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Praktikens syfte är att den studerande tar del av undervisning och lärarens arbetsuppgifter på olika 
stadier och/eller i olika skolformer samt själv undervisar. På så sätt förväntas den studerande få en 
inblick i lärarens mångfacetterade arbete och genom reflektion utveckla sin ämnessyn och sin syn på 
sig själv som lärare. 
 
Lärandemål 
Efter avslutad praktik förväntas den studerande kunna:  
- Beskriva sin syn på undervisningsämnet och sin syn på sig själv som lärare.  
- Uppvisa grundläggande kännedom om lärarens arbetsuppgifter i och utanför klass.  
- Uppvisa grundläggande kännedom om skolans administration och förvaltning.  
  
Förkunskaper  
Förutsätter 25 sp grundstudier i pedagogik enligt en ämneslärarlinje.  
Praktiken kan ersättas med minst 1 års annan undervisningsverksamhet (minst 16 åvh i huvudsyssla). En 
anhållan om befrielse samt arbetsintyg riktas till Anna Smedlund, anna.smedlund@abo.fi .  
Om anhållan godkänds bör en rapport om 5-7 sidor inlämnas (instruktioner sänds med beslutet på 
anhållan). 

 
Tidsläggning   
Fältpraktiken genomförs som heldagsverksamhet under 3 sammanhållna kalenderveckor antingen i 
augusti från och med skolans planeringsdag eller 3 veckor under perioden v. 46-50. 
 
Hur göra 
Du kontaktar själv två fältpraktikskolor. Den ena skolan (Fältskola 1) bör vara åk 7-9 eller ett 
gymnasium, medan den andra skolan (Fältskola 2) bör vara åk F-6 eller en annan skolform (t.ex. 
yrkesinstitut, arbetarinstitut). För att du skall få bredare erfarenhet rekommenderar vi att du inte väljer 
den skola du själv gått i eller en skola där du har någon nära släkting. Huvudprincipen är att 
fältpraktiken avläggs på svenska i Finland. 
 
När det gäller Fältskola 1 kontaktar du skolans rektor eller någon lärare i ditt ämne och frågar om det 
finns någon ämneslärare som vill åta sig uppgiften som handledare till en fältpraktikant under den 
aktuella tidpunkten. Den handledande läraren skall vara behörig ämneslärare i ditt undervisningsämne 
och gärna ha handledarutbildning och -erfarenhet. Dina egna lektioner håller du främst i ditt 
huvudämne, men ett biämne kan också komma i fråga. Rektorn och handledande lärare på skolan 
tillsänds noggrannare information om fältpraktiken innan praktiken inleds. Rektor och handledare får 
avtalsenlig ersättning. 
 
I Fältskola 2 kommer du inte att hålla egna lektioner och behöver således ingen handledare. Du behöver 
i alla fall kontakta rektorn för den tilltänkta skolan (och gärna också berörda lärare) och be om att få 
bekanta dig med skolan och åhöra timmar där. Rektorn tillsänds information om fältpraktiken innan 
praktiken inleds och får avtalsenlig ersättning. 
 
Anmäl dig sedan i e-blanketten senast 17.5.2019 om du ämnar avlägga fältpraktiken i augusti 
alternativt 17.10.2019 om praktiken avläggs under v. 46-50. Har du frågor om Fältpraktiken, kontakta 
Agneta Eriksson, agneta.eriksson@abo.fi, tel.nr 06-3247 224. 
  
Notera att du behöver uppvisa ett straffregisterutdrag innan praktiken påbörjas. Detta kan uppvisas 
för Agneta Eriksson t.ex. genom att sända en kopia (som sen förstörs) per e-post. 
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Under fältpraktiken förväntas du: 
a) ta del av undervisning på olika stadier/ i olika skolformer samt själv pröva på undervisning: 

- du håller 9 egna lektioner1  i Fältskola 1  
- du åhör minst 30 lektioner fördelade enligt följande: 

o 20 lektioner i Fältskola 1 
o 10 lektioner i Fältskola 2 
 

b) orientera dig i ditt eget ämne i olika skolformer: 
- Hur ser ämnet ut i de olika skolformerna? 
- Jämför styrdokument (t.ex. läroplaner, läsårsplaner) och klassrumsarbete 
- Hur skiljer sig målformuleringarna i de olika skolformernas styrdokument? Kan du se kopplingen 

mellan målen och det som händer i klassrummet? 
- I klassrumsarbetet: notera arbetsformer, metoder, innehåll, nivå, lärarens roll… 
- Fundera på vilken ämnessyn som kommer fram i klassrummet 
 

c) reflektera kring ditt kommande läraryrke och din syn på dig själv som lärare utgående från dina 
samlade intryck under praktiken: 

- Hur ser du på lärarens arbete? Vilka delar tilltalar dig mest? 
- Vilka kompetenser anser du att en lärare behöver? 

 
d) få kännedom om lärarens uppgifter både i och utanför klass t.ex. genom att du: 

- Följer med din handledare/en lärare under hela arbetsdagen  
- Deltar i olika former av verksamhet utanför klass (se VUK nedan) 
- Intervjuar din handledare /en lärare  
 

e) få kännedom om skolans administration och förvaltning genom att:  
- Bekanta dig med skolans läroplaner, skolornas läsårsinfo, webbsidor o.dyl. 
- Intervjua skolans rektor och/ eller andra som jobbar i skolan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fältpraktikrapport 
På basen punkterna a-e skriver du en praktikrapport som förväntas omfatta 5-7 sidor. Rapporten 
inlämnas inom en månad efter avslutad praktik på adressen:  
https://survey.abo.fi/lomakkeet/6853/lomake.html   
 
Prestationskrav 
Godkänd fältpraktikrapport, utlåtande från handledare (Fältskola 1) samt intyg från rektor/ 
föreståndare (Fältskola 2). Du ansvarar för inlämnandet av din praktikrapport medan skolornas 
representanter själva sänder in utlåtanden och intyg. Vi önskar dock att du påminner din handledare 
och även rektorn i Fältskola 2 om att utlåtandet/intyget ska sändas till Fakulteten för pedagogik och 
välfärdsstudier inom en månad. 

                                                        
1 enligt skolans lektionslängd  

VUK = verksamhet utom klass: 

 Klassföreståndar-/grupphandledarfunktionen 

 Rastverksamheten 

 Skollunchen 

 Morgonsamlingar 

 Elevkårsverksamheten 

 Skolans festligheter 

 Elevvården 

 Lärarmöten, fortbildningsdagar 

 Skolkulturen (jämför läroplanen - verkligheten) 


