Till dig som är VFU-lärare till studenter i Ämnesdidaktiska studier i engelska för
ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, 7.5 hp 50% VT21 CENG85 (avancerad nivå) samt
Ämnesdidaktiska studier i svenska som andraspråk för ämneslärare i grundskolans årskurs
7-9, 7.5 hp 50% VT21 CSV286 (avancerad nivå).
VFU-perioden är v. 15-19 (12 april -10 maj) i engelska och svenska som andraspråk.
Studenten som kommer till dig är bärare av informationen från Högskolan. Studenten ska
lämna över VFU-brev, VFU-dokumentation innehållande närvaro, omdöme, VFU-mål
samt personliga mål för de ämnesdidaktiska kurserna i svenska som andraspråk och
engelska (se ovan). Under VFU-perioden är det viktigt att studenten får möjlighet att ta ett
allt större ansvar för de olika delar som ingår i lärarrollen. Under perioden kommer
studenten få besök av en lärare från högskolan.
När studenterna kommer tillbaka efter VFU-perioden kommer de att examineras enligt
VFU-målen. Studentens uppgifter under VFU-perioden är att ta ett allt större ansvar för
alla de delar som ingår i yrkesrollen. Se VFU-målen samt studentens personliga mål i
studentens VFU-dokumentation!
VFU-mål i Engelska
Avancerad nivå VT21 CENG85:
•
•

•
•

Självständigt formulera mål planera, leda, genomföra, utvärdera och dokumentera
boksamtal i elevgruppen där alla elever inkluderas.
Självständigt planera, leda, genomföra, utvärdera och dokumentera språkutvecklande
moment i engelskundervisningen medhjälp av skönlitteratur, där andra estetiska
lärprocesser också ingår
Använda och kritiskt förhålla sig till digitala redskap både för det egna lärandet och i
engelskundervisningen.
Använda ett relevant yrkesspråk i kommunikation med elever, kollegor och
vårdnadshavare

2.4 använda och kritiskt förhålla sig till digitala verktyg både för det egna lärandet
och i engelskundervisningen
Avancerad nivå VT21 CSV286:
•
•
•

1.1 kritiskt granska, värdera och problematisera språkliga aspekter i skolans olika
ämnen
2.2 självständigt analysera, kritiskt granska och bedöma elevers muntliga och
skriftliga produktion
2.3 utifrån observationer och bedömningar av elevers utveckling och lärande, med
stöd i ämnesdidaktisk forskning och utifrån relevanta styrdokument, uppvisa

•

•
•

didaktisk medvetenhet om och självständigt formulera mål, planera, leda, genomföra,
utvärdera och dokumentera undervisning med fokus på ämnesövergripande
undervisning och på elevers helhetslärande
2.4 utifrån respektive grundskolas handlingsplaner och policydokument arbeta
målmedvetet med att skapa ett förtroendefullt klimat i elevgruppen för att alla elever
ska utvecklas, bli bekräftade och känna sig trygga
2.5 tillämpa olika strategier för att förebygga och hantera konflikter professionellt
2.6 i mötet med elever och kollegor använda ämneskunskaper och ämnesdidaktiska
begrepp i ett relevant yrkesspråk

Det är viktigt att du tar kontakt med oss på Högskolan om du är tveksam angående din
bedömning eller om du misstänker att din student inte kommer att uppnå målen som finns
för de didaktiska kurserna i svenska som andraspråk och engelska (se ovan). Vänta inte
för länge med att ta kontakt med kursansvarig. Genom ett tidigt besök av lärare från
Högskolan kan vi gemensamt komma överens om hur vi går vidare med studentens VFU.
Med hopp om ett gott samarbete,
Anna Hellén anna.hellen@hb.se
Kursansvarig engelska
Nina Emilsson nina.emilsson@hb.se
Kursansvariga svenska som andraspråk

