
Kursvärdering UM7026 HT20

Antal respondenter: 63
Antal svar: 35

Svarsfrekvens: 55,56 %



1. Vilka tankar har du om det första seminariet som låg en vecka in i 
kursen? 
Vilka tankar har du om det första seminariet som låg en vecka in i kursen? 
Bra information kring alla uppgifter och bra att man fick möjlighet att ställa frågor 
Bra!
Helt ok. 
Helt ok
Det kändes som slöseri med värdefull tid
Om ni menar introseminariet så tyckte jag det var bra. Skönt att få svar på lite frågor. 
Det var bra med tanke på att det fanns möjlighet att lyfta frågor som uppkommit när man väl varit på VFU:n några dagar. 
Jag tycker att det var bra att börja direkt efter sommaren med VFU. Vi har haft flera tillfällen med praktik innan, och i mång 
och mycket är det samma saker som gäller med några ändringar i målen för VFU IV.  

Informationen var bra, och gillade att det fanns tid för frågor som dykt upp under samtal med handledaren. Det var en 
speciell situation också som jag tycker alla inom kursen och utanför i skolorna hanterat bra. 
Bra
Bra
Väldigt bra. Upplägget var även bra.
gav en bra förberedelse för våra hemuppgifter
Inga särskilda tankar.
Bra.
Kunde ha varit som introduktion. Men skönt att få prata med de andra kursdeltagarna för att rensa hjärnan lite och se att vi 
låg på samma spår.
Det var var bra men övningarna kopplade till vfu-seminariet behövde konkretiseras mer för att ge mer stöttning. 
Ingen speciell
Skönt att kunna prata med andra studenter och se hur andra jobbar med tanke på olika skolor. Vissa har endast sin vfu i en 
skola och får då bara se ett perspektiv. Seminariet var givande. 
Det var bra! Man fick lite mer insikt i målen och uppgifterna, kunde bolla tankar och blev peppad för resten av kursen.
Seminariet gjorde mig medveten om de 4 begrepp vi skulle ha som stöd för att formulerar ”min pedagogiska grundsyn”. 
Även bra att höra medstudenters tankar, frågor och reflektioner från praktiken.
Jag hade önskat mer tydliga instruktioner om vad seminariet skulle handla om och hur vi skulle förbereda oss inför träffen.
Perfekt
bra
Det var bra att få reflektera över de fyra frågorna som sedan diskuterades under reflektionsseminariet.
Deltog inte pga särskilda omständigheter. 
Det kändes bra, som ett stöd i ens praktik. Tips och vägledning om något problem, bekymmer eller fråga fanns. Det var en 
trygghet.
Bra, mest för att få svar på frågor som man har och som andra har som man inte tänkt på.
Jag fick information om kursen och fick svar på mina frågor
Det var bra att få lite mer förståelse för kursen och förtydligande kring förväntade resultat samt hur de olika examinerande 
formerna skulle bli. 
Det var bra tycker jag.
De var ok
Väldigt givande då man kunde relatera till andra lärarstudenters upplevelser och tankar.
Bra info
Personligen tycker jag att det var aningen meningslöst och snäppet irriterande. Jag hade gärna sett en introduktion vid 
kursstart och inte en vecka in när man har fullt upp på VFUn. 
Ganska onödigt 

2. Besökte du din handledare före kursen?
Besökte du din handledare före kursen? Antal svar
Ja 19 (54,3%)
Nej 16 (45,7%)
Summa 35 (100,0%)



Kommentar
Vi träffades vid kursstart, men hqr träffat handledaren tidigare och vi hade kontakt via mail under sommaren angående att 
jag skulle ut på praktik igen osv
Jag hade mailkontakt innan sommaren och någon vecka innan jag skulle dit.
Vi har haft mailkontakt innan. 
Jag och min handledare bestämde att jag skulle komma runt lunch första dagen för att dels få tid att tänka igenom upplägg 
för lektioner och sedan för att hinna hämta nyckel till skolan, namnskylt och lämna papper m.m.  

