
Samtalsunderlag studievägledning inför VFU utomlands 

 

 

 Hur ser dina personliga förutsättningar ut? ( Exempelvis: Hur har det fungerat på tidigare 

VFU-kurser? Hur går det med studierna generellt? Hur ser din livssituation ut? Vad har du 

med dig för erfarenheter, kunskaper och förmågor som gör att du kommer att kunna 

genomföra VFU utomlands på ett bra sätt?) 

 

 Hur är dina praktiska möjligheter att göra VFU utomlands? ( Exempelvis kopplat till 

familj, ekonomi, tid att förebreda de praktiska delarna m.m.) 

 

 Språkkunskaper. På svenska förskolan utomlands är svenska (generellt) arbetsspråket men 

det är vanligt att barn och föräldrar och ibland även personal talar flera språk. Du bör därför 

vara beredd att använda både svenska och engelska under din VFU utomlands och du bör ha 

goda kunskaper i engelska. Kunskaper i andra språk än svenska och engelska är generellt inte 

ett krav men det är bra att du är beredd på att förskolorna ofta arbetar med att skapa 

nyfikenhet hos barnen på ytterligare språk så som t.ex. spanska, franska eller tyska (beroende 

på land.) Det finns även förskolor som tar emot barn från hela Skandinavien så även de andra 

skandinaviska språken kan förekomma. Om VFU-platsen kräver språkkunskaper i andra språk 

än svenska och engelska anges det i listan på möjliga platser. 

Hur ser du på detta? 
 

 Läs på om de VFU-utomlandsplatser som är möjliga att ansöka om och läs kursbeskrivningar 

och kursplaner för kurserna på termin fyra och VFU IV. Utifrån detta fundera på vad – 

kopplat till terminens teman – som du är nyfiken på och som motiverar dig till att vilja göra 

VFU utomlands?  

 

 Hur kan du använda erfarenheten av VFU utomlands i din profession och karriär? 

 

 Fundera över vilka utmaningar det kan innebära att göra VFU utomlands och hur du vill 

hantera dem? 

 

 Det är viktigt tänka på att du kan komma att uppfattas som en representant för t.ex. Sverige, 

Stockholms Universitet samt för det program du läser. Fundera på hur du kan förhålla dig till 

detta.  

 

 Fundera på hur du vill bidra till att inspirera kommande studenter som vill är nyfikna på att 

göra VFU utomlands t.ex. via blogg, reseberättelse, fotoutställning, medverkan vid infomöten 

mm. Viktigt att tänka på är att detta ska ske på ett etiskt korrekt sätt. 

 


