
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Studieplan VFU 2 
 

Anna von Zweigbergk 

Anna.Von_Zweigbergk.9000@student.uu.se 

+4673-9528326  

VFU-placering: I årskurs 2-3 med elever som har svenska som modersmål på Scandinavian School of 

Brussels, Waterloo, Belgien (SSB) 

LLU: Christina Carleson  

Personliga mål och kursmål 

Jag har fått möjligheten att genomföra min VFU 2 på en skandinavisk skola som ligger i Belgien vilket jag 

är otroligt glad över. För det första är jag förväntansfull för att få se hur denna skola är uppbyggd, vilka 

likheter som finns med en svensk grundskola och om det finns några skillnader. De flesta av barnen som 

går på SSB har föräldrar eller vårdnadshavare som tillfälligt eller permanent arbetar i Belgien. Antingen 

är de födda i Sverige och har flyttat hit senare eller så är de födda här och har ingen erfarenhet alls av en 

skola i Sverige. Jag undrar hur det är att vara barn i en två- eller flerspråkig familj och om, och i så fall 

hur, skolgången påverkas av att gå i en skandinavisk skola i ett annat land? Utöver min nyfikenhet kring 

själva skolan så förväntar jag mig att ytterligare utveckla mina lärarprofessioner och mitt ledarskap samt 

att jag ska få större förståelse för läraryrkets samtliga uppgifter – planering, undervisning, bedömning, 

utvärdering samt dokumentation. Jag önskar att få mycket ny inspiration gällande undervisningssätt, 

elevuppgifter samt tips på hur en skapar ett gemytligt klassrumsklimat. Förutom de nordiska språken är 

engelska och franska de två språk som brukas mest på SSB, därför hoppas jag också på att få träna mina 

hyfsat goda engelska kunskaper och mina ringa franska kunskaper. Dessutom kommer jag att befinna 

mig en bra bit ifrån min trygga vardag i ett, för mig, helt okänt land och önskar därför att denna VFU-

period ska ge mig en utmaning som ska stärka mig som person och att jag ska få utvecklas som individ.  

Jag anser att både kursmålen och mina personliga mål på flera punkter sammanfaller. För att nå samtliga 

mål kommer jag att spendera så mycket tid som möjligt i klassrummet tillsammans med eleverna och 

med min LLU för bästa möjliga utbyte. Jag kommer även att ta de tillfällen som erbjuds att följa andra 

lärare i samma arbetslag som min LLU under deras undervisning för att få ännu större breddning på min 

VFU. Till exempel arbetar klassen ofta tillsammans med årskurs F-1. Eleverna på SSB har extra 

språklektioner i engelska och franska och jag ser gärna att få observera under någon av de lektionerna 

också eftersom jag tror att det skulle vara lärorikt. Jag tror att planering och utvärdering är de uppgifter 

som jag behöver träna mest på och därför har jag lagt flertalet timmar i min detaljplanering på egen 

planering och egen studietid.  
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Tidsplanering 

I samråd med min LLU kom vi överens om att jag ska ha huvudansvar för två lektioner i veckan, en i 

svenska och en i matematik eftersom det är de två kärnämnen jag läst mest hittills under min utbildning. 

Lektionerna i svenska kommer att ha ett genomgående tema (Pelle Svanslös och Uppsala) medan 

lektionerna i matematik kommer att vara mer fristående och inte sällan praktiskt utformade. Utöver det 

kommer jag även vid passande tillfällen att hålla i lektionsinledningar och högläsningsstunder. Dessutom 

är det en självklarhet att jag vid sidan av min auskultation aktivt deltar i lektionerna samt hjälper 

eleverna vid behov när de arbetar självständigt. Jag kommer också att få vara med på skolans ”SSB-day”, 

vilket innebär en helgdag då skolan har öppet hus för familjer och anhöriga. Samtliga klasser ska hålla i 

diverse workshops och aktiviteter. Syftet med denna dag är att stärka skolandan och att visa upp skolan. 

Mer speciellt som händer under min VFU-period är att jag ska följa med min klass på ett studiebesök till 

en lokal bondgård och jag hoppas att jag kan knyta någon av min egen undervisning till det besöket.  

 

Här är ett exempel på hur en detaljplanering av en vecka kan se ut:  
 

 Måndag Tisdag Onsdag  Torsdag  Fredag 

8:15-9:10 Auskultation Egen planering Auskultation Auskultation Egen 
planering 

9:30-
11:00 

Arbetslagsmöte F-31 Auskultation Auskultation Egen planering Egen 
planering 

11:50-
12:50 

Auskultation Egen planering Handledarmöte Egen planering Auskultation 

12:50-
13:50 

Egen undervisning 
MA 

Auskultation Egen planering Egen 
undervisning SV 

Auskultation 

14:10-
15:15 

Auskultation Auskultation Egen studietid Handledarmöte Egen 
planering 

15:15-
16:15  

Veckomöte2 Egen studietid Egen studietid Egen studietid Egen 
studietid 

 

 

 

                                                           
1
  Arbetslaget för årskurs F-3 har planeringsmöte. Den svenska, danska och finska sektionen medverkar.  

2
  Arbetslaget för årskurs F-7 har möte inför kommande vecka. Den svenska, danska och finska sektionen 

medverkar samt rektor och engelsk- och fransklärare. Det officiella språket under detta möte är engelska.  


