
 
 
 

Introduktion till vfu-portfolio 
 
Du kommer under lärarutbildningen utvecklas från Novis till Expert inom området lärande. 
Målsättningen är att du på ett tydligt sätt kan visa den kunskaper och förståelse, färdighet och 
förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt som examensbeskrivningen anger efter 
avslutad utbildning. 
 
Du ska utveckla goda ämneskunskaper inom valt område och goda pedagogiska/didaktiska 
kunskaper, samt utveckla många strategier för att stödja barns/ungdomars lärande. 
 
Du ska utvecklas till en pedagog som i samverkan med andra kan skapa goda lärandemiljöer och 
leda barn och ungdomars lärandeprocesser. 
 
Du ska kunna göra didaktiska val som grundar sig på en god förståelse av uppdraget som lärare, 
samt kunna motivera de val och överväganden som ligger till grund för planering och 
genomförande.   
 
Du ska utveckla en förmåga att reflektera över det du gör och tänker och förstå vilka faktorer som 
påverkar lärandeprocessen. 
 
Under din vfu ska du dokumentera dina erfarenheter och reflektera över ditt eget lärande. Det 
innefattar att formulera mål inför din vfu, strategi för att nå målen, reflektion under vfu:n och i 
slutet av vfu:n utvärdera, beskriva och sammanfatta ditt lärande. Dokumentationen innefattar även 
registrering av aktiviteter du deltagit i.  
 
Syftet med portfolion är att:  

• ge underlag för diskussioner med vfu-handledaren inför och under vfu:n 
• stödja och synliggöra ditt eget lärande 
• ge ett underlag för uppföljning av vfu-kursen 
• synliggöra en progression i ditt lärande 
• ett underlag för bedömning/examination av vfu-kursen. 

 
Inför varje kommande vfu delger du din portfolio till aktuell vfu-handledare. Inför varje vfu-
period ska du även lämna in din portfolio i kursrummet i Moodle med avsnittet inför din vfu ifyllt. 
Under vfu kan din portfolio vara en grund för samtal med din vfu-handledare. Efter varje vfu-
period skickar du som student den aktuella portfolion till den vfu-handledare som du har varit hos, 
till vfu-samordnaren i din kommun (inom Miuns region) samt lämnar in den i lärplattformen 
Moodle.  
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