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Till VFU-lärare och studenter i kursen Svenska med didaktisk inriktning II (CSVE30) 
höstterminen 2021. 
 
Denna kurs läses inom programmet Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i 
grundskolans årskurs 7-9 (270 hp) vid Högskolan i Borås och är den andra 
inriktningsterminen i svenska. Terminens kurs består av tre delkurser, Från runor till rap 
(20hp), Litteratur för unga (5hp) och Film och filmdidaktik (5hp). I den första delkursen ingår 
en veckas VFU, i år förlagd till vecka 45.  
 
Under VFU-perioden ska studenten delta i pågående undervisning och ges tillfälle att omsätta 
sina teoretiska kunskaper i praktiken. Studenten förväntas under veckan genomföra minst tre 
lektioner i svenskämnet och under minst en av dessa lektioner på valfritt sätt utgå från och 
använda sig av skönlitteratur. Min förhoppning är att detta är genomförbart utan alltför stora 
ingrepp i skolans planering. Detta moment examineras även muntligt och skriftligt på 
högskolan efter avslutad VFU.  
 
VFU-lärare samt student planerar VFU-perioden tillsammans. I studentens schema finns tid 
avsatt för detta och studenten uppmanas att i god tid kontakta VFU-lärare för att boka en 
gemensam tid. Ni VFU-lärare ger studenten möjlighet att diskutera sina didaktiska val samt är 
ett stöd i planeringen. Efter varje lektion är gemensam utvärdering ett viktigt moment. 
Studenten får då möjlighet att reflektera över hur lektionen fungerade och får återkoppling på 
vad som gick bra och vad som kan utvecklas och förbättras. Det är i detta sammanhang också 
viktigt att uppmuntra studenten att knyta an till styrdokument och svenskämnesdidaktisk 
forskning, synliggjord i kurslitteraturen.  
 
I kursen ingår också fältdagar, då studenten inför ett examinerande seminarium på högskolan 
har i uppgift att intervjua elever om läsvanor, studera läsmiljöer och tillgång till skolbibliotek. 
Studenten kommer att behöva hjälp med att samla in godkännande från vårdnadshavare inför 
denna uppgift. Någon fältdag kan om möjligt också ägnas åt att bekanta sig med den klass/de 
klasser där studenten kommer att genomföra sina lektioner. 
 
Studenten har med sig dokument för närvaro samt bedömningsunderlag. Det är viktigt att ni 
skriver under på alla de ställen där underskrift krävs. Dokumentet ska scannas in och laddas 
upp i Canvas. Du som VFU-lärare lämnar ett underlag, men det är högskolans lärare som 
sätter betyget. Utgångspunkt för bedömningen är målen för VFU i termin 3. Dessa VFU-mål 
bedöms inte enbart under VFU:n utan också i examinationer på högskolan. Om du som VFU-
lärare är tveksam till om studenten kommer att nå målen för VFU-perioden, är det 
mycket viktigt att du direkt tar kontakt med mig.  
 
Den 18 oktober klockan 15:00-16:30 är det VFU-dag för studenter och VFU-lärare. Denna 
dag kommer att genomföras via Zoom, https://hb-se.zoom.us/j/65801364961. Jag ser fram 
emot att träffa er! 

https://hb-se.zoom.us/j/65801364961


 
Stort tack för att du som VFU-lärare tar emot en student från Högskolan i Borås!  
 
Vänliga hälsningar, 
 
Eva Hesslow, kursansvarig för CSVE30 samt programansvarig för ämneslärarprogrammet. 
eva.hesslow@hb.se   
033-435 43 84 
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