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Vt 23

Kursansvariga: Cecilia Westerdahl och Jenny Andersson



Dagordning
● Genomgång av information, nyheter

● Samtal och erfarenhetsutbyte i grupper kring 
handledarrollen och lärandemålen

● Genomgång av kurs

● Frågor och funderingar?

● Mötet avslutas för erfarna handledare, frågestund för nya 
handledare, genomgång av studentboken.
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Organisation och ansvarsfördelning
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Kurslärare
Camilla Johansson, Carola Bjelm, 
Marie Kvarnryd , Anette Eriksson
Cecilia Bergentz, Jenny 
Andersson, och Cecilia Westerdahl

Kursansvarig 
Jenny Andersson och 
Cecilia Westerdahl 



Ansvarsfördelning
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Övningsförskola (område)

Handledare ansvarar bland annat för:

• Inledande förväntans/planeringssamtal

• Genomsnittlig handledning 1,5 timmar i veckan

• Lämnar bedömningsunderlag för bedömning

• Deltar vid besöken

• Samverkar med kurslärare, kursansvarig/VFU-samordnare

Student ansvarar bland annat för:

• Ansvarig informationsbärare

• Visar aktuell studiehandledning (canvas, vfu-portalen)

• Genomför 40 timmars arbetsinsats/vecka

• Tar tillvara samtliga aktiviteter, är engagerad och tar 
initiativ

• Kontaktar Kontaktperson, kurslärare/kursansvarig/
VFU-samordnare vid frågor.



VFU
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Termin 2
Barnet i förskolan

Termin1
Förskolan i samhället

VFU1

Termin 3
Kunskapsområden 

Termin 4
Pedagogik och didaktik

Förskolläraren
VFU2

Termin 5
Ämnesmässig
fördjupning

Termin 6
Leda, stödja och samverkan

i förskolan
VFU 3

Termin 7
Forskning i förskolan

Grundläggande studier

Befästande studier

Fördjupande studier

Syfte VFU 2 
Kursen syftar till att studenten, utifrån sina ämnes- och 
förskoledidaktiska kunskaper, ska få möjlighet att 
planera, organisera och leda utbildningen i syfte att 
skapa god lärmiljö i förskolan och utveckla ett 
reflekterande förhållningssätt.

Förskoledidaktik är ett tvärvetenskapligt ämne som 
fokuserar på yngre barns livsvillkor, lek, utveckling och 
lärande.



VFU 1, VFU 2 och VFU3

6

Vfu 1
handlar om grundläggande kunskaper om förskollärarens uppdrag och arbete. Studenten 
diskuterar egna och andras handlingar i förhållande till det som skrivs fram i Lpfö, och visar 
också prov på den kommunikativa kompetens som yrket kräver och att kunna leda och planera 
pedagogiska aktiviteter. Studenten påbörjar sin praktiska yrkesteori

Vfu 2
handlar om att befästa och utveckla kunskaper om förskollärarens arbete. 
Studenten granskar och problematiserar egna och andras handlingar i 
förhållande till det som skrivs fram i Lpfö, och sin egen kommunikativa 
kompetens. Studenten ska kunna identifiera och välja innehåll ur ett 
ämnesdidaktiskt perspektiv, och föreslå , leda och utvärdera pedagogiska 
aktiviteter. Studentens praktiska yrkesteori utvecklas vidare

Vfu 3
handlar om att studenten fördjupar sina kunskaper, färdigheter och förmågor om 
förskollärares arbete. Studenten ska nu arbeta och handla enligt det som skrivs fram i Lpfö och 
i handling visa sin flerdimensionella kommunikativa kompetens. Studenten planerar, leder och 
organiserar självständigt pedagogiska aktiviteter utifrån barns olika erfarenheter och 
studentens medvetna didaktiska överväganden. Den praktiska yrkesteorin skrivs färdigt och 
utbildningen knyts ihop.



Tidigare kursanalys HT22

● Västerås campus : 3 svar, 12,50%
● Eskilstuna campus : 8 svar, 29,63%
● Eskilstuna distans : 1 svar, 5,26%
● Nöjdheten med kursen i helhet varierar mellan 3,0-4,3 av 6. 

