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Vårterminen 2018 inom Linköpings och Norrköpings övningsskolor 
Nu drar vi igång en ny termin inom försöksverksamheten med övningsskolor. I detta brev får 

ni information om vad som är aktuellt under våren inom ÖSK-projektet. Några nyheter kring 

samverkan mellan LiU och övningsskolorna bjuder även detta år på.  

När kommer studenterna till övningsskolorna? 

SO: i Norrköping fredag v.11 samt v. 12-13, i Linköping v. 12-13. (De 

studenter som går sin andra termin genomför VFU inom SO. I Norrköping 

börjar studenterna redan på fredagen i v. 11 pga. studiedag). Kursansvarig 

Maria Arvidsson maria.arvidsson@liu.se      

Matematik: båda orterna tar emot studenterna från onsdag v. 16 till onsdag v. 

19. (De studenter som går sin fjärde termin genomför VFU inom matematik. På 

grund av många röda dagar under perioden kommer studenterna redan på 

onsdagen i v. 16.). Kursansvarig Mats Bevemyr mats.bevemyr@liu.se   

Tänk på att ge studenterna så många tillfällen som möjligt till att öva på läraryrkets samtliga 

delar. Även om det bara finns bedömningskriterier för den aktuella ämneskursen ska 

studenterna hålla i undervisning i alla ämnen som de tidigare läst under utbildningen. Aktuell 

information för de olika kurserna hittar ni på VFU-portalen där handledarguider, schema, 

kurslänkar med mera finns: https://liu.se/artikel/verksamhetsforlagd-utbildning-vid-

lararutbildningen Övningsskolornas egen sida: https://liu.se/artikel/ovningsskolor-for-f-3  

De kursansvariga kommer även att skicka information via handledarbrevet direkt till er 

handledare ca två veckor före påbörjandet av aktuell VFU-period. 

Inplanerade samverkansträffar mellan campuslärare, handledare och studenter  

Våra nya studenter, som ni träffade v. 41 under höstterminen, kommer tillbaka till er v. 12-13 

och för första gången ska de då själva planera och genomföra lektioner. Något som 

studenterna många gånger upplever som svårt är hur de ska hantera konflikter och annan 

social problematik som de stöter på under VFU-perioderna. Vi hoppas att ni handledare vill 

hjälpa era studenter att öva på detta och denna termin bjuder vi in till en gemensam 

eftermiddag om det sociala livet i skolan. Fokus riktas mot hur lärare och lärarkollegiet kan 

hantera konflikter och etiska dilemman som kan uppstå i skolvardagen. Postdoktor Camilla 

Forsberg kommer att hålla i programmet. Hennes undervisning- och forskningsintresse 

handlar om sociala relationer, mobbning, grupprocesser och värdegrundsfrågor i skolan. Har 

ni några önskemål om denna dag är ni välkomna att kontakta Camilla 

camilla.forsberg@liu.se  

Datum och tider: 

Handledare och studenter i Norrköping träffas tisdagen den 20/3 kl. 13 - 16, 

Campus Norrköping.  

Handledare och studenter i Linköping träffas onsdagen den 21/3 kl. 14.30 - 

17.30, Campus Valla. 

Se till att boka in datumet redan nu i kalendern. En separat inbjudan med mer utförlig 

information och anmälningslänk kommer i slutet av februari. 
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Inom matematikdidaktiken kommer campuslärarna ut till er på övningsskolorna för 

trepartssamtal (gäller de studenter som inte hade trepartssamtal i svenska i höstas). Mer 

information om detta skickas ut av kursansvarig examinator när det börjar närma sig. 

Studenterna som är på er övningsskola får användas som vikarier under trepartssamtalen så 

att ni handledare kan gå ifrån klassen den timme det gäller. 

Matematikdidaktiken kommer även denna termin att öppna upp kursens föreläsningar för 

er handledare. Det innebär att ni är välkomna till Campus om ni vill fylla på kunskaperna 

inom något område exempelvis grundläggande taluppfattning, matematiksvårigheter med 

mera. Några handledare hade möjlighet att närvara förra våren och lyfte upp detta som något 

mycket positivt. Aktuella datum skickar jag ut när schemat är klart. Vi hoppas även att 

förstelärare och VFU-mentorer anordnar olika seminarium och träffar ute på 

övningsskolorna. Skicka gärna in vad ni arbetar med så kan jag lägga ut information på 

hemsidan, då inspirerar övningsskolorna varandra. Ett seminarium är redan inbokat där VFU-

mentorerna i samarbete med förstelärare kommer att hålla i ett seminarium om nationella 

prov som enbart riktar sig till studenterna. 

Jag tipsar även om två korta föredrag på campusbiblioteken i Linköping och Norrköping i 

början av februari. De behandlar 1) flickors teknikintresse samt 2) serietidningens 

användning i undervisningen. Varför tappar många flickor sitt intresse för teknik när de blir 

äldre? Varför tror kvinnor att de inte kan teknik eller inte har teknikintresse trots att de både 

använder och skapar teknik? Den andra delen handlar om vad lärare och elever gör med 

serien som berättelse. Det här föredraget diskuterar serien som bild- och textmaterial, och hur 

elever och lärare använder detta för att läsa och skriva. https://www.bibl.liu.se/aktuellt-pa-

biblioteket/1.735253?l=sv 

 

Handledarutbildningen 

Den allra sista omgången av kursen Handledning inom övningsskola 7,5 hp, som startar i 

september, finns att söka från 15 mars till 15 april. Aktuell kursinformation samt hur ni går 

tillväga i ansökningsförfarandet hittar ni på VFU-portalen (se länk ovan). Har ni fortfarande 

handledare på er övningsskola som inte har gått utbildningen måste de söka nu. Känner ni 

lärare som inte tillhör en övningsskola men vill gå handledarutbildning finns kursen 

Handledning inom förskole- och lärarutbildning, 7,5 hp, även den kursen finns att söka fram 

till den 15 april. 

 

Särskilt yrkesskickliga lärare i förskoleklass deltar i campusundervisningen  

Under 2018 gör vi inom försöksverksamheten med övningsskolor en specifik satsning på att 

lyfta fram förskoleklassen i grundlärarprogrammet F-3. Särskilt yrkesskickliga lärare i 

förskoleklass vid övningsskolorna i Norrköping och Linköping kommer att finnas tillgängliga 

för att hålla i seminarier och/eller föreläsningar i flera olika kurser. Sedan tidigare har vi 

också flera duktiga förstelärare från år 1-3 inne som föreläsare i framför allt kursen i svenska. 
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Utvärdering av handledaruppdraget 

Under 2018 kommer vi att utvärdera hur ni lärare har upplevt uppdraget som handledare 

inom ÖSK. Projektet har anlitat Per-Olof Hansson per-olof.hansson@liu.se för 

utvärderingsarbetet, han har bred erfarenhet från olika utvärderingar både nationellt och 

internationellt. Per-Olof kommer att ta en första kontakt med er under våren. Era erfarenheter 

från försöksverksamheten med övningsskolor är mycket värdefull. 

 

Jag ser fram emot en spännande vår och hoppas att ni alla är sugna på att ta emot studenterna 

ute på era övningsskolor. Ni är varmt välkomna att höra av er med samverkansidéer för att 

ytterligare utveckla samarbetet mellan universitet och övningsskola.  

 

Med vänlig hälsning 

Sofia Boo 

Projektledare Övningsskolor 

________________________________________                                                       

Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande 

581 83 Linköping,  

Telefon: 013-28 56 99 

Mobil: 0700-896617 

Besöksadress: hus I:2, Campus Valla 
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