
  

 

 
 
 
 
 
 

  
  
  
Bästa VFU-lärare!   

  
VFU-information i kurserna  
Svenska med didaktisk inriktning I, 15hp 
Matematik med didaktisk inriktning I, 15hp 
Termin 2, Grundlärarutbildning F-3     
 

2019-01-30    
  

Tack för att du ställer upp och tar emot en student som utbildar sig till 
Grundlärare för förskoleklass till årskurs 3. Som VFU-lärare är du viktig för 
studentens yrkesutveckling och handledningen är väldigt betydelsefull för 
utbildningen som helhet.  
  
Studenterna läser nu sin andra termin och har då två kurser; Svenska med  
didaktisk inriktning I, 15hp, och Matematik med didaktisk inriktning I, 15hp.   
  
Vissa av er har redan träffat er student i höstas under två veckors VFU. En del 
studenter har fått byta VFU-plats då de skall vara placerade i  årskurs 1 med 
tillgång till förskoleklass.  Detta för att fokus under terminen är tidig läs-skriv- 
och matematikinlärning.  
  
I kurserna ingår tre veckors VFU vecka    
  
För att kurserna ska bli så givande och innehållsrika som möjligt för studenterna 
är det viktigt att vi som utbildare på högskolan och ni som VFU- lärare möts och 
diskuterar mål och innehåll. I samband med den VFU-dag som ni är inbjudna till, 
kommer vi att ge er kursspecifik information. VFU-dagen är onsdagen den 3 
april för Varberg och onsdagen den 10 april för Borås.  
  
Studenten ska leda minst sex undervisningstillfällen (minst tre i svenska och 
minst tre i matematik), gärna fler förutom mindre moment. Några lektioner är 
kopplade till examinationer vid högskolan t.ex. matematikkursens videopaper 
och svenskkursens boksamtal enligt Chambers modell, andra är valfria. 
Lektionsinnehållet skall utvecklas i samarbete mellan VFU-lärare och student.  
Utöver det har studenterna undersökningsuppgifter kring läs- och 
skrivutveckling samt matematisk taluppfattning. Fältdagar för undersökningarna 
får gärna läggas ut i samråd student-handledare (max 5 dagar).   
  
I VFU-dokumentationen bedömer ni efter kriterier. Ni lämnar ett underlag men 
det är examinator på högskolan som tar beslut. Om tveksamheter finns måste 
ni signalera tidigt så vi har möjlighet att komma ut på besök. Denna termin 
har studenterna INNAN de kommer ut på VFU haft examinationerna Tematiskt 
arbete i svenska och matematik, Tentamen i läs – och skrivutveckling, 
Inlämning om svenska språksystemet, Tentamen i matematik och 
matematikdidaktik samt Praktisk examination i matematik. Av erfarenhet vet vi 
att vi skickar ut ett antal studenter som inte 
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har klarat kravnivåerna på något eller några av examinationerna. De har inte 
samma teoretiska innehåll i någon mer kurs under sin utbildning varför det är av 
vikt att de tillgodogör sig innehållet och visar detta när de är ute på VFU under 
innevarande termin. Har du frågor eller om du under VFU är tveksam till 
studentens måluppfyllelse, tveka inte att kontakta oss.   
Varmt välkomna på VFU-dagen i Borås respektive Varberg!  
  
marte.pettersson@hb.se  eller 070-23 88 253 
(kursansvarig Svenska med didaktisk inriktning I, Borås och Varberg) 
 
petter.johansson@hb.se eller 0334354361 
(kursansvarig Matematik med didaktisk inriktning I, Borås och Varberg) 
 
Vänliga hälsningar  
Petter Johansson 
Marte Pettersson   
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