnyhet 
som handlar om utvecklingsarbete i 
stödjande av 
lärarkompetensutveckling inom ett 
område som intresserar dig. 

Ta med underlaget till 
gruppdiskussionen. 

v.46  tisdagen den 12 nov, 

kl 16.00-19.30 

sal A614. 

Gruppsal; A608. 

  

Samtal som arbetsform. 

Betydelsen av känslomässig 
mognad i samtal samt 
förmågan att kunna ge och ta 
emot kritik och råd. 

Gruppdiskussioner. 

Helena Pokka. 

 Rosenberg; Lära för livet. 

Normell; Pedagogens inre rum. 
Ta med exempel från litteraturen 
som du knyter till din verksamhet. 

v.49 tisdagen den 3 dec 

 kl 16.00-19.30, 

sal A612 (MBO), A614(MCR) 

  

  

Examination 1-
Litteraturseminarium 3,5 hp. 
Se separat bilaga. 

Information kring 
Gruppindelning inför 
examination 2. 

Mariann Bourghardt och 
Marita Cronqvist 

  

Selander & Selander; Professionell 

handledning. 

Lauvås & Handal; På egna villkor- 
En 

strategi för handledning. 

Orlenius, K. & Bigsten, A; Den 
värdefulla 

praktiken. 
v.1 OBS! torsdagen den 2 jan 
2014, 

kl 00.00-23.59 

  

  

Inlämning av 
Handledningsfilosofin-version 
1 på Ping-Pong. (Ditt 
råmanus.) 

  

Mariann Bourghardt, Marita 
Cronqvist 

Se separat instruktion. 

  

v.2 OBS! torsdagen den 9 jan, 
kl 

16.00-19.30 

sal B431 (MBO), B433 
(MCR), B403 (IML) 

Examination 2 - Seminarium 
Handledningsfilosofin 4 hp. 
Examinationsschema utdelas v 
51. 

Mariann Bourghardt, Marita 
Cronqvist 

Se separat instruktion. Vid detta 
tillfälle ska du ha läst en av dina 
medstudenters 
handledningsfilosofi  lite mer 
noggrant för att kunna leda en 
diskussion kring denna. Du ska 
också aktivt deltaga i övriga 
diskussioner. Detta 



 OBS! Tiden kan komma att 
förändras beroende på 
deltagarantal i kursen. 

semninarietillfälle kan du också se 
som ett lärandetillfälle eftersom du 
kommer att få synpunkter på 
din handledningsfilosofi både från 
medstudent samt examinator som 
du sedan inom en vecka ska ha 
bearbetat för slutgiltig inlämning 
och bedömning.   

  
v.3 OBS! torsdagen den 16 jan, 

 kl 00.00-23.59 

  

Inlämning av 
Handledningsfilosofin 4 hp -
slutversion på Ping-Pong. 

Mariann Bourghardt, Marita 
Cronqvist 

 Här lämnar du in din efter 
seminariet bearbetade slutversion 
av din Handledningsfilosofi 4 hp  

  

  

  



Uppgift inför föreläsningar vid kursintroduktionen samt kring 
reflektionsbegreppet. 
Inledningsavsnitt i din nya Yrkesdagbok. 
Den skriftliga berättelsen skall innehålla följande delar. 
Detta ska du ha med dig till kursintroduktionen. 
 

Inför kursintroduktionstillfället 2013-08-27. 
1. Din arbetsplats. 
- Beskriv förskolan/skolan/fritidshemmet och 
närområdet. Lokaler, elever. 
- Organisation av arbetet. Arbetsenheter, konferenser, 
ledning föräldrakontakter. 
- Skolkod. Rutiner, värderingar, outtalade normer. 
2. Lärarrollen: 
- Vilka olika typer av pedagoger har du mött? Beskriv den gode 
pedagogen! 
- Varför blev du pedagog? 
- Varför vill du bli VFU-lärare? Vad kännetecknar en VFU-lärare? 
3. Kunskap – Lärande – Utveckling. 
- Beskriv kortfattat hur du ser på dessa tre begrepp utifrån din 
erfarenhet och förförståelse som du har av dessa. 

Inför reflektionsbegreppstillfället 2013-09-17. 
Detta ska du ha förberett. 
4. Välj en händelse ur din vardagsverksamhet eller ur din ” Tankebok/ yrkesdagbok”. 
a. Beskriv bara händelsen utan att analysera och reflektera kring 
denna. Gör denna i två exemplar på separat papper som du har 
med dig till föreläsningstillfället. Kopiera också upp den i lika 
många ex som antalet deltagare i din studiegrupp. 
b. Här ska du nu försöka att analysera din händelse. Varför du 
handlade som du gjorde utifrån ditt yrkeskunnande? 
Beskriv – Analysera – Reflektera. Använd dig gärna av de tre 
reflektionsstegen; Handling – Tanke – Känsla. 
Lycka till! 
Med vänlig hälsning 
Ingamay Larsson 

  



Examinationer i kursen 

Examination nr 1, 2013-12-03. 
Litteraturseminarium, 3,5hp 

Selander, Ulla-Britt. & Selander, Staffan. (2007). Professionell handledning. Lund: 
Studentlitteratur 

Lauvås, Per. & Handal, Gunnar. ( 2000) På egna villkor – En strategi för handledning. 
Handledningsprocessen. (Kapitelutdraget utdelas vid kursintroduktionen.) 

