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Information 

  

Detta informationsbrev vänder sig till dig som är vänlig och tar emot studenter från 

speciallärar- specialpedagogprogrammet när de genomför sina verksamhetsförlagda 

fältstudier VFF. Den verksamhetsförlagda utbildningen inom speciallärar- och 

specialpedagogprogrammet skiljer sig en del från VFU inom lärarprogrammet. Studenter från 

speciallärar- specialpedagogprogrammet har sedan tidigare en lärarexamen eller 

förskollärarexamen. Dessutom krävs minst tre års yrkeserfarenhet efter lärarexamen för att få 

tillträde till utbildningen som är på avancerad nivå (Se Högskoleverkets examensordning för 

ytterligare information). Förutom att programmen leder till speciallärar- och 

specialpedagogexamen förbereder utbildningen för studier inom forskarutbildningen. Detta 

medför att den verksamhetsförlagda utbildningen inom dessa program har fått annan karaktär 

än inom lärarprogrammet.  

 

Skillnaden innebär att studenterna, i stället för veckovisa verksamhetsförlagda studier med 

poäng, genomför olika typer av fältstudier. Dessa flätas kontinuerligt in vid olika tillfällen 

under kurs II i utbildningen. Specialpedagogiska institutionens lektorer handleder och 

bedömer studentens prestationer utifrån det material som insamlats under de fältförlagda 

studierna. Detta blir därmed inte någon uppgift för VFF-kontaktpersonen. 

 

Sin VFF förväntas studenterna genomföra i grupper och klasser inom förskola, grundskola 

eller gymnasium. Arbetsplatsen ska helst inte vara känd för dem sedan tidigare. De behöver 

här hjälp av VFF-kontaktpersonen, som bör vara utbildad speciallärare eller specialpedagog, 

att organisera sina VFF-uppgifter.  

 

Uppdraget som VFF-kontaktperson inom dessa fältförlagda studier kan till exempel handla 

om att i samråd med studenten hjälpa till med att finna en grupp eller klass där studenten kan 

observera samspelet mellan lärare och elever, föreslå elever för observation eller någon form 

av kartläggning eller vara behjälplig med att finna ett antal pedagoger som vill delta i en 

samtalsgrupp. Kontaktpersonen kan också hjälpa till att engagera ett arbetslag för eventuellt 

utvecklingsarbete. Specialpedagogiska institutionen förväntar sig dock att studenten också tar 

ansvar för att skapa kontakter på sin VFF-plats och på ett sådant sätt att de uppgifter som ska 

utföras blir en naturlig del av verksamhetens vardag.  
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Kort sagt handlar VFF-kontaktpersonens arbetsuppgifter om att underlätta för studenten att 

organisera sina fältförlagda uppgifter inom den aktuella verksamheten, men det är också 

viktigt att studenten inom ramen för reflekterande samtal får ta del av den unika pedagogiska 

erfarenhet som kontaktpersonen besitter.  

 

Vid planeringen av fältstudierna är det viktigt att studenten tillsammans med sin 

kontaktperson går igenom utbildningsplan, examensmål, kursplan, kursbeskrivning och 

schema, samt kontaktuppgifter till kursansvarig lärare på universitetet. 

 

Kontakta  kursansvarig lärare på Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet vid 

frågor gällande arbetsuppgifter och annat som rör studentens uppdrag. Vid övriga frågor 

kontaktas VFF- ansvarig på Specialpedagogiska institutionen. På följande sidor återfinns en 

översikt över speciallärar- och specialpedagogprogrammets olika kurser som ska genomföras 

under den fältförlagda tiden, namn på kursansvariga, period när fältuppgiften kan äga rum 

samt fältuppgiftens art.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Herkner 

VFF-samordnare 

Stockholms universitet 

Specialpedagogiska institutionen 

birgitta.herkner@specped.su.se 

Tel. 08 1207 6450  

mailto:birgitta.herkner@specped.su.se
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Den verksamhetsförlagda utbildningen för studerande på 

speciallärarprogrammet HT 2016-VT 2017 

Ni har tagit emot en av våra studenter på speciallärarprogrammet! De studenter som läser på 

programmet är alla erfarna pedagoger och matematiklärare som har valt att utveckla sig genom studier 

på avancerad nivå. Under läsåret kommer de studerande att genomföra tre olika Verksamhetsförlagda 

fältarbeten (VFF), två fältarbeten i delkurs 1 och ett fältarbete i delkurs 2. Dessa fältarbeten har tydliga 

ramar och vi hoppas på att frågeställningarna kan formuleras utifrån behoven i er verksamhet. 