Medelvärdet ligger på 4,1 i Eskilstuna, 3,0 i Eskilstuna 
distans och 4,3 i Västerås.
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Tidigare kursanalys – HT22
Positiva kommentarer från studenterna var:
● Mycket bra kurslärare
● Vfu:n i sig var bra
● Vfu kursen är väldigt viktig och lärorik
● Kursen var bra, inga förändringar behövs, fanns tid för att hinna med allt

Denna termins kommentarer från studenter gällande vad de önskar för förändringar:
● Tillåten frånvaro på några dagar – VFU-laget håller på att se över det
● Kursstart och sem1 via zoom eller att kursstarten är en heldag – Kursstarten är en heldag från VT23 

utifrån nytt fokusområde Undervisning i förskolan.
● Kort om tid att hinna med allt om man som student har lång resväg.

- Ett förslag på hur studierna kan läggas upp under kursen presenteras på kursstarten
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Vad är nytt VT2023

● Kursstarten är en heldag och den är obligatorisk.
Tiden ingår i kursen. Vid frånvaro ska studenten ta igen tiden på sin
övningsförskola 5 timmar ( kursstarten)
Kursansvarig meddelar kontaktpersonen för ÖFS

● VFU 2 har fokus på undervisning
● Nytt digitalt seminarium om Undervisningsuppdraget utifrån ett 

förskoledidaktiskt perspektiv med Ester Catucci Universitetsadjunkt /doktorand på MDU

● Ny skrivning i VFU -handboken gällande klädsel. Det tas upp på kursstarten och handledaren tar 
även upp det på det inledande samtalet på ÖFS.
Under fältdagar, fältstudier och VFU, samt annan kontakt med övningsförskola eller övningsskola ska 
studenten bära ändamålsenliga kläder. Det innebär att kläderna inte ska försvåra kommunikationen i 
mötet med andra, väcka anstöt eller hindra studenten från att delta aktivt i verksamheten.

Vi fortsätter med nyheterna från HT22
● Studenterna har Zoom-Znack med sin kurslärare i slutet av första veckan.
● Ett förslag på hur studierna kan läggas upp under kursen presenteras vid kursstarten.
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Närvaro
● 5 sammanhängande veckor med en studietid på 40 timmar i veckan, exklusive raster.

● 35 timmar/ vecka är obligatoriskt i verksamheten. 5 timmar i veckan är studentens egen tid för planering.

● Tiden i verksamheten planeras tillsammans med kontaktperson/handledare. Ungefär 10% av dessa timmar kan innehålla APT, 
observation, auskultation, planering, genomförande och uppföljning av undervisning, egen reflektion eller tid för reflektion med andra.

● Utöver detta har studenten rätt till 1,5 timmars handledning i snitt/vecka enskilt eller i grupp eller annat som du och din handledare 
kommer överens om.

● Av dessa 35 timmar (i verksamhet) så ingår de moment som görs med universitetet i aktuell kurs, kursstart samt seminarium.

● Utbytesperiod upp till 2 dagar ( viktigt att det fungerar för alla inblandade)
● Tips – timbank

- Vid frånvaro ska studenten i samråd med handledaren lägga till motsvarande tid sammanhängande och i nära anslutning till VFU-perioden.
- Om tid ska tas igen efter vfu-kursens slut mejlar handledare till vfu.lararutbildning@mdu.se så att studentboken hålls öppen längre.
- Vid frånvaro längre än en vecka kontaktar studenten och handledaren VFU-samordnaren, cecilia.westerdahl@mdu.se , för vidare planering av hur kursen ska 

kunna fullgöras.
- Vid kortare frånvaro än en vecka meddelar student och handledare kursläraren hur dagarna ska tas igen.

Viktigt att handledarna meddelar i god tid innan kursen är slut om studentboken behöver förlängas pga. att studenten 
behöver ta igen dagar.
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Lärandemål VFU 2 
1. granska, problematisera och reflektera över egna och andras 

handlingar i förhållande till den människo-, demokrati-, 
kunskapssyn och syn på hållbar utveckling som samhället 
genom läroplan för förskolan ger uttryck för

2. granska, problematisera och reflektera över den egna 
kommunikativa kompetensen och visa på strategier för egen 
utveckling

3. utifrån ett ämnes- och förskoledidaktiskt perspektiv 
identifiera och välja innehåll och metoder i utbildningen för 
att främja barns meningsskapande

4. utifrån barns olika erfarenhet, behov och förutsättningar 
planera och leda undervisning och synliggöra estetiska 
lärprocesser både som metod och innehåll

5. visa didaktisk medvetenhet om digitala verktyg i den 
pedagogiska verksamheten

6. dokumentera, diskutera och problematisera sina erfarenheter 
utifrån ämnes- och förskoledidaktiskt perspektiv.
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● På kursstater kommer Studenterna 
att få reflektera över olika 
undervisningsbegrepp.

