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Individuell lärandeplan (ILP) för verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) 
 
Varför en individuell lärandeplan? 
Det övergripande syftet med att skriva en ILP är att utveckla och stödja självstyrt lärande hos 
dig som fysioterapeutstudent. Detta sker genom att sätta fokus på det egna ansvaret att 
identifiera behov av ytterligare kunskapsinhämtning och utveckling av din egen kompetens. 
  
Syftet med att skriva en ILP inför varje VFU är att du skall tydliggöra dina individuella 
lärandemål för kommande VFU, motivera varför det är viktigt för dig att uppnå dessa 
lärandemål samt hur du skall göra för att uppnå dem. 
  
 

Arbetsgång för den individuella lärandeplanen. 
Inför din VFU ska du formulera dina individuella lärandemål, motivera dessa samt formulera 
konkreta strategier för hur de ska uppnås (steg 1-3). Diskutera gärna med en kurskamrat. 
Termin 2: Din ILP skickar du i god tid till din VFU-handledare.  
Du ansvarar för att presentera och diskutera din ILP med VFU-handledaren vid introduktionen 
på din VFU-plats. En fortlöpande diskussion och uppföljning av ILP:n ska ske mellan dig och 
VFU-handledaren under VFU-perioden. ILP:n kan/bör kompletteras/revideras under dessa 
veckor. En strukturerad utvärdering ska alltid ske efter halva VFU-perioden och i slutet av VFU-
perioden då bl.a. din ILP ska diskuteras.  
 
I slutet på VFU:n ska du fundera på om du uppnått dina individuella lärandemål eller inte. Du 
ska nu värdera din egen insats och professionella utveckling mot dina individuella lärandemål 
samt ta tillvara på den återkoppling som du får av din VFU-handledare (steg 4-5). 
 
Din ILP ska vara ett sammanhållet dokument som följer dig genom utbildningen. Medtag och 
anknyt till den sammanfattande utvärderingen från förgående VFU för att skapa nästa ILP. Vad 
är dina styrkor och svagheter? Vad vill du utveckla vidare under kommande VFU? 
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INFÖR DIN VFU 
 

1. Individuella lärandemål - VAD  
När du formulerar dina individuella lärandemål ska du utgå från:  
- lärandemålen i kursplanen  
- bedömningskriterierna för VFU  

 
Om du genomfört tidigare VFU så ska du även utgå från: 
- dina sammanfattande utvärderingar mot individuella lärandemål från tidigare ILP  
- återkopplingen du erhållit vid slutbedömningen vid tidigare VFU  

 
Omformulera och tolka lärandemålen i kursplanen och bedömningskriterierna för VFU 
utifrån dina egna reflektioner om din kunskap till konkreta individuella lärandemål. 

 
 

2. Motiv - VARFÖR  
Motivera varför det är viktigt att uppnå dina individuella lärandemål.  

 
3. Strategi - HUR  

Fundera och skriv ned vilka konkreta strategier du tänker/vill använda för att uppnå dina 
individuella lärandemål. 

 
 
 
HUR BLEV DET? 
 

4. Din sammanfattande utvärdering mot lärandemålen 
I slutet av VFU perioden reflekterar du och din VFU-handledare först enskilt kring 
bedömningskriterierna för VFU och din ILP innan ett gemensamt avslutande samtal förs. 
Inför detta samtal ska du skriva en sammanfattande utvärdering mot de individuella 
lärandemålen. Har du uppnått dina individuella lärandemål? Vad är dina starka 
respektive svaga sidor kopplat till de individuella lärandemålen?  

 
5. Reflektioner från det avslutande samtalet 

Efter att du och din VFU-handledare har haft ditt slutbedömningssamtal ska du skriva en 
sammanfattning av din VFU-handledares reflektioner kring dina prestationer och er 
diskussion vid slutbedömningen.  
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TERMIN 2 

 
INDIVIDUELL LÄRANDEPLAN 
 

Inför varje termin och/eller period av praktisk utbildning utformas en individuell lärandeplan 
utifrån terminens syften enligt nedanstående struktur. 
 
Student:       
 
Termin/kurs:       
 
Praktikplats/område:      
 
 
INFÖR DIN VFU 
 

Individuella lärandemål - VAD 
 
 
 
 
Motiv- VARFÖR 
 
 
 
 
Strategi- HUR 
 
 
 
 
HUR BLEV DET? 
 

Sammanfattande utvärdering mot dina individuella lärandemål 

 

 

 

 

 
Reflektioner från det avslutande bedömningssamtalet med din VFU-handledare.



 

 