Innan kursen hade vi kontakt via SMS och telefonsamtal. Jag hade eleverna tidigare i åk 4 och åk 5. Så majoriteten kände 
jag innan. Några var nya och de fick jag tid att hälsa extra på under förmiddagen. ä 

Anledningen beroende på dels pandemin och tidsmässiga aspekter för handledaren som hade överlämningar mellan kl 8-11. 
Var bra råd som jag fick från min handledare inför den kommande VFUn
Vi hade kontakt via mail.
Jag blev tilldelad en ny handledare så det kändes självklart att träffa henne innan första skoldagen. 
Nej, jag hade kontakt över mejl och sedan började vi första dagen med mål och samtal på måndag då handledaren hade 
lång planeringstid och tid avsatt för detta.
Vi hade mejlkontakt. En Corona-anpassning. Funkade bra!
Jag var placerad på en ny skola med ny handledare inför denna VFU-kurs och det var värdefullt att besöka handledaren och 
skolan innan kursen startade för att presentera mig, se skolans lokaler och få chans att ställa frågor.
Behövdes ej 
Det fanns inte tid till det och min handledare hade fullt upp med att ta emot nya elever. Men då det är samma handledare 
som jag haft tidigare så gjorde det ingenting.
Var med flertalet dagar innan den officiella starten för kursen - för att inte missa viktigt information och kunna planera med 
ett helhetstänk. Önskvärt att vfu-kursen börjar i direkt anslutning till uppstart av läsår. 
Vi hade ett möte och gick igenom kursupplägget osv.
Vi sågs två veckor innan.
Det var sommarlov och jag var bortrest. Pratade dock med min handledare över telefon. 
Coronatider och jag hade samma handledare som innan. Vi hade sms-kontakt istället. 

3. Hur mycket har du sammanlagt undervisat under din VFU?
Hur mycket har du sammanlagt undervisat 
under din VFU?

Antal 
svar

10-20h 0 (0,0%)
21-30h 0 (0,0%)

31-40h
6 

(17,1%)

40h+
29 

(82,9%)

Summa
35 

(100,0%)



Kommentar, exempelvis om antalet timmar var jämnt fördelade över ämnen.
Ungefär
Det var svårt att få till en jämn fördelning över alla ämnen eftersom det var så många! Samt att man skulle ha 
ämnesöverskridande undervisning gjorde att mer tid lades på två ämnen eftersom det var ett uttalat moment i kursen.
Nej de var inte helt jämt fördelade för att jag gick efter min handledares schema för att hinna planera och engelskan som 
hen inte hade låg under planeringstid
Jag gjorde ”minimum” 10 h var i NO och Ma och betydligt mer i Sv och Eng som min handledare undervisar i. Känns lättare 
att få ihop det i de ämnen som handledaren undervisar i. 
Jag undervisade mest i engelska, eftersom min handledare bara undervisade i engelska. Sedan hade jag två andra lärare jag
följde/ höll lektioner hos en i ämnena matematik och no, och en i svenska. 
Jag undervisade så mycket jag kunde. Det blev inte jämt fördelat över ämnena, men har haft alla ämnen.
Antalet timmar var inte jämt fördelade
Det var väl fördelade för hur undervisningstimmarna blev. Vissa fick mer tid än andra, exempelvis engelska och svenska. 
Mestadels svenska. Även mycket matte och engelska. Inte mycket SO.
Till en början var de jämnt fördelade över alla ämnen. Men efter Mina 40 lektioner så la jag fokus på endast sv/so då jag 
endast vill undervisa i dessa
Hade fler SO och Ma timmar då jag under mina andra vfu:er hade mycket svenska och engelska.
Lite ojämnt fördelade, fast vi försökte lösa det
Det är svårt att fördela antalet timmar jämt över alla ämnen. I praktiken är det flera faktorer som påverkar när man som vfu
student kan undervisa.
Timmarna var inte helt jämnt fördelade över ämnena men jag undervisade i alla mina ämnen. 
Jämt fördelat över ämnen och veckor.
Inte helt jämnt fördelat över ämnena. Mest timmar i ämnena svenska och engelska som min handledare undervisar i. Också 
mycket timmar i naturkunskap där jag genom min handledare fick ett gott samarbete med den ansvariga NO-läraren. Jag 
har undervisat minst antal timmar i matematik för att det var svårt att få ihop det schemamässigt.
Ja ungefär. 
Jag undervisade ca 10lektioner i veckan. Det kändes väldigt bra att få undervisa så mycket som möjligt. Man lär sig av att 
auskultera men att få undervisa själv gav mig otroligt bra erfarenheter. Min handledare undervisar endast i Ma och No så jag
har undervisat mest i de ämnena. Jag undervisade även i de andra ämnena men inte i samma utsträckning. Det är svårt att 
undervisa lika mycket i alla då tanken är att man ska gå med sin handledare. 
Flest timmar inom valbart ämne.
Inte riktigt helt fullt ut, det var olika lärare för olika ämnen och i början var många lärare sjuka iom Corona och det gjorde 
att vissa ämne uteblev i början. Dock tycker jag man borde försöka matcha handledarens ämnen med elevers (fattar att det 
är svårt men det hade underlättat en del). Jag hr varit med på tex no men den lärare tillät inte att jag tog plats så mycket. 
Ungefärligt: 
50% SO 
25% svenska  
15% engelska  
10% matte  