Meningen är att både ni och studenten skall ha nytta av uppgifterna. Ramarna för de olika uppgifterna 

är följande: 

Inriktning matematik 

Kurs: Möjligheter och hinder i lärprocesser inom matematikutveckling 

Under delkursen ska studenterna genomföra två fältarbeten. Nedan beskrivs uppgifterna mycket 

kortfattat samt tidsramen för uppgifterna. Uppgift 1 genomförs enskilt och uppgift 2 genomförs i 

grupp om 2-3 studenter. Uppgift 2 innefattar att studenterna ska genomföra en "Learning study" i 

ämnet matematik för elever som befinner sig i matematiksvårigheter. Kan inte VFU platsen erbjuda en 

legitimerad matematiklärare, är det bättre studentarbetslaget utför uppgiften på en arbetsplats där 

legitimerade matematiklärare finns.   

Uppgift 1- genomförs efter vecka 39 

Intervjua/samtala med cirka 5 elever om elevernas begreppsuppfattning kring ett matematiskt begrepp. 

Samtalen är enskilda. 

Uppgift 2 – genomförs efter vecka 45 

Genomföra undervisning om minst 2 lektioner i matematik i en grupp (allt från 3 - 25 elever) där 

elever som är i matematiksvårigheter finns. Uppgiften ska genomföras i grupp. Tillsammans planerar 

studenterna en lektion runt ett lärandeobjekt som de av erfarenhet vet ställer till problem i en del 

elevers matematiska begreppsutveckling. Utgå från de missuppfattningar och svårigheter som blir 

synliga i elevernas förkunskaper, där examinationsuppgift 1 kan bilda ett underlag. Planeringen är ett 

kollegialt samarbete, där hänsyn tas till elevers olika förutsättningar och behov. Utifrån den 

gemensamma planeringen genomför en av er undervisningen med utgångspunkt i delaktighet i en 

klass och/eller grupp där minst en elev i matematiksvårigheter finns. Ni andra finns med som 

observatörer (alt. filmning). Efter lektionen utvärderar ni tillsammans och förändrar planeringen inför 

nästa genomförande.  

 

Kurs: Bedömning och pedagogisk utredning 

Under vårterminen 2017 ska studenterna genomföra en pedagogisk utredning och kartläggning av 

matematikkunskaper. En elev utreds och i uppgiften ingår det fler kartläggningstillfällen och möjlighet 

att följa elevens hela skolsituation. Arbetet avslutas med förslag på åtgärder på individ, grupp och 

skolnivå. Under kursen ingår också en bedömningsuppgift för en grupp elever. Bedömningssituationen 

ska vara muntligt eller laborativ och bedömningsmetoden (analytisk eller holistisk) Vi hoppas att 

dessa fältarbeten kommer att gagna er verksamhet och att ni kommer att ha ett givande samarbete med 

en av våra studerande. Vi vill också påminna er om att under tredje terminen kommer de studerande 

att utföra ett självständigt forskningsarbete på 15 hp, vilket vi gärna ser är kopplat till behoven på 

fältet.      

 

Med vänliga hälsningar                                                                                                                                            

Delkursansvariga    

Inger Ridderlind och Eva Rosenqvist, Speciallärare i matematik och                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Universitetsadjunkt i matematikämnetsdidaktik 

Inger.ridderlind@mnd.su.se 08-1207 6615 

mailto:Inger.ridderlind@mnd.su.se
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Inriktning språk 

 

Kurs: Möjligheter och hinder inom språk-, skriv-, och läsutveckling, 15 hp 

 

Under v. 38-40 eller v.42-44 (VT 17 v. 5-8) ska de studerande analysera en elevs 

begreppsutveckling. De ska utgå från en uppgift, muntlig eller skriftlig i svenska, samtala med 

eleven om uppgiften liksom om elevens fritidsintresse. Därefter ska de studerande stämma av 

sina iakttagelser i samtal med läraren. 

 

Under v. 46-48 eller v.49-52 (VT 17 v. 5-8) ska de studerande i grupp om 2 eller 3 videofilma 

två elever i verksamheten, en vars läs- och skrivutveckling bedöms som oproblematisk samt 

en som får någon form av stöd i sin läs- och skrivutveckling. De ska sedan intervjua 

läraren/specialläraren om vilket lärande de försöker åstadkomma för respektive elev. OBS! 

