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Denna termin planerades och genomfördes tre seminarier i kursen, första kursdag, mitt i kursen och sista 
kursdag. En förändring sedan förra kurstillfället var att ett seminarium lades till första kursdagen. Detta 
gjordes utifrån förra kursvärderingen och studenters efterlysning av ett sådant seminarium, att få en 
gemensam start. En annan förändring var att studenterna fick boka in sig på dag och tid för det avslutande 
kursseminariet, ett examinationsseminarium som genomförs i mindre grupper om 4-6 studenter.  

 

 

 
De tre seminarierna under kursen. Att det var relativt få och väl avvägda uppgifter i portföljen under 
kurstiden. Att få fokusera på de individuella mål som formulerats. Att kursen organiserats på ett fungerande 
sätt. Ylva. ;-) Placering och handledare. :-) Generellt: Att få praktisera det en vill arbeta med är centralt och 
viktigt. VFU-kurserna är ovärderliga! 

 

 

Att inte få auskultera hos olika handledare. Utökat samarbete med kommunens personal är önskvärt. Det 
underlättar när handledare och personal i övrigt på skolorna vet mer om VFU. Ett par studenter fick sent 
meddelande om VFU-placering och det blev i några avseenden litet krångligt (tillgång till färre lektioner t ex). 
Första seminariet kunde varit ännu tidigare. VFU-portföljen kunde varit ännu tydligare från början. 
Pedagogisk grundsyn-uppgiften skulle kunna göras på ett annat sätt. Val av ämne för självständigt arbete 
kunde ha gjorts ännu tidigare. Det hade bidragit till mindre stress under VFUII-kursen. 

 

 

 
Jag känner mig nöjd med kursens genomförande. Seminarier, portfölj och samarbete med handledare och 
kollegor har fungerat bra. Det är skönt att få känna att erfarenhet och rutin underlättar kursarbetet då en 
haft hand om kursen fler än en eller två gånger. Kontinuitet ger resultat. Meddelandefunktionen i portföljen 
fungerar fint. Det underlättar att kunna skicka meddelanden inte bara till studenter utan även till handledare 
under kursens gång. Då kan de svara mig och vi kan ha en dialog om aktuella frågor på ett smidigt sätt. 
Mitterminsseminariet vill jag använda till workshop om långsiktig planering, där studenterna även funderar 
på årsplanering, och till presentation och samtal om dilemman, i smågrupper och helgrupp. 

 

 
Intensivt arbete med kursen i Självständigt arbete får inte pågå samtidigt som VFU3-kursen. 
Materialinsamling och studentens egen inläsning av litteratur är en sak, men handledningsseminarier i 
självständigt arbete under pågående VFUII-kurs föreslår jag begränsas. 

Obligatoriska trepartssamtal även för ettämnesstudenter, som efterfrågats, skulle kunna genomföras som 
3+-samtal, alltså att flera studenter samtidigt har trepartssamtal med handledare och kurslärare. 

Pedagogisk grundsyn-uppgiften skulle kunna ges ännu mer tid, önskade studenterna, det är så intressanta 
frågeställningar som kommer upp. Förslag till förändring är att studenterna förbereder uppgiften på 
skolan/digitalt innan examination genom att ge varandra feedback på första utkast av presentationen. 
Förberedelse i form av fokus på begrepp och dilemman kan också med fördel påbörjas vid mittseminariet. 

När fler studenter blir placerade på samma skola är ett förslag att studenter inom ramen för kursen  
observerar varandras lektioner och prövar att samplanera, och om möjligt genomföra en lektion tillsammans. 
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