Det berodde främst på handledarens terminsplanering.  
Jag har undervisat nästan 75 timmar med övervikt mot svenska,SO och matematik. I efterhand inser jag att det hade varit 
bra att auskultera lite mer och framförallt hos olika lärare. 
Det var mest fördelat på matematik men jag har hållit i lektioner i samtliga ämnen jag blir behörig i.
Hade i princip alla lektioner 
Jag anser att jag undervisade hela tiden jag var i lektion, förutom några få gånger. Det var mer ett två lärarsystem när jag 
inte specifikt höll i lektioner.
Antalet timmar var jämnt fördelade över Sv/So, Ma och Eng. 



4. I vilken grad instämmer du i följande påståenden om den 
handledning du har fått?

Jag fick konstruktivt stöd inför min undervisning.

Jag fick konstruktivt stöd inför min 
undervisning.

Antal 
svar

Instämmer i mycket hög grad
22 

(62,9%)

Instämmer i hög grad
12 

(34,3%)
Instämmer i låg grad 1 (2,9%)
Instämmer i mycket låg grad 0 (0,0%)
Ingen åsikt 0 (0,0%)

Summa
35 

(100,0%)

Jag fick konstruktiv återkoppling efter min undervisning.

Jag fick konstruktiv återkoppling efter min 
undervisning.

Antal 
svar

Instämmer i mycket hög grad
17 

(48,6%)

Instämmer i hög grad
17 

(48,6%)
Instämmer i låg grad 1 (2,9%)
Instämmer i mycket låg grad 0 (0,0%)
Ingen åsikt 0 (0,0%)

Summa
35 

(100,0%)

Jag fick konstruktiv återkoppling på mitt lärande mot de förväntade 
studieresultaten.

Jag fick konstruktiv återkoppling på mitt 
lärande mot de förväntade 
studieresultaten.

Antal 
svar

Instämmer i mycket hög grad
15 

(42,9%)

Instämmer i hög grad
13 

(37,1%)

Instämmer i låg grad
6 

(17,1%)
Instämmer i mycket låg grad 1 (2,9%)
Ingen åsikt 0 (0,0%)

Summa
35 

(100,0%)

Jag fick konstruktiv återkoppling på mitt ledarskap i klassrummet.

Jag fick konstruktiv återkoppling på mitt 
ledarskap i klassrummet.

Antal 
svar

Instämmer i mycket hög grad
22 

(62,9%)

Instämmer i hög grad
11 

(31,4%)
Instämmer i låg grad 2 (5,7%)
Instämmer i mycket låg grad 0 (0,0%)
Ingen åsikt 0 (0,0%)

Summa
35 

(100,0%)



Kommentar, t.ex. om förutsättningar för och hur ofta (dagligen, veckovis) du fick stöd och återkoppling.
Dagligen
Varje torsdag hade vi ett inbokat handledarsamtal. 
Jag fick inte jättemycket återkoppling, den återkoppling jag fick var mest från min huvudhandledare. De andra 
bihandledarna som jag hade gav mig i princip ingen återkoppling. Vid något enstaka tillfälle. Jag borde å andrasidan varit 
mer på och frågat om återkoppling, men samtidigt tycker jag att jag egentligen inte ska behöva fråga om det, de ska ge 
återkoppling oavsett. 
Fick korta återkopplingar efter genomförda pass, och längre återkoppling 2 gånger i veckan under handledningen. 
Avsatt tid var en gång i veckan men flera korta samtal hölls flera gånger under veckan
Fick stöd för saker att tänka på, där undervisningarna blev mer bättre genom tiden. 
Möte varje vecka vid samma tid. Plus spontan återkoppling på språng.
Efter varje lektion fick jag kort konstruktiv återkoppling sedan en gång i veckan reflektion 
Varje dag nästan.
Vi hade fast tid och sen lite flytande som skedde när som
Dagligen (i början efter varje lektion mot slutet av praktiken efter dagen var slut) och veckovis (dvs på torsdagar 
reflekterade vi över veckan som passerat). 
Återkoppling skedde i direkt anslutning efter respektive lektionstillfälle. 
Jag har fått stöd dagligen och nästan alltid efter varje lektion som genomförts.
Flytande återkoppling utifrån mina frågor eller intressanta notiser som handledaren gjorde under undervisningsmomenten. 
1-2 gånger i veckan
Ibland veckovis och ibland dagvis
Varje dag och efter varje lektionstillfälle
Flera kortare samtal per dag. 1-2 gånger i veckan hade vi längre avstämningsmöten på ca 1-2h. 
Varje dag. 