Exempel på områden med 
fokus på Undervisning
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Vad står det i Lpfö – 18 om 
Förskolärarens ansvar i undervisningen?
2.7 FÖRSKOLLÄRARES ANSVAR I UNDERVISNINGEN
Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och 

syfta till barns utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av 
kunskaper och värden. Förskollärare ska leda de målstyrda processerna och 
i undervisningen ansvara för att
● omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet,
● planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande 

och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig,
● spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och 

rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och
● utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling 

och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och 
nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.

( Sidan 19 Lpfö-18)
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Didaktisk planering
1. Titta på en film med efterföljande diskussioner i grupp utifrån frågor
https://www.youtube.com/watch?v=r1f4V-CgK1E
( Undervisning i förskolan - pedagog Värmland)

2. Utifrån tilldelat ämne ska ni i grupperna koppla ett mål från Lpfö- 18 till ert 
ämne.
3. Skriv en didaktisk planering ( välj en av mallarna på Canvas eller i 
studiehandeningen)
4. Presentera gruppens didaktiska planering , max 10 min

Ämnen:
● Matematik
● Naturkunskap/teknik
● Estetik
● Språk
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Samtal i smågrupper
● Hur kan ni stötta studenterna med det nya fokus området undervisning i 

förskolan?
● Hur kan ni synliggöra ämnesdidaktik (LM3)
● Hur kan ni synliggöra estetik som metod eller innehåll? (LM4)

● Hur kan ni arbeta vidare kring ledarrollen med studenterna? ( utifrån fokus i VFU 
1)

● Vad är det som gör att ni känner oro för att en student kanske inte kommer att 
uppnå lärandemålen? Hur knyter ni den till lärandemålen?

Didaktik betyder kort uttryckt "läran om konsten att undervisa". Ämnesdidaktik blir därmed "läran om 
konsten att undervisa i ett ämne". (Linköpings universitet)

Vad är ämnesdidaktiska strategier?
Att göra barn uppmärksamma på det som du vill att de ska urskilja och uppmärksamma, genom att 
sätta ord på det. - Att lyssna in och ta tillvara på barnens erfarenheter och göra andra barn 
uppmärksamma på att de kan bidra till varandras lärande. (Skolverket)
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Momentförteckning VFU2 
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v. 3 v. 4 v.5 v. 6 v. 7
Kursstart
Måndag 16/1
Kl. 9:15-15

Kurslärare 
mejlar 
kontaktpersoner 
för att boka 
besöken.

Ladda upp den didaktiska 
planeringen i gruppen på 
canvas två dagar innan 
besöket senast kl 9.00. (Se 
personer-didaktisk 
planering)
(ej examinerande)

Genomförande, filmning 
och reflektion av 
undervisningstillfället sker 
innan besöket.

Digitalt seminarium (ligger 
på canvas) sker utifrån 
överenskommelse med 
handledare (ej examinerande)

(Ev besök i slutet av veckan)

Besök av 
kurslärare i 
verksamheten 
(ej examinerande-
stödjande)

Ladda upp din 
PYT till 
kurskollegor 
samt 
kurslärare i 
gruppen för 
SEM1 
på Canvas 
torsdag 
9/2 senast kl
23:59

(Ev besök i 
början av veckan)

Studentbok slutförs av 
student onsdag 
15/2 senast kl 23:59 
(examinerande)
(Handledare 19/2
senast kl 23:59)

SEM1, opponering 
(examinerande) sker 
torsdag 16/2 eller 
fredag 17/2
Tid, plats och grupper 
meddelas av kurslärare 
via Canvas.



Vad är en logg? (Dysthe mfl,  2011)

Ordet logg används ofta som en samlingsbeteckning för allt informellt skrivande.

I loggen skriver vi ner anteckningar, prövar idéer, upptäcker och vidareutvecklar tankar. Reflektion.

Gemensamt för allt loggskrivande är emellertid att det skrivna inte ska bedömas, vare sig språkligt eller 
innehållsmässigt. På så sätt representerar loggen ” en fristad för tanken”.

Loggen kan bli en utgångspunkt för djupare diskussioner om lärande, utveckling och yrkesliv.

Det blir en dokumentation av praktiska erfarenheter, ett underlag för reflektioner, ett sätt att samla ihop trådarna och 
sätta in de praktiska erfarenheterna i ett vidare perspektiv.