Orlenius, Kennart. & Bigsten, Airi. (2006). Den värdefulla praktiken. Stockholm:Liber 

Förberedelse 
Var och en förbereder sig skriftligt som stöd inför seminariet. Se till att göra separata 
dokument för varje litteratur och besvara följande punkter; 
• Sök efter det centrala i innehållet och skriv en kort redogörelse för detta utifrån din 
tolkning. 
• Lyft fram några avsnitt som just du funnit speciellt intressanta. Motivera och 
formulera diskussionsfrågor till din grupp. 
• Skriv ner ”tänka-på”-punkter inför ditt yrkesutövande som VFU-lärare utifrån de 
kunskaper/synpunkter litteraturen ger. 
• Ge exempel på situationer du varit med om som bekräftar eller motsäger något av 
innehållet i litteraturen. 
 
Seminariet 
Vi samlas och bildar grupper. 
Gruppen ansvarar för att fördela tiden så att alla hinner presentera sitt individuella ”paper”. 
Vid återsamlingen skall varje grupp presentera två frågor som ni diskuterat och vad ni kommit 
fram till. Skriv era frågor på tavlan. 
Era individuella underlag ska lämnas till examinator efter seminariet. 
Det underlag som du får fram vid detta seminarium blir en bra grund inför din 
slutexamination, handledningsfilosofin. 
 
För godkänt krävs: 
• Närvaro och aktiv medverkan vid seminariet. 
• Inlämnat individuellt skriftligt underlag enligt ovan angivet innehåll. Glöm ej 
referenslistan! 
• Närvaro och aktiv medverkan vid seminariet 

Examinatorer: Mariann Bourghardt, Marita Cronqvist 

 
 

  



Examination nr 2, 2014-01-09. 
Examinationsseminarium – ”Min handledningsfilosofi” 4Hp 

Ur innehållssynpunkt: 

Arbetet är indelat i tre delar; bakgrund (1/3), handledningsdel (2/3) och framtida tankar (1/3). 
Använd dig av rubriceringar för att underlätta läsbarheten. Bakgrundsdelen är mer som en 
inledning kring dig själv och den ger viss information om dig som lärare. 

 
1. Din verksamhet som pedagog. 

I inledningen bör du beröra aspekterna som anges nedan. Hur du väljer att 
skriva är upp till dig. Använd gärna punkterna nedan som rubriker. Det ska tydligt framgå vad 
du menar. OBS! Glöm inte att litteraturanknyta dina reflektioner/tolkningar. 

• Principer som kännetecknar god omsorg- och lärandemiljö 
• Varför blev jag lärare 
• Min människosyn 
• Min kunskapssyn med lärande och utveckling. Relatera gärna till din egen 
verksamhet. 

2. Handledningsfilosofin. 

Den här delen ska vara mest framträdande (del 2). Den handlar om ditt VFU-läraruppdrag och 
din handledning. Här tänker du utifrån ditt uppdrag som VFU-lärare. 
Filosofin bör ta upp din tolkning av de olika aspekterna av handledning. 
Litteraturanknytning är nödvändig för att bearbeta och förtydliga ditt innehåll i varje 
punkt. I detta avsnitt  ska din stora arbetsinsats/fokus ligga. 

• Min syn på VFU - samt den verksamhetsförlagda utbildningens roll i lärarutbildningen. 
Motivera och visa på kunskaper utifrån lagtexter (proposition) och utbildningsplaner. Tänk på 
att du ska beskriva VFU som det ser ut i nuvarande utbildning. Du ska visa på kunskap om det 
ur de dokument och föreläsningar som har varit i kursen. En del information hittar du på 
hemsidan. 
• Mina roller som VFU-lärare. Vilka roller framträder hos dig i ditt VFU-läraruppdrag? 
Beskriv! 
• Vilken kunskap är viktig att artikulera som VFU-lärare? Här skriver du vad du anser att 
du har för specifika kunskaper i egenskap av verksam lärare i kommunen. Den kunskapen är 
speciellt kopplad till din lärarroll och studenterna kan inte få del av den från andra. Ex. vad 
vill du delge din student om läraruppdraget som den kan behöva känna till inför kommande 
yrke? 
• Strategier för min handledning. Du ska klart och tydligt redogöra för dina strategier som 
du tänker ha som VFU-lärare när du ska handleda en student under hens VFU-period. 
 