5. Vilka tankar har du om det VFU-samtal som genomfördes mitt i 
kursen?
Vilka tankar har du om det VFU-samtal som genomfördes mitt i kursen?
Intressant men lite onödig uppgift 
Givande’
Vi hade inget trepart pga. Covid.
Givande, men det borde mer handla om hur vi har det och kunna ge tips till varandra. Och lite tid att få prata av oss
Det var ändå ganska givande, mer än jag hade trott. Däremot tyckte jag att trepartssamtalen var mer givande så det är 
synd att de är borttagna. 
Det var bra det också, skönt att reflektera med andra kursare. 
Det var givande att få prata med andra lärarstudenter om deras tankar och erfarenheter. Det gav nog mer än ett VFU-besök 
i detta stadie. 
Nyttigt att ta del av hur andra har det och arbetar. Många nya tankar och idéer att ta med sig in i yrkeslivet. 
Bra
Bra
Bara positivt
Var bra för att kunna få höra från andra studenter för hur det ser i deras skolor och få höra deras kontexter. 
Det var skönt att få prata med medstudenter och höra att andra brottades med liknande problem.
Det var så givande. Det bästa med hela kursen!
Jag upplevde det som ett störningsmoment mitt i kursen. Jag hade hellre sett att det skulle vara en skrivuppgift.
Att det låg på dum tid. Lite onödigt.
Bra samtal med mycket intressanta ämnen som diskuterades. Tycker att alla hade intressanta frågor och olika svar som gav 
oss mycket lärdom.
Det var väldigt givande! Det var intressant att få insikt i andras VFU och vilka frågor de hade. 
Mycket givande. Samtalet gav/förberedde en på reflektionsseminariet. Bra att höra mina medstudenters tankar om allt som 
sker i skolan. Från praktiska frågor till mer pedagogiska.
VFU-samtalet som utgick från att vi förberedde och presenterade varsin fråga tyckte jag var givande. Det var kul att höra 
hur mina medstudenter har det på sina VFU-skolor och samtidigt få olika perspektiv på svåra situationer. Ett bra sätt att 
också uppmuntra till kollegialt samarbete mellan lärare och söka stöd och råd i varandra.  
Det var bra och givande.
Viktigt att samtala om erfarenheter och utmaningar. 
Det var bra, men det sista reflektionsseminariet gav mig mer.
Väldigt skönt med en avstämning också med studiekamrater, att notera att man inte är ensam i sina frågor och funderingar 
samt värdefullt att höra andras frågor och funderingar. 
Jättebra! Fick idéer och tankar som jag tar med mig in i framtiden. Att även få andras perspektiv på olika situationer en kan 
tänkas hamna i var lärorikt. 
Bra att få dela tankar och erfarenheter.
Det var lärorikt. Vi fick ta del av varandras tankar.
Väldigt bra och givande. Bra att ni lärare på SU är tydliga med att samtalen inte får ”kidnappas” då jag ofta tycker det är 
fallet. Formen för samtalet och er funktion av att vara samtalsledare är mycket bra och högst proffesionellt. Tack för det! 
Fint att få dela våra erfarenheter och tycker det var intressanta frågor som togs upp. Bra att det är högt och lågt och att val 
av ämne inte är styrt från SU. 
Bra reflektion och kul att se hur andra har det på sina skolor.
Givande
Vi hade väl inte något vfu-samtal mitt i kursen
Det var ett intressant och givande samtal. Bra att den fanns med, då man kunde få perspektiv på hur andra studenter har på
sina VFU:n.
Givande men också lite onödigt. Att ha detta mitt i perioden kändes som att ”vi klämmer in något bara för att det är 
intressant att diskutera och utbyta tankar och idéer”. Det är det också, men kanske inte mitt i perioden när vi har fullt upp 
med vår VFU.  

