Till VFU-lärare och studenter i kurserna Svenska med didaktisk inriktning II (C46S60)
och Engelska med didaktisk inriktning II (C46E60) vårterminen 2019
Den fjärde inriktningsterminen, studenternas sjätte termin i utbildningen för grundlärare med
inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6, är indelad i två kurser, svenska 15 hp samt
engelska 15 hp.
Studenterna har under terminen två veckors VFU: vecka 18, 19 och delvis vecka 20. VFUperioden är gemensam för de båda kurserna men ligger tidsmässigt i engelskkursen.
Studenterna ska genomföra minst fem lektioner i vart och ett av ämnena svenska och engelska,
men det är naturligtvis bra att studenterna undervisar så mycket som möjligt under denna VFUperiod. Till sina lektioner ska studenterna skriva didaktiska planeringar och ni VFU-lärare
kommer att vara ett stöd i planeringen. Det är i denna förhandledning som ni kan stötta era
studenter och ge dem möjlighet att diskutera sina didaktiska val utifrån elevernas kunskapsnivå
samt stötta dem i att skriva didaktiska planeringar. Sedan genomför studenterna sina lektioner,
vilka ni observerar för att därefter ha efterhandledning där ni lyfter positiva aspekter samt det
som studenten kan utveckla.
Ni ska få all information gällande VFU- uppgifter samt kursernas innehåll och utformning av
era studenter. Det är bra om ni tillsammans studerar de aktuella kursmålen vid VFU-periodens
början. VFU-lärare samt student planerar VFU-perioden tillsammans utifrån studentens
erfarenheter, kunskap, mål i kursplanen samt studentens personliga mål. Studenterna har med
sig dokument för närvaro samt omdöme. Det är viktigt att ni skriver under på alla de ställen där
underskrift krävs. Dokumentet ska sedan scannas in och laddas upp i inlämningsport i
Pingpong.
Om du som VFU-handledare är tveksam om studenten kommer att nå målen för VFU-perioden,
är det mycket viktigt att du tidigt tar kontakt någon av oss kursansvariga.
Vi vill också påminna om att du som handledare är inbjuden till VFU-dag onsdag den 10 april,
kl. 09.00-16.00. Det finns möjlighet att delta under förmiddag, eftermiddag eller hela dagen.
Vid detta tillfälle ges vidare information om VFU. Observera att anmälan ska ske senast den 7
april. Länk till anmälningsformuläret finner du här: VFU-dag.

Svenska
Terminens svenskkurs ger studenterna en fördjupad kunskap kring läsundervisning med fokus
på lässtrategier och läsförståelse. Studenterna ska fördjupa sig i olika genrer och i denna kurs
fokuseras faktatexter och argumenterande texter. Studenterna har två VFU-uppgifter i ämnet
svenska och förhoppningsvis finns möjlighet att tillsammans med er handledare planera för
dessa uppgifter, så att de kan utgå från och ingå i ordinarie verksamhet. Den första uppgiften är
att genomföra ett eller flera textsamtal med fokus på textrörlighet, exempelvis utifrån Chambers
modell för att samtala kring böcker. Den andra uppgiften är läsförståelseundervisning, till
exempel genom arbete med lässtrategier, att göra kopplingar eller genrepedagogik. Denna
undervisning kan eventuellt kopplas till textsamtalet men studenterna ska lämna in två olika
uppgifter efter VFU-periodens slut.
Engelska
Ett moment i studenternas andra engelskkurs består av att studenterna ska planera, genomföra
och utvärdera ett undervisningsmoment där de ska filma sig själva i klassrummet. Syftet med
filmningen är att studenterna skall ges möjlighet att studera sitt eget agerande i klassrummet
och kritiskt reflektera kring det egna yrkesutövandet. Studenterna ska sedan göra jämförelser
med föregående termins inspelningar för att på så sätt kunna se sin egen progression. Detta är
ett värdefullt led i utbildningen. När studenten kommer tillbaka till högskolan kommer
denna/denne tillsammans med sina studiekamrater och med undervisande lärare att analysera
sitt eget agerande i klassrummet som ett steg i att utveckla sin yrkesroll.
Vi hoppas på givande VFU-veckor och ett gott samarbete!
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