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Observera att ni studenter ansvarar för att detta välkomstbrev med information och inbjudan 

till introduktionsseminarium den 9/3 förmedlas till och kommuniceras med era handledare så 

snart som möjligt. Läs därför igenom hela brevet, även de delar som riktas till handledaren. 

Det är viktigt att handledarna får information om kursens upplägg och vilket datum som 

introduktionsseminariet äger rum i god tid, så att deras medverkan kan planeras. Det är även 

viktigt att din handledare har tillgång till din VFU-portfölj i god tid inför kursstart. 

 

VFU-III UB 34VY ges vårterminen 2021 under perioden 9/3-13/4.  

 

Kursen innehåller verksamhetsförlagd utbildning på VFU-förskolan och två halvdagars 

nätförlagda seminarier (9/3/ och 13/4) Under kursen ingår även ett seminarium för studenterna 

(ca 1 timme) via zoom som ges inom ramen för kursen UB308Y. Såväl VFU-dagarna som 

seminarierna och handledningstillfället är obligatoriska för studenterna. 

Kursen inleds med introduktionsseminarium 9/3 kl. 13-15 där studenter och handledare kommer 

att tillsammans med VFU-kurslärare i respektive kursgrupper fokusera innehållet i VFU-III (se 

kursplan och kursbeskrivning i VFU-portföljen. Som förberedelse för kursintroduktionen läses 

kursbeskrivningen. VFU-handledare är varmt välkomna till introduktionsseminariet.  

Du som VFU-handledare är ett viktigt bollplank och tanken är att student och VFU-handledare 

gemensamt ska diskutera hur handlingsplanen för denna VFU-period ska utformas och vad 

VFU:n ska innehålla. På eftermiddagen 9/3 dag finns tid för handledare och student att träffas för 

ett första handledningssamtal med målet att tillsammans planera VFU-perioden och formulera 

den obligatoriska handlingsplanen (se VFU-portföljen/kursbeskrivningen).  

Under VFU-perioden ska studenten förutom att delta i förskolans dagliga verksamhet planera 

och genomföra ett mindre projekt inom naturvetenskap/hållbar utveckling, samt reflektera över 

sina nyvunna kunskaper, upplevelser och erfarenheter under VFU-perioden i sin digitala VFU-

portfölj. 

 
Efter avslutad VFU ska du som VFU-handledare bedöma i vilken utsträckning studenten nått 

kursens förväntade studieresultat – denna bedömning redovisas i den VFU-rapport som finns i 

VFU-portföljen. 

 

Nedan följer kursens innehåll och de förväntade studieresultaten: 
 

Kursens innehåll 

Kursen fokuserar förskoledidaktik med ämnesinnehållslig koppling mot naturvetenskap och 

hållbarhetsfrågor. I kursen ingår det att planera och leda aktiviteter/projekttillfällen där barn ges 

möjligheter till ett konkret utforskande och där även de estetiska uttrycken kopplas till det 

utforskande arbetssättet. En handlingsplan för VFU-perioden utformas i samverkan mellan 
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student och VFU-handledare utifrån de förväntade studieresultaten och verksamheten i 

förskolan. 

 

Förväntade studieresultat 

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 

 

- under handledning tillvarata barns erfarenheter och kunskaper under planering och 

genomförande av aktiviteter i naturvetenskap och hållbar utveckling med tydliga 

ämnesdidaktiska mål för att stimulera varje barns lärande och utveckling utifrån deras egna 

förutsättningar, 

- självständigt skriva och motivera egna planeringar för aktiviteter i naturvetenskap och hållbar 

utveckling med tydliga ämnesdidaktiska mål relaterade till styrdokument, samt genomföra 

aktiviteterna mot de planerade målen, 

- självständigt utvärdera de ämnesdidaktiska aktiviteterna och metodiken mot de planerade 

målen, relaterat till styrdokument, 

- under handledning leda och utveckla aktiviteter utifrån ämnesinnehållsliga och 

förskoledidaktiska kunskaper, samt utvärdera styrkor och utvecklingsområden i det egna 

ledarskapet, 

- kommunicera med barn och personal, i grupp och enskilt, genom att anpassa sitt lyssnande, 

talande och skrivande, samt utvärdera sina kommunikativa förmågor, 

- under handledning leda aktiviteter med lek och skapande verksamhet och använda 

praktisk/estetiska uttrycksformer samt utvärdera i vilken mån uttrycksformerna var anpassade till 

barns olika förutsättningar, 

- under handledning använda digitala verktyg i verksamheten, 

- utifrån gjorda erfarenheter och kursens förväntade studieresultat beskriva, bedöma och ge 

exempel på egna styrkor och utvecklingsområden inför nästa VFU-kurs. 

 

 

I VFU-portföljen återfinns all information om kursen och via portföljen skickar kurslärare ut 

information till handledare och studenter. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Emilie Moberg, kursansvarig för UB34VY inom engelska terminen 