6. I vilken utsträckning anser du att dokumentationen i 
VFU-portföljen har bidragit till att vara ett stöd i din 
professionsutveckling?
I vilken utsträckning anser du att 
dokumentationen i VFU-portföljen har 
bidragit till att vara ett stöd i din 
professionsutveckling?

Antal 
svar

I mycket hög grad 0 (0,0%)

I hög grad
21 

(60,0%)

I låg grad
10 

(28,6%)
I mycket låg grad 2 (5,7%)
Ingen åsikt 2 (5,7%)

Summa
35 

(100,0%)



Kommentar
Man ska inte behöva dokumentera så mycket, det tar tid och är inte så givande. Låt studenterna va ute på Vfu och lära sig 
där och anteckna där. Det räcker
Mer ett måste än att det känts nödvändigt 
VFU-portföljen har "tvingat" en till att skriftligt formulera sina tankar och värderingar vilket är bra! 
Jag tycker att det alltid varit skönt att reflektera och bearbeta lektionerna och dagarna för att få distans. Det har hjälp 
mycket.  
Ibland något stressande att hinna med många moment och stora uppgifter. 
Ger mig möjligheten att reflektera hela tiden under undervisningens gång. 
Den känns mest som ett måste.
Jag skriver mina mål och återkommer flera gånger under kursen till dem. Sedan skriver jag dagbok som är skönt att ha som 
stöd.
Det är givande att anteckna det man gjort då minnet oftast sviker. Även att man på ett sätt utvärderar. Det var inte för 
många uppgifter.
Mer som ett dokument där jag i efterhand ser den utveckling jag gjort än att jag tar stöd av portföljen under praktikens 
gång. Men det är väl det som är meningen?
Jag tycker att det praktiska arbetet på VFU-skolan tillsammans med seminarierna är det som bidragit mest till min 
professionsutveckling.
Det är absolut bra att reflektera över det man gör och det görs hela tiden under vfu:n, som jag upplever det i alla fall. Det 
var lagom med uppgifter med tanke på att det sista reflektionsseminariet hade otroligt omfattande frågor som tog tid att 
reflektera över och hitta litteratur till. Dock tror jag inte att jag hade reflekterat mindre om vi inte hade behövt att skriva i 
vfu-portföljen. Ibland känns det mer som ett måste än ett stöd i professionsutveckligen.
Dock önskar jag att det i kursen fanns tydligare strukturering kring när och hur mycket tid man förväntas lägga på 
vfu-portföljen. 
Nu är jag av en analyserande person i själen men om jag inte skulle vara det så är portföljen ett väldigt bra verktyg till att få
en att reflektera över ens praktik och över situationer som varit.
Tycker inte att det ger så mycket. Jag förstår dock att ni kurslärare vill få en liten inblick. 
7 inlägg i loggboken kändes kanske lite krystat, även om det såklart är bra att reflektera. Annars tycker jag 
dokumentationen har varit på en precis lagom nivå. 

7. Hur många timmar per vecka har du använt VFU-portföljen i 
genomsnitt?
Hur många timmar per vecka har du använt
VFU-portföljen i genomsnitt?

Antal 
svar

Mindre än 1 timme/vecka
8 

(22,9%)

1 timme/vecka
9 

(25,7%)

2 timmar/vecka
16 

(45,7%)
3 timmar/vecka 3 (8,6%)
4 timmar/vecka 2 (5,7%)
Mer än 4 timmar/vecka 0 (0,0%)

Summa
38 

(108,6%)