3. Nya frågor och tankar. 

Den sista delen av arbetet ska handla om förslag på nya idéer som kan förbättra VFU.  Du ska 
kunna visa fram goda kunskaper om organisationen i kommunen och på högskolan. Obs! 
nämn inga namn utan använd dig av funktionerna som personerna innehar vid beskrivning av 



dem. Här ska du även visa kunskaper på hur samverkan kring VFU skulle kunna förbättras 
innehållsmässigt och inte bara organisatoriskt. 

 
Här kommer de funderingar och tankar som du har angående kursen och 
fortsättningen av att vara VFU-lärare. 
• Organisation av VFU mellan högskolan och partnerområdet. Hur ser  nuvarande 
upplägg ut i din kommun? Du ska kunna visa fram goda kunskaper om organisationen i 
kommunen och på högskolan. Obs! nämn inga namn utan använd dig av funktionerna som 
personerna innehar vid beskrivning av dem. 

Hur ser din vision och dina förslag på förbättringar ut angående samarbetet/samverkan 
mellan högskolan och ditt partnerområde? Vad är din vision angående VFU? Här ska du 
visa kunskaper på hur samverkan kring VFU skulle kunna förbättras innehållsmässigt och inte 
bara organisatoriskt.  

Kriterier för godkänt 
Litteraturhänvisningar skall ske i löpande text utifrån Harvardsystemet 
Reflektion/egna tolkningar till punkt 1-3 i löpande text 
Litteraturlista/referenslista 

Ur formaliasynpunkt: 

Ditt arbete ska innehålla referenser. Med det menas att du ska hänvisa i din löpande text till 
författare som har innehåll som du tolkar. Referenser skrivs med författarens efternamn och 
inom parentes utgivningsår. Hänvisningen ska överensstämma med referenslistan. Undvik att 
skriva ”Boken tar upp…” eftersom boken inte kan göra det utan det är författare som formar 
innehåll. Skriv gärna med tolkningar av deras innehåll (några meningar) eftersom det visar att 
du stärker dina egna synpunkter med författarnas. 

Använd blankrad som styckeindelning. 
Undvik talspråk 
Använd VFU som begrepp i alla lägen 
Begreppet för VFU-läraren bör vara enhetligt i ditt arbete. 
Begreppet för student ska också vara enhetligt om du inte skriver in citat där författaren 
benämner det annorlunda. Citat bör användas restriktivt. 

Max 8 A4-sidor, Times New Roman 12p dataskrivet 
 
Lycka till! 
MVH Ingamay Larsson, Mariann Bourghardt, Marita Cronqvist 

  

  



Examination av Handledningsfilosofin 

Examinationsgrupperna kommer att bestå av ca 3-5 deltagare (här kan antalet komma att 
förändras) . Varje deltagare skriver en enskild handledningsfilosofi, som ska mailas till alla de 
övriga i gruppen senast 5 dagar (4 jan 2014) innan examinationstillfället för genomläsning. 
Glöm ej att lämna in din Handledningsfilosofi -version 1 på Ping-Pong,  två dagar ( 2 jan 
2014) innan du skickar arbetet till övriga gruppmedlemmar.  
Du skall presentera/diskutera en annans arbete. Det innebär inte samma sak som att opponera 
och 
kritiskt granska ej heller recensera. Du läser det arbetet mer noggrant än de övriga jobben. I 
presentationen skall du lyfta det du särskilt fastnade för, alltså positiva aspekter och föra en 
diskussion kring detta. Du kan också ta tillfället att ställa några frågor som du vill ha svar på. 
Ge Ros och råd! 

Ditt skriftliga diskussionsunderlag ska innehålla 

• vad som utmanade dig innehållsmässigt 
• vad som behöver förtydligas 
• vad var extra positivt? 

OBS! du ska inte bedöma din medstudents arbete. Det gör examinator. 

 OBS! Du ska ha med dig minst tre exemplar av ditt diskussionsunderlag för att lämna 
in till examinator  och medstudent samt ett som är ditt privata. 
Efter presentationen/diskussionen på max 15 min per arbete diskuterar gruppen arbetet. Det är 
Du som är diskussionsledare vid efterföljande diskussion för alla i gruppen. Total tid för ett 
arbete är ca 
20 min. Därefter har du möjlighet att gå hem och göra ev ändringar av din 
handledningsfilosofi utifrån de synpunkter som framkommit under diskussionsseminariet. 
Ditt reviderade arbete ska vara inlämnat senast den 16 jan på Ping-Pong. 
Arbetet granskas och examineras av den examinerande läraren. Du kommer att få besked om 
ditt arbete är godkänt via mail senast tre veckor efter examinationen. Om ditt arbete inte blir 
godkänt ska du få besked om vilka kompletteringar som behöver göras för att få det godkänt. 
Kompletteringar inlämnas skyndsamt. 

Praktiska arrangemang: Utförligare information samt grupplista med utsedd examinator 
inför examinationen kommer att ges vid litteraturseminarietillfället den 3 dec. 
Eftersom vi håller på i 1 – 2 h utan paus kan det vara klokt att medta något drickbart/ätbart. 
 

Väl mött! 
Ingamay, Mariann och Marita 

 


	Examinationer i kursen

