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Datum 2019-03-15
Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning
Viktor Aldrin, docent i teologi & excellent lärare ETP
Lektor i de samhällsorienterade ämnenas didaktik

Till dig som är VFU-lärare för studenter som läser sin
tredje termin i utbildningen
Kursens namn och omfattning: Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning
mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1–3, 30 hp, delkurs Samhällsorienterad
undervisning i praktiken, 7,5 hp, moment (NÄ01) Delkurs 3: VFU, 3 hp.
Studenten som kommer till dig under vecka 20 och21 går sin tredje termin i utbildningen och
kursens innehåll är de samhällsorienterande ämnena. Jag hoppas att studenten kommer att ha
möjlighet att arbeta med detta innehåll under ett antal lektioner.

Kursplanemål studenten examineras mot
Efter avklarad kurs ska studenten kunna, med avseende på,
Kunskap och förståelse
• samråd med VFU-lärare och med stöd i ämnesdidaktisk forskning samt utifrån
relevanta styrdokument för samhällsorienterade ämnen, formulera mål, planera, leda,
genomföra, utvärdera och dokumentera undervisning med fokus på måluppfyllelse för
alla elever i förskoleklass och årskurs 1–3
Färdighet och förmåga
• med utgångspunkt i teorier om samhällsorienterad ämnesdidaktik planera, genomföra,
dokumentera ett tematiskt arbete i de samhällsorienterade ämnena
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• i mötet med elever och kollegor använda ämneskunskaper och ämnesdidaktiska
begrepp i ett relevant yrkesspråk

Studentens VFU-uppgift
Du skall utifrån didaktisk forskning och litteratur samt styrdokumentens krav, planera,
genomföra och utvärdera en serie lektioner i ett tematiskt arbete med utgångspunkt i självvalt
so-ämne. I ditt tematiska arbete skall du inkludera andra ämnen samt något estetiskt moment.
Du väljer själv vilket arbetssätt du vill använda. Social hållbar utveckling/Inkludering av alla
elever löper som en röd tråd genom din planering och reflektion. Din didaktiska planering och
reflektion skall innehålla: VAD (arbetsområde, förmågor och kunskaper som skall utvecklas,
vilka kunskaper och färdigheter eleverna besitter efter temat, centralt innehåll), VEM
(årskurs/klass, kort om gruppen, eventuella särskilda hänsyn som behöver
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allt med kopplingar till didaktisk litteratur), VARFÖR (legitimering av ämnesinnehåll,
didaktisk innehåll i förhållande till både styrdokument, kurslitteratur och beprövad
erfarenhet), BEDÖMNING (resultat av bedömningen av eleverna), UTVÄRDERING (dina
och eventuellt elevernas och VFU.lärarens reflektioner). Bifoga gärna momentplanering och
elevexempel för att förtydliga din inlämning. Dina eventuella bifogade dokument skall vara
med i samma dokument som din inlämning.
Omfattning: Du bör självständigt ansvara för och genomföra en serie lektioner under din
verksamhetsförlagda tid.

Examination
Examination sker genom att studenten skickar in, via sida på pingpong, ett särskilt
reflektions- och värderingsdokument (som studenten får med sig ut på VFU-besöket) och som
ska vara undertecknat av både student och handledare. Deadline för inlämning anges på
pingpongsidan. Examinationen (provkod NÄ01) omfattar 3hp och bedöms med antingen
Godkänt eller underkänt.

VFU-dagen (se separat inbjudan)
Glöm inte att anmäla dig!
Under förmiddagen kommer du få information om din roll som handledare.
Du som handledare är även välkommen till en inspirationseftermiddag med olika exempel på
tematiskt arbete i so-ämnen och en genomgång av studenternas uppgift. Det kommer också att
finnas tid för planering tillsammans med studenten.
Borås 10/4
Skövde 10/4
Om du är tveksam över något som rör studenten eller om du har några andra frågor rörande
VFU-perioden är du välkommen att ta kontakt med högskolan.
Tack för att du tar emot en lärarstudent!
Viktor Aldrin, kursansvarig
Viktor.aldrin@hb.se
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