Kommentar
För att kika på de förväntade målen och att skriva loggbok endast. 
Det har varit lite olika. 
I samband med handledning och reflektioner.
Lite olika beroende på hur mycket jag har skrivit och om jag har behövt att gå tillbaka och titta på mina mål.
Bra att ha all information och alla uppgifter samlade på ett och samma ställe. Här räknar jag inte in den tid jag har lagt på 
att förbereda mig inför seminarierna. 
Jag har använt den för att skriva in veckans lärdom.
Ej jämnt fördelat men i genomsnitt 3h/vecka. Önskar tydligare riktlinjer för hur och när man ska använda vfu-portföljen, 
upplever en stress i att använda vfu-portföljen. När man är i skolan har jag fokuserat på att vara i barngrupp och med 
kollegier så mycket som möjligt och sedan hemma planera och strukturera lektioner, att sedan dessutom hinna dokumentera
i vfu-portföljen har byggt upp stress.  
Svårt att säga exakt. Jag skriver oftast i andra dokument innan jag för över det till portföljen. Men det gick också relativt 
snabbt när man väl satte sig ner och la fokus på portföljen.
Inte hunnit , man har så mycket annat att planera och stå i under VFUn. Dagarna går lätt över 8 timmar med planeringen, 
och när man väl är klar med det så är man inte så sugen på att fortsätta jobba/behöver man lite paus.
Varierande men nästa endast för att fylla i den informationen som skulle fyllas i.
-

8. Hur har din handledare använt VFU-portföljen?
Hur har din handledare använt 
VFU-portföljen?

Antal 
svar

Min/-a handledare har läst innehållet
17 

(48,6%)
Min/-a handledare har läst och kommenterat vid 
enstaka tillfällen

7 
(20,0%)

Min/-a handledare har läst och kommenterat vid 
ett flertal tillfällen

6 
(17,1%)

Min/-a handledare har varken läst eller 
kommenterat innehållet

5 
(14,3%)

Summa
35 

(100,0%)

Kommentar
Allt jag skrivit där har jag även pratat och diskuterat med min handledare innan/efter så det har inte varit nödvändigt 
Min handledare har läst, och muntligt samtalat om det som stått. 
Jag är väldigt nöjd med att min handledare varit så insatt i min portfölj.
Vi har reflekterat tillsammans och det var det viktigaste. 
Jag tror att hon har läst om inte annat har vi tittat på det jag har skrivit och jag har tagit upp det som står i portföljen.
Jag och min handledare kommunicerar hela tiden så det jag skrivit i vfu-portföljen har vi redan diskuterat.
Läst men haft tekniskt strul med att kommentera. 
Jag har visat portföljen för min handledare, hen hade lite problem att logga in. 
Min handledare skrev vfu-rapporten men vad jag vet så läste handledaren vad jag skrivit
Hon hade koll på mina utvecklingsområden (även sedan tidigare VFU) och vi kommunicerade muntligt samt per sms på 
kvällarna. 