Dubbellogg:

I den första skrivfasen (spontanlogg) gäller det att få fatt på det viktigaste. Dvs anteckningarna blir gärna 
ostrukturerade och spontana och det finns lite utrymme för eftertanke.

I den andra skrivfasen (reflektion) går du tillbaka till den första spontanloggen och väljer ut något som du vill 
fördjupa dig i, varefter du tankeskriver kring detta – ställer frågor, reflekterar, försöker se sammanhang, knyta an till 
tidigare erfarenheter, litteratur, lärandemål, göra tolkningar osv. 

En sådan dubbellogg gör att du kan få en överblick över båda nivåerna, såväl de återgivna erfarenheterna, 
observationerna eller intrycken som de senare reflektionerna, kommentarerna och tolkningarna.

Ur loggen hämtar du material till din didaktiska planering, studentbok och PYT.



Bilaga 5 Didaktiska frågor till stöd för planering, reflektion och analys

Bakgrund (sammanhang)

● Förutsättningar; gruppstorlek, tema, m.m.?
● Vilken förförståelse finns i den aktuella gruppen?
● Vilka kopplingar finns mellan barns erfarenheter och det valda innehållet?
● Hur kommer aktiviteten in i ett större sammanhang? (Vilka aktiviteter finns före och efter?)
● Hur bygger den målrelaterade aktiviteten på barns delaktighet och perspektiv?

Syfte

● Vilket är syftet?
● Motivering till vald målrelaterad aktivitet, innehåll och mål.
● Vilka kopplingar görs till aktuell läroplan?

Mål och innehåll

● Vilka/vilket mål, ska uppnås under just denna aktivitet?
● Vilken förståelse är det som ska uppnås? (ge gärna konkreta exempel)
● Vilka förmågor och färdigheter ska utvecklas? (ge gärna konkreta exempel)
● Vilka värderingar ska utvecklas? (ge gärna konkreta exempel)
● Vilket innehåll ska aktiviteten ha?
● Vilka termer och begrepp är centrala i detta sammanhang?

Metod

● Hur ska aktiviteten läggas upp? (varför?)
● Vilken blir din roll som vuxen/lärare? (varför?)
● Vilka kunskapskällor kan utnyttjas? (varför?)
● Kritiska moment?
● Hur ska aktiviteten dokumenteras och av vem?

Observationer

● Vad hände under aktiviteten?
● Vad kunde du se? Och utifrån vilket perspektiv valde du att se?

Uppföljning och utvärdering

● Vilka delar tycker du fungerade bra? Vad berodde detta på?
● Vad fungerade mindre bra?
● Vad skulle du behöva förändra? – vilka alternativ finns?
● Hur ska aktiviteten följas upp?
● Hur bidrar aktiviteten till att utveckla verksamheten?
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Besök ( stödjande ) Se bilaga 1
Syfte
Syftet med besöket är att handleda den studerande utifrån kursens lärandemål med utgångspunkt 
i en upplevelse i aktuell praktik (filmad sekvens). Vidare syftar besöket till att utveckla större 
förståelse för förskolan som verksamhet och organisation.

Förberedelser:
● Utgå från den pedagogiska verksamhet du befinner dig i och de lärandemål som är aktuella för 

kursen.
● Gör en skriftlig, didaktisk planering inför undervisningstillfället som ska filmas. Ta stöd av de 

didaktiska frågorna i bilaga 5.
● Dokumentera tillfället via filminspelning. Fokus ligger på dig och hur du genomför din 

undervisning och dokumentationen görs förslagsvis av annan student eller handledare. Maxtid 
för filmen är 5 minuter.

● Handledare och student förbereder besöket och det kommande trepartssamtalet genom att 
titta på filmen och förbereda några reflektions- och diskussionspunkter utifrån lärandemålen 
kring den dokumenterade undervisningstillfället.

● Studenten laddar upp sin didaktiska planering på Canvas till gruppen av studenter som ingår i 
besöket samt kursläraren två dagar innan besöket

● Tänk på att ha lärandemålen tillgängliga vid besöket.
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Genomförande
Genomförande:
Besöket och trepartssamtalet ser ut på följande sätt:
● Besöket sker i grupp och genomförs i övningsförskolans verksamhet. Handledare 

tillsammans med studenter och kurslärare från MDU deltar.[1]

● Filmerna ses i grupp. Student och handledare delger sina reflektioner utifrån 
planeringen och genomförandet, kurslärare deltar och stödjer i samtalet.

