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Instruktioner till filmer  
Riktar sig till vfu-handledare som arbetar i 

övningsskola och övningsförskola  
 

 



 

 

 

 

2 

Det här materialet syftar till att ge dig och hela verksamheten en bättre beredskap att ta emot 

studenter från Mittuniversitetets lärarutbildning. Det riktar sig i första hand till dig som redan 

är handledare eller blivande handledare men även övriga som arbetar inom er verksamhet. Här 

nedan kan du utläsa i vilken ordning du kan se på filmerna. Var uppmärksam på att till vissa av 

filmerna finns ett kompletterande skriftligt material. 

 

Lärarutbildningen 
I den här filmen presenteras Mittuniversitetets lärarutbildningar och innebörden av campus-
distans. Klicka på följande länk: https://www.miun.se/mot-
mittuniversitetet/Organisation/institutioner/utv/vfu/vfu-filmer/lararutbildningenvfu/ 

 
Vfu-organisationen 
I den här filmen presenteras Mittuniversitetets vfu-organisation. Klicka på följande länk:  
https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/utv/vfu/vfu-filmer/vfu-
organisationer/ 

 

Övningsskolor 
I den här filmen presenteras Mittuniversitetets upplägg av övningsskola/övningsförskola? Vad 

blir viktigt för en väl fungerande verksamhetsförlagd utbildning vid en 
övningsskola/övningsförskola. Klicka på följande länk: 

https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/utv/vfu/vfu-
filmer/ovningsskolor/ 

 

Praxistriangeln 
I denna film problematiseras förhållandet mellan teori och praktik. Hur kan studenterna förstå 

vad de upplever under vfu:n? Hur kan intentionerna bakom görandet bli synligt? Praxistriangeln 
introduceras som ett redskap för att synliggöra detta. Här hittar du även texten Modell för 

integration av teori & praktik som är viktigt att läsa. Klicka på följande länk: 
https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/utv/vfu/vfu-
filmer/praxistriangeln/ 

 

 

https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/utv/vfu/vfu-filmer/lararutbildningenvfu/
https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/utv/vfu/vfu-filmer/lararutbildningenvfu/
https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/utv/vfu/vfu-filmer/vfu-organisationer/
https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/utv/vfu/vfu-filmer/vfu-organisationer/
https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/utv/vfu/vfu-filmer/ovningsskolor/
https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/utv/vfu/vfu-filmer/ovningsskolor/
https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/utv/vfu/vfu-filmer/praxistriangeln/
https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/utv/vfu/vfu-filmer/praxistriangeln/


 

 

 

 

3 

Kollegaobservationer med fokus mot ledarskap 
Syftet är att genom observation och uppföljande samtal få syn på en kollegas ledarskap ur ett 

positivt perspektiv. Observationen väcker också tankar om ditt eget ledarskap. På samma sida 

som länken till filmen hittar du instruktioner om hur du lägger upp kollegaobservationen och 
även förslag på tänkbara utgångspunkter. Klicka på följande länk: 

https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/utv/vfu/vfu-
filmer/kollegaobservation/ 
 
Ledarskap 
Vad är ledarskap och vilken betydelse har det pedagogiska ledarskapet under den 
verksamhetsförlagda utbildningen? Här diskuteras och problematiseras ledarskap, främst det 

pedagogiska ledarskapet utifrån jaget och uppdraget, lärande och professionen. Klicka på 
länken: 

https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/utv/vfu/vfu-filmer/ledarskap/ 

 
Bedömning 
Den här filmen handlar om bedömningen under vfun och om det stöd vfu-handledare får från 
universitetet. Här förklaras bl.a. hur trepartssamtal går till och vad dessa innebär. Klicka på 

länken: 

https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/utv/vfu/vfu-filmer/bedomning/ 
 

Didaktiska seminarier och professionsseminarier 
Mittuniversitetet ansvarar för och bjuder in till didaktiska seminarier som en del i 

kompetensutveckling för verksamma lärare/förskollärare. Vfu-handledarna på 
övningsskolan/övningsförskolan ansvarar för och bjuder in 

lärarstudenterna/förskollärarstudenterna till professionsseminarier. Tanken med 
professionsseminarier är att vfu-handledarna synliggör och problematiserar den tysta 

kunskapen, där den beprövade erfarenheten kan vara utgångspunkten. Klicka på länken: 

https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/utv/vfu/vfu-filmer/seminarier/ 

  

Handlingsplan 
Handlingsplanen är tänkt att rama in de 20 veckor som studenterna genomför sin 

verksamhetsförlagda utbildning inom övningsskolan/övningsförskolan. På samma sida som 
filmen hittar du riktlinjerna för handlingsplanen. Klicka på länken: 

https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/utv/vfu/vfu-filmer/handlingsplaner/ 
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