9. Vilka tankar har du om det avslutande reflektionsseminariet?
Vilka tankar har du om det avslutande reflektionsseminariet?
Roligt! Ett bra och givande samtal! 
Ska bli spännande
Det var tydligt att man var olika förberedda men alla verkar klara den?  
Tyckte också att det var synd att det sas en sak på seminariet, att vi skulle få ca 8 min och att det skulle lämnas in och 
sedan ändrades det bara några dagar innan...
Givande att få tillfälle att reflektera.
Det kändes bra. 
Jag ska strax gå in i det och jag är förväntansfull. Den uppgiften har varit väldigt givande inför de intervjuer jag varit på. 
Det var intressant att att samtala om olika frågeställningar i skolans värld. 
Nyttigt och bra att få reflektera.  
Skönt att kunna bolla nya tankar och idéer. 
Ibland glömmer man att man inte är ensam, och det är skönt!
Bra. Borde vara liknande på tidigare reflektionsseminarier.
Bra
Den var väldigt givande och kan användas som ett verktyg för ens egna reflektioner kring vart man står i förhållande till de 
olika punkterna som finns med i den pedagogiska grundsynen
Var intressant att höra studenternas förståelse och få höra råd från vår seminarieledare. 
Mycket bra seminarium. Givande. 
Bra menn väldigt stressigt då det krävdes en hel del läsning inför denna
Det var intressant att höra hur de andra har haft det. Deras problem och dilemman. Det var en bra process att behöva 
fundera över de fyra punkterna och repetera genom att behöva gå igenom det vi har gjort under våra andra sju terminer.
Bra samtal, kändes som om man förberedde och samtalade inför en arbetsintervju vilket är passande inför sista vfun.
Intressant
Bra men jag tycker att man bör tilldelas ett ”ämne” i början. Till exempel att man ska prata om planering och endast 
förbereda det. Tycker att det tog mycket tid att tänka ut alla och hitta gamla referenser som är relevanta för ämnet.
Bra upplägg, lite otydligt hur man naturligt skulle få in kurslitteratur men tror det gick bra. Bra att det var digitalt, jag var 
sjuk då och hade annars inte kunnat delta.
Väldigt givande! Bra avslut på denna kurs/utbildning. Mycket bra att få möjlighet att ”återläsa” (kurslitteratur, anteckningar, 
prata med handledaren osv) och med det ”omvandla” det praktiska vi gör i skolan till teoretiska perspektiv.
Det var ett bra upplägg vilket skapade förutsättning för ett givande samtal mellan oss studenter tack vare att vi alla var 
förberedda och pålästa inom samtliga frågor.
Givande inför intervjuerna med rektorer.
Viktigt och höra andras tankar. 
Det var ett bra seminarium då det gav en hel del tankar som jag säkert kan ha med till kommande arbetsintervjuer. Det var 
även bra för jag har börjat fundera på vilken slags skola jag vill arbeta på. Mycket sånna tankar har kommit nu under den 
sista vfu:n som jag inte riktigt har hunnit tänka på tidigare.
Väldigt väldigt intressant om än som alltid vid muntliga presentationer upplever jag en viss tendens till att fokus hamnar 
kring att "namedroppa" litteratur snarare än att diskutera frågeställningar på ett nyanserat sätt. Min upplevelse är också att 
ordentlig tid för förberedelse inte fanns då man fortfarande dagarna innan seminariet var på vfu-skolan. - att istället ha en 
avgränsning i att de här dagarna har ni att vara hemma och samla era tankar inför reflektionseminariet. 
Många. Jag tyckte frågorna var väldigt mäktiga. Borde kanske banta ner vissa frågor eller ställa det på ett annat sätt. 
Emellanåt hade jag lite svårt att tolka frågorna. Det var en extremt tuff uppgift att ha under ens vfu. Dock är uppgiften busig
väldigt lärorik. Jag gick igenom äldre litteratur igen och massor av det jag läste hade jag glömt bort så det var väldigt 
givande. Uppgiften i sig är ett plus och viktig men den kändes väldigt maffig under ens praktik.
Missade det, så kan inte kommentera detta i nuläget.
Det var givande att höra hur de andra gruppmedlemmarna tycker och tänker krong frågor.
Superbra och verkligen en form där bedömning är FÖR lärande. Lärde mig otroligt mycket både om mig själv och genom att 
repetera mycket av vår tidigare litteratur.  
Kanske lite kort att bara prata i 7 min var om så stora frågor. Hade gärna haft iaf 10. 
Väldigt bra och det var verkligen förberedande inför arbetsintervjuer.
Mycket givande till mina arbetsintervjuer 
Intressant och lärorikt. Kul att få kommunicera och dela erfarenheter med andra lärarstudenter.
Väldigt bra! Dock har jag hört att flera andra studenter stressade/pluggade extremt mycket inför det seminariet. Jag tog det 
lite lugnare då jag var självsäker på mitt kunnande och tyckte samtalet var väldigt trevligt och givande. Jag hade Lasse som 
seminarieledare. 
Intressant, men ställer mig lite kritisk till hur ni valt att vi ska referera till passande litteratur. Vill man åt referenser tror jag 
på att lämna in en skriven text. Annars kan man nästan skippa det, det blir så lustigt att referera till ett namn som likväl 
skulle kunna vara påhittat för stunden. Annat vore det om man skulle referera muntligt, men också lämna in en skriftlig 
inlämning på den litteratur man hänvisat till genom förslagsvis en referenslista. Det gör det tydligt och mer trovärdigt för er 
lärare när ni ser vilka referenser ni hör oss använda. 
Samma här, onödigt och ger inget speciellt inför kommande arbete som lärare.



