LUT, sektionen för lärarutbildning

Riktlinjer för
VFU- verksamhetsförlagd utbildning
Poäng: 1,5 hp VFU inom ramen för 9 hp
Kurs: Delkurs UVK 4 – Specialpedagogik för grundlärare, åk 4-6
Inkluderande syn och arbetssätt
Kursplan: UV6023, HT 2014
VFU-period: HT 2014, v. 42
VFU-ansvarig i kursen: Ing-Marie Svantesson
_________________________________________________________________________

Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är att förankra lärarutbildningen i
konkreta och praktiska erfarenheter av undervisning och lärande. Målet är att få en
växelverkan mellan den högskoleförlagda och den verksamhetsförlagda utbildningen, mellan
teori och praktik. Reflektionen och diskussionen tillsammans med lärarna i verksamheterna
är viktiga komponenter för att studenterna ska kunna sätta sig in i och förstå komplexiteten i
läraryrket.
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Dessa riktlinjer läggs ut på Blackboard och LUT:s hemsida och mejlas dessutom till VFUlärarna.

Välkommen till VFU i specialpedagogikkursen!!
I en VFU-period knyts det teoretiska perspektivet, som du får dig till livs via föreläsningar,
litteratur och seminarium/workshop här på Högskolan, samman med verksamhetsperspektivet
och läraruppdraget.
Kursen Specialpedagogik för grundlärare innehåller 1,5 hp obligatorisk VFU, förlagd till 5
VFU-dagar under vecka 42. Som student tar du kontakt med VFU-läraren i förväg för
planering.
Denna VFU ligger inom specialpedagogikkursen och fokus ligger på Inkluderande syn-och
arbetssätt. Efter den här VFU:n har du bara slut-VFU kvar . Så nu gäller det att du befinner
dig i högerkolumnen  i progressionsmatrisen. Progressionsmatrisen har du alltid med dig
som papper eller digitalt. Specifikt mål att fokusera i denna kurs är målet kring delaktighet
och lärande där alla elever inkluderas och utmanas.
Som student skall du genomföra de VFU-uppgifter som ingår i kursen samt delta i lämpliga
delar av skolans verksamhet. Uppgifterna innebär bl.a. att du som student samtalar med VFUlärare och elever samt gör observationer. Som student tar du även del av något relevant
åtgärdsprogram som upprättats på skolan/om möjligt inom närmaste elevgruppen. Denna
VFU-period är annorlunda än övrig VFU, eftersom din uppgift som student varierar mellan att
observera och dokumentera undervisningssituationer och endast i mindre omfattning ska hålla
i några undervisande aktiviteter/lektioner. VFU-läraren förväntas ta del av och diskutera den
dokumentation som du som student samlar genom dina observationer.

VFU‐uppgift
Som student ska du tillsammans med din VFU-lärare fokusera på specialpedagogiska synsätt
med utgångspunkt i inkluderande syn- och arbetssätt enligt styrdokumentens intentioner.
Fokus bör ligga på samspel, kommunikation och delaktighet inom elevgruppen. Uppgiften är
fullt möjlig att göra i en grupp utan att elever i behov av särskilt stöd finns i gruppen.
Under denna VFU-period förväntas du som student observera och föra loggbok enligt en
modell som introduceras i kursen. Dessa loggar ska resultera i en fallbeskrivning. Det innebär
att allt som upplevts och dokumenterats i praktiken skrivs om till löpande text.
Fallbeskrivningen analyseras genom den litteratur som ingår i kursen. Begrepp och teori
behandlas inom ramen för kursen och kopplas på så sätt ihop med den verksamhetsförlagda
delen.
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VFU‐placering
Din VFU-placering finns i VFU-databasen, till vilken du tidigare fått kontonummer och
lösenord. När din placering är klar ska du omgående ta kontakt med din/dina VFU-lärare, för
att kunna planera VFU:n.
Det är viktigt att du är närvarande alla dagar. Om du skulle vara frånvarande en eller flera
dagar väntar du med att lämna in blanketten tills alla dagar tagits igen. Vid längre frånvaro är
det viktigt att dagar tas igen så sammanhängande som möjligt.

VFU‐handboken
Du fick den i pappersform när du började här på HH och du hittar den på hemsidan, sökväg:
LUT/Student/VFU/VFU-handboken.

Närvaroblankett
Närvaroblankett/omdömesblankett påskriven av VFU-läraren, inlämnas på Lärarutbildningen
till I-M senast vid examinationsseminariet. Blanketten finns på www.hh.se/vfu-grundlarare
under Riktlinjer/Blanketter.

Bästa hälsningar och med önskan om att du får vara med om att genomföra en lärorik och
spännande VFU-vecka. / Ing-Marie
Delkursansvarig
Ing-Marie Svantesson
035-167649
Ing-Marie.Svantesson@hh.se
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