● Ett handledande samtal med samtliga deltagare följer sedan. Fokus för samtalet är 
planering och genomförande av undervisning samt lärandemålen för kursen.

● Därefter får studenterna tillsammans diskutera sina erfarenheter utifrån 
lärandemålen i avskildhet, medan handledare och besökande lärare har möjlighet 
att diskutera handledaruppdraget och studentens måluppfyllelse

● Besöket avslutas med ett samtal mellan besökande kurslärare från MDU och 
studenter

[1] Önskas, av någon anledning, ett enskilt individuellt besök kontaktas kurslärare så snart som möjligt
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VFU-seminarium på övningsskolan, film-stödjande

VFU 2
Undervisningsuppdraget utifrån ett förskoledidaktiskt perspektiv- Ester Catucci
Kommer ligga på Canvas

Förslag på frågeställningar finns, använd egna om ni vill.

Se film i grupp under 
eller individuellt 

inför VFU-
seminarium.

Diskutera/reflektera i 
grupp/individuellt 

kring frågeställningar, 
på plats eller digitalt.

Syfte:
Att samlas kring ett 
gemensamt innehåll 

för reflektion och 
för samlärande.



Din praktisk yrkesteori (PYT) se bilaga 2

● Under VFU 2 fokuserar du på undervisning och didaktik och väljer ett 
fokusområde inom detta som du ska belysa ur tre dimensioner; praktik, 
teori och etik. Du beskriver dina områden genom att du ger exempel på 
hur du gör i praktiken och förankrar dina ställningstaganden i teorin samt 
lyfter fram ditt etiska förhållningssätt i din praktik.
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Din praktiska yrkesteori

• Vad gör jag i min dagliga verksamhet 
och undervisning?(praktik)
Ge exempel på vad du gör i din 
undervisning

• Vilket stöd har jag för det jag gör i 
teori, beprövad erfarenhet och     
styrdokument?(teori)
Vad står det i den litteratur och  
styrdokument  du läst kring det du 
gör?

• Hur tänker jag kring det jag gör? 
Varför gör jag som jag gör?(etik)
Hur ser ditt etiska förhållningssätt 
ut? Hur vill du vara som 
förskollärare i relation till 
läroplanen, andra styrdokument?

Öppna frågor 
– i mötet med 
barnen kring 
lärandeobjekt

Doverborg; 
Pramling; 
Pramling
Samuelsson 
(2013), 
samordna 
perspektiv

Demokrati, 
barn ska 
uppleva och 
erfara sig som 
kompetenta 
medborgare

- Använd rubriker
- Dela upp utifrån etik, teori och praktik i valfri 

ordning eller skriv i löpande text, använd då orden i 
texten för att tydliggöra

- Gemensam etik för båda områden
- Exempel från praktiken på hur du gör/vill göra.
- Teori innebär att ta stöd i kurslitteratur du mött på 

förskollärarprogrammet

PRAKTIK TEORI ETIK



● Ett gemensamt yrkesspråk 
som har anknytning till teorier 
som rör kunskap och lärande 
(akademisk kunskap)

● Förmågan att beskriva och 
argumentera för val som görs 
med hjälp av detta yrkesspråk 
(didaktiska)

● Gemensam  utveckling av 
kunskap och handlanden i 
yrkesverksamheten (beprövad 
erfarenhet)

● Kunskap om förskolläraryrkets 
etik och hur denna levandegörs

Varför Praktisk yrkesteori (Pyt)
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● VFU 1, Studentboken(6hp):
Studenten dokumenterar sin måluppfyllelse. Handledare
dokumenterar sitt omdöme. Detta utgör underlag för 
examination. Studentboken examineras och betygssätts av 
kurslärare på högskolan utifrån det bedömningsunderlag och 
den dokumentation som gjorts i studentboken
● SEM 1 (1,5 hp). Muntlig och skriftlig opponering
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Examinationer av lärandemålen

VFU1 SEM1

Närvaro

Godkänd VFU2



Examinerande handledande seminarium 
(SEM1, 1,5 hp) se bilaga 1
● SEM1 är ett examinerande seminarium som innebär att du muntligt och skriftligt ger återkoppling på en kurskollegas 

praktiska yrkesteori, PYT. För att delta i seminariet ska du själv skickat din PYT till samtliga kurskollegor i din seminariegrupp 
samt till kursläraren. 

● Syftet med tillfället för handledning inom studiegruppen, är att stödja varandra med idéer kring formuleringar i er PYT, lyfta 
fram vad som gör att de egna tankarna kring pedagogiskt arbete fått denna utformning. Vidare ges här också ett tillfälle att 
tidigt i utbildningen handleda varandra som stöd för fortsatt utveckling, se bilaga 3, 5 och 6.