10. Övriga synpunkter på kursen
Övriga synpunkter på kursen
Det borde finnas tid planerat från praktiken där man kunnat plugga till reflektionsseminariet. Ni så att vi kunde fråga 
personal på skolan om frågorna, men hur ska man kunna referera då? Många av oss var tvungna att praktisera 100% och 
plugga efter praktiken. Vi har arbetat 50h/vecka...
Anser att detta är den ”lättaste” vfun då det inte krävs någon inlämning förutom loggbok. 
Rörigt med uppgifterna och svårt med olika datum överallt. 
Trepartssamtalet borde om möjligt återinföras. Det finns många fördelar med den som vi tyvärr går miste om. 
En tanke jag har är att man kanske borde få fokusera på de ämnen man själv vill undervisa, så att man kan samla på sig 
material för dessa när vi blir klara med utbildningen och vi kanske slipper stressa det första året. De flesta handledare är 
ämneslärare och har bara två ämnen. Så de va lite jobbigt att springa mellan olika lärare för att få in de andra två 
handledaren inte hade. En annan tanke är att visa lärare inte har ställt upp på att vara handledare och att de gärna inte 
släpper in vfu studenter i sina lektioner.
Skönt att vara ute så länge.
Bra kursledning, bra handledare, jättefin sista VFU! Tacksam för tiden.
Bra balans mellan universitetet och skolan gällande uppgifter. Kändes som att fokus fick ligga på skolan (vilket var jättebra) 
och det som sker där i form av undervisning, förberedelser, återkoppling, elevkontakt mm men att universitetet och den 
kurs det faktiskt är ”knöt ihop säcken” rent teoretiskt samt kom med stöd/råd gällande vad som förväntas (riktlinjer) av oss 
som lärarstudenter i verksamheten. 
Digitala seminarier har fungerat mycket bra.  
Bra kommunikation med kurslärarna via mail, om jag har haft frågor har jag alltid fått snabba svar. 
VFU är så himla bra då det är under den som man verkligen lär sig en massa om yrket. Det är positivt att den är så pass 
lång att man hinner komma in i skolans arbete och att man får vara där ett tag innan man ska lämna skolan igen.  

Det borde vara mer VFU i utbildningen!!!!
Nu vet jag inte om VFU-kursen är rätt forum, men vi samtalade om möjligheten att ha en mindre del/kurs som repeterar 
viktiga delar av utbildningen. Upplever att man nu i slutet av sin utbildning ser på tidigare litteratur med nya ögon och att 
man har nya och andra frågeställningar än man haft tidigare. Alternativt att man inför det avslutande reflektionsseminariet 
får en läslista på litteratur som berör frågeställningarna och tydligt avsatt tid att gå igenom den. 
Under denna period har jag lärt mig otroligt mycket! En väldigt bra kurs att ha såhär i slutet av utbildningen. Däremot borde
vi få veta mer kring hur det är med alla möten eller hur man gör en kränkninganmälan etc
Är väldigt nöjd med denna kurs. Kände under denna VFU att saker och ting börjar falla på plats. Dels av det vi läst under 
tidigare kurser och dels i mig själv och min roll som lärare. Jag tycker även att ni kurslärare gör ett bra jobb (information, 
seminarier, snabb respons på mail osv.). Tack!
Kursen var bra!
Skulle vara bra ifall man får växla plats för att se flera olika skolor och därmed få en uppfattning om vad som väntar dig när 
du söker jobb. Jag var på en tuff skola vilket kan vara utmanande för vissa lärarstudenter och de kommer missa 
erfarenheten för sitt yrkesverksamma liv ifall de bara har en skola som är mer "priviligerad".
Är helnöjd med kursen. VFU-portföljen var mycket bättre än under senaste VFU (där man hade alldeles för många mindre 
uppgifter).  

Det ENDA jag eventuellt skulle önskat är en successiv upptrappning av antalet lektioner som man skulle hålla i. Att det i 
kriterierna som (även) handledarna får tillgång till stått ungefär såhär: 

V. 1-2. Studenten förväntas under denna period endast auskultera samt planera för lektioner. Och det viktigaste av allt - 
bygga relationer till eleverna.  

v. 3-5. Studenten förväntas under denna period hålla i totalt minst 10 lektioner.  

v. 6-10. Studenten förväntas under denna period hålla i totalt minst 30 lektioner.  

Detta hade gett en mjukare start då handledare inte kan tvinga oss att hålla i en enda lektion under de två första veckorna. 
Jag vet om en student som hoppade av pga han blev för stressad i början med all press. De flesta handledare är såklart 
tillmötesgående men har man otur får man en handledare som själv är stressad (eller trött på sitt jobb) och vill direkt slänga
in studenten "åt vargarna" så att handledaren själv får lite andrum. Om det istället står 0 lektioner under de två första 
veckorna har handledaren ingen befogenhet att "tvinga" studenten till detta.  

Jag ger ändå kursen totalbetyget 8/10. 


