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Målsättningar och innehåll:  
Kursens syfte är att den studerande med stöd av teori ytterligare utvecklar sin beredskap att analysera 
och förstå lärararbetets komplexitet. Med stöd av fälthandledare bekantar sig den studerande med 
lärarens mångsidiga arbetsuppgifter, inklusive undervisning, på olika stadier och/eller i olika 
skolformer. 
 
Kursen innehåller:  
a) handledd praktik på olika stadier och i olika skolformer 
b) åhörande av 25–30 lektioner  
c) 9 lektioner egen undervisning 
 
Lärandemål: 
Efter avslutad praktik förväntas den studerande med hänvisning till aktuell teori kunna:  
- med stöd av handledare planera, genomföra och reflektera över undervisning 
- analysera och reflektera över lärararbetets komplexitet 
  
Undervisningsformer:  
Enligt kursansvarigas anvisningar 
Fältpraktiken bygger på kursen och kurslitteraturen i Didaktik I. 
 
Examinationsformer:  
Godkänt inlämningsarbete  
 
Kurslitteratur/annat kursmaterial: 
Hansén, S-E. & Forsman, L. (2017). Allmändidaktik – vetenskap för lärare. 2 uppl., Lund: Studentlitteratur. 
Jönsson, A. (2017). Lärande bedömning. 4 uppl., Malmö: Gleerups. 
Övriga texter enligt kursansvarigas anvisningar. 
 
Förkunskaper  
Förutsätter att 25 sp grundstudier i pedagogik enligt en ämneslärarlinje avlagts.  
 
Tidsläggning   
Fältpraktiken genomförs som heldagsverksamhet under 3 sammanhållna kalenderveckor antingen i 
augusti från och med skolans planeringsdag eller under 3 veckor under perioden v. 46-50. 
 
Prestationskrav 

a) Godkänt inlämningsarbete 
- Analys och reflektion över erfarenheterna av praktiken med utgångspunkt i teori från kursen 

Didaktik I (Omfattande ca 15 000 tecken)  
- Lämnas in digitalt inom en månad efter avslutad praktik på webbadressen: 

https://survey.abo.fi/lomakkeet/6853/lomake.htm  
b) utlåtande från handledare samt intyg från rektor/ föreståndare 

Skolornas representanter sänder själva in utlåtanden och intyg men påminn dem gärna om att 
utlåtandet/intyget skall inlämnas inom en månad. 

https://survey.abo.fi/lomakkeet/6853/lomake.htm


 
Under fältpraktiken förväntas du: 

a) ta del av undervisning på olika stadier/i olika skolformer samt själv pröva på undervisning 
- du håller 9 egna lektioner* i  Fältskola 1 
- du åhör minst 30 lektioner (15–20 lektioner i Fältskola 1, 10 lektioner i Fältskola 2) 

*enligt skolans lektionslängd 
 

b) orientera dig i ditt eget ämne i olika skolformer med hjälp av olika styrdokument (t.ex. 
läroplaner, läsårsplaner)   

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

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 
(VUK**), intervjuar din handledare /en lärare 

e) få kännedom om skolans administration och förvaltning, t.ex. genom att du intervjuar skolans 
rektor och bekantar dig med läroplaner, skolans läsårsinfo, webbsidor o.dyl.  

 
 
I inlämningsarbetet (Analys och reflektion) förväntas du analysera och reflektera över erfarenheterna av 
fältpraktiken med utgångspunkt i teori kring: 

- läroplanen som grund för planering och mångsidig målformulering 
- centrala begrepp inom didaktiken  
- olika modeller för undervisningsmetoder och arbetssätt 
- bedömningens roll i undervisningen och hur uppfattningar om bedömningen utvecklats 

 
 
Fältpraktik belastningsberäkning: 
5 sp (5 x 27 h = 135 h) 
Egna lektioner: 9 x 70 min =     10,5 h 
Planering: 4 h/lektion x 9 lektioner   36    h 
Handledning: 20 min/hållen lektion + 1 h info + 1 h avslutande refl.    5    h 
Auskultering fältskola 1: 20 h à 70min = ca 24 h  24    h 
Auskultering fältskola 2: 10 h à 70 min = ca 12 h  12    h 
Deltagande i VUK, reflektioner, intervjuer,  
sammanställning av inlämningsarbete ...   47,5 h 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     135 h 
 
 
  
 
VUK** = verksamhet utom klass: 

 Klassföreståndar-/grupphandledarfunktion 

 Rastverksamhet 

 Skollunch 

 Morgonsamlingar 

 Elevkårsverksamhet 

 Skolans festligheter 

 Elevvård 

 Lärarmöten, fortbildningsdagar 

 Skolkulturen (jämför läroplanen - verkligheten) 
 
 
 



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. 
 
 
Anmälning till praktiken sker i två steg: 

1. I den första anmälningen anger du att du vill avlägga praktiken och när (augusti eller 
senhösten). Anmälan sker via den e-blankett som finns på ämneslärarwebbsidorna och som har 
deadline 1.5.2020. 

2. I den andra anmälan anger du i vilka skolor som praktiken utförs.  
Deadline 20.5.2020 om du avlägger fältpraktiken i augusti alternativt 
deadline 15.10.2020 om praktiken avläggs under v. 46-50.  

 
 
Uppvisande av straffregisterutdrag inför praktik 
Notera att du behöver uppvisa ett straffregisterutdrag innan praktiken påbörjas. Detta kan uppvisas för 
studierådgivare Agneta Eriksson t.ex. genom att sända en kopia (som sen förstörs) per e-post. 
 
 
Frågor? 
Har du frågor om Fältpraktiken, kontakta studierådgivare Agneta Eriksson, agneta.eriksson@abo.fi, 
tel.nr 06-3247 224. 

mailto:agneta.eriksson@abo.fi