Inför seminariet:
● Din kurslärare kommer att i god tid lämna information på Canvas vem du ska skicka din PYT till och vems PYT du ska läsa 

samt vilken dag och plats som blir aktuell.

● Du skickar din PYT till samtliga kurskollegor i din seminariegrupp och till din kurslärare.
Aktuella datum får du av din kurslärare. Se information på Canvas.

● Du läser en kurskollegas PYT och förbereder muntlig och skriftlig återkoppling med utgångspunkt i frågeställningarna på 
nästa sida. (Handledande läsning och återkoppling av PYT:en, samt med hjälp av bilaga 2, 5 och 6). 

● Du läser igenom samtliga seminariekollegors PYT:ar som förberedelse inför samtal och reflektion under seminariet.

● Du laddar upp den skriftliga opponeringen på Canvas till kursläraren innan opponeringen och mejlar den till kurskollegan du 
opponerar på efter genomförd examination
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Effektiv återkoppling kräver studentaktivitet

Carles (2020) tar stöd i en omfattande forskningsöversikt 
och skriver att läraren bör använda sig av 
forskningsbaserade återkopplingsmetoder som fungerar 
varav en modell är kamratgranskning med skriftlig 
respons från studenter.

"När studenten får möjlighet att jämföra sitt arbete med 
andras ökar förståelsen för vad som är akademisk 
kvalitet. Därmed blir studenten bättre på att ge 
återkoppling till andra och på att granska sitt eget 
arbete."
SEM 1
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SEM 1

● Vid det examinerande seminariet:
● Du inleder med en kort sammanfattning av den PYT du ska ge 

återkoppling på.
● Ge muntlig återkoppling på en kurskollegas PYT. (se Handledande läsning 

och återkoppling)
● Gruppen samtalar och reflekterar om undervisning och didaktik
● Du ska också vid detta tillfälle mejlar ett skriftligt underlag för din 

återkoppling till den berörda kurskollegan samt kursläraren.
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Vid oro för måluppfyllelse

● ÖFS tar kontakt med MDU (kurslärare/ kursansvarig/VFU-samordnare) snarast
● Ärende upprättas och samtal/mail dokumenteras
● Stödjande besök/samtal av kurslärare/VFU-samordnare bokas (dokumenteras)
● Stödjande besök/samtal genomförs där en plan för vad studenten ska fokusera på för att nå 

lärandemålen skrivs av besökande från MDU. Tid bokas för ett uppföljande besök/samtal efter ca 2 
veckor. Planen ska bekräftas av handledare och student. Samtliga handlingar och all kommunikation ska 
dokumenteras)

● Uppföljande besök/samtal görs och dokumenteras av MDU. Dokumentationen bekräftas av handledare 
och student (dokumenteras)

● Vid bedömning av ett underkännande ska studenten hänvisas till VFU-samordnare och studievägledare 
(dokumenteras)

● En student som blir underkänd på sin VFU har rätt att göra om den en gång. Som regel ska VFU:n
genomföras vid nästa eller senare ordinarie kurstillfälle. Behörighetskraven för antagningen till nästa 
termin inom programmet kan dock medföra att VFU:n måste göras vid ett annat tillfälle. Det görs därför 
en individuell bedömning i varje ärende.
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Flagga för oro kring LM 
så tidigt som möjligt.
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Lärandemål Fokus med exempel Uppföljning/resultat Datum
Lärandemål 1.

1.arbeta och handla enligt den 
människo-, demokrati- och 
kunskapssyn som samhället genom 
läroplan för förskolan ger uttryck för

Lärandemål 2

2. visa i handling den 
flerdimensionella kommunikativa 
kompetens som förskolläraryrket 
kräver

Plan för vad (studentens namn)…………………………………………………………..ska fokusera de nästkommande två veckor på (kursens namn/kod)……………………….

Program/termin: …………………………......................
Övningsskola: ……………………………………………………. Handledare: ………………………………………………. VFU-Kurslärare: …………………………………………….



32

Viktiga adresser!
VFU-portalen: https://vfu-ukk.mdu.se/
Mejl: https://vfu-ukk.mdu.se/

https://vfu-ukk.mdh.se/
https://vfu-ukk.mdh.se/


Tack för idag och lycka till
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Presenter Notes
Presentation Notes
Lärandemålen
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