För videofilmandet behöver de studerande målsmans skriftliga tillstånd. 
 

 

Kurs: Bedömning och pedagogisk utredning 

 

Under vårterminen 2017 (v 17-19) ska studenterna genomföra en pedagogisk utredning och 

kartläggning av läs- och skrivkunskaper. En elev utreds och i uppgiften ingår det flera 

kartläggningstillfällen och möjlighet att utreda elevens hela skolsituation genom dels 

elevsamtal, dels samtal med olika undervisande lärare. Arbetet avslutas med förslag på 

åtgärder på individ-, grupp- och skolnivå genom ett åtgärdsprogram. Vi hoppas att dessa 

fältarbeten kommer att gagna er verksamhet och att ni kommer att ha ett givande samarbete 

med en av våra studerande. Vi vill också påminna er om att under tredje terminen kommer de 

studerande att utföra ett självständigt forskningsarbete på 15 hp, vilket vi gärna ser är kopplat 

till behoven på fältet.      

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar                                                                                                                                            

Kursansvarig 

Diana Berthén Fil. dr. i pedagogik 

Lektor och studierektor för specialpedagog- & speciallärarprogrammen 

diana.berthen@specped.su.se 08-1207 6444 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:diana.berthen@specped.su.se
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Till mottagande VFF-skola. Verksamhetsförlagda fältstudier för studerande på 

specialpedagogprogrammet HT 2016 – VT 2017. 
 

Ni har tagit emot en av våra studenter på specialpedagogprogrammet! De studenter som läser på 

programmet är alla erfarna lärare/förskolelärare som har valt att vidareutbilda sig genom studier på 

avancerad nivå. Under läsåret kommer de studerande att genomföra fyra olika fältarbeten. Dessa 

fältarbeten har tydliga ramar som är utformade på Specialpedagogiska institutionen, men vi hoppas på 

att frågeställningarna kan formuleras utifrån behoven i era verksamheter. Meningen är att både ni och 

studenten skall ha nytta av uppgifterna.  

Kurs Kvalificerade samtal, 7,5 hp 

Under perioden den 9 september – 9 december ska studenten genomföra 4 samtal i en ordinarie 

pedagogisk verksamhet. Uppgiften fokuseras på samtalets genomförande och dess process. Studenten 

får grupphandledning på de genomförda samtalen på Specialpedagogiska institutionen, Stockholms 

universitet, då man reflekterar över vilka kunskaper och färdigheter som behövs för att genomföra 

kvalificerade samtal. 

Kurs Lärande, funktionshinder, genus och etnicitet.  7,5 hp                                                                

Under perioden den 9 september – 9 december ska studenten genomföra 3 observationer. Syftet med 

observationerna är att studera barns/ungdomars villkor för lärande och vilken betydelse 

funktionshinder, genus eller etnicitet har i deras lärande. Observationer kan fördjupas med korta 

intervjuer. Det är önskvärt att frågeställningen skulle kunna formas utifrån den deltagande pedagogens 

behov. Studenten får synpunkter på sitt arbete på Specialpedagogiska institutionen, Stockholms 

universitet 

Kurs Pedagogiskt utrednings-, utvecklings- och utvärderingsarbete, 7,5 hp.                                  

Under perioden v.3 – slutet av maj ska studenten genomföra ett förändringsarbete som avslutas med en 

utvärdering. Syftet med uppgiften är att studenten ska kunna planera, leda och dokumentera ett 

förändringsarbete.  Exempel på sådana arbeten kan vara: implementering av hjälpmedel, skapande av 

goda lärandemiljöer, arbete med inkludering av enskilda elever, klassklimatet, skolk eller mobbning, 

etc. Studenten får synpunkter på sitt arbete på Specialpedagogiska institutionen, Stockholms 

universitet. 

Kurs Bedömning och åtgärdsprogram, 7,5 hp.                                                                                

Studenten ska intervjua och samla in data om olika former av stödinsatser och kritiskt granska dem. 
Studenten får synpunkter på sitt arbete på Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet 

Vi hoppas att dessa fältarbeten kommer att gagna er verksamhet och att ni kommer att ha ett givande 

samarbete med en av våra studerande.    

Med vänliga hälsningar                                                                                                                                           

Kursansvarig   

Bozena Hautaniemi                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Fil dr. i pedagogik, leg psykolog.  

Universitetslektor i specialpedagogik                                 


