
Kursrapport UMK802 ht16 - vt 17 

Bakgrundsfakta 
Kursen består av fyra moment, alla studenter läser moment 1(Madid) och 2(VFU) samt moment 3 
(NVdid) eller 4 (Tkdid). Hela kursen är 19 hp och börjar i december och slutar i mars. Kursbetyg P 
(=pass) eller F (=fail). 

Genomströmning 
Totalt antal studenter på kursen: 39 st (varav 34 gjorde VFU) 

Alla 34 som gjorde VFU är klara med sina tre moment i kursen. De som ej gjort VFU har inte fått ut 
något betyg. 

Utlagd undervisningstid  
32 timmar lärarledd seminarietid fördelade på moment 1 samt 3 eller 4. 

8 timmar gruppövningstid (4 timmar per moment) 

8 veckors VFU=12 hp 

Kort beskrivning av de förändringar som gjorts inför detta kurstillfälle 
Inga större förändringar har gjorts, vi har haft samma upplägg som förra året. Examinationsuppgifterna 
består av en muntlig redovisning och en skriftlig uppgift per didaktikmoment – samma upplägg som 
förra året. Det är svårt att få tag på handledare i rätt ämnen till studenterna (framförallt i 
teknikämnena) och denna kursomgång fick några studenter ordna sin VFU-placering på egen hand och 
några studenter fick ingen placering och valde då att ta uppehåll från kursen och läsa en annan kurs 
under VFU-perioden. 

Synpunkter från studenter 
15 av studenterna har svarat på kursenkäten.  

Angående VFU: 

VFUmomentet var det mest uppskattade av kursens moment. Studenterna får för första gången 
undervisa i båda sina ämnen under en längre period. Tyvärr var det svårt att hitta VFUplatser till alla 
studenter och detta påverkade flera, vilket märktes genomgående i kursen. Några studetner har också 
efterfrågat case som de kan få jobba med i didaktikdelen för att bli bättre förberedda inför VFUn. 
Exempel på studentkommentarer angående VFU-momentet: 

”Att vi faktiskt fick vara på en praktik som var lång nog för att vi skulle kunna bilda någon typ av relation med eleverna.”  

”Jag skulle uppskatta mer case-liknande upplägg inför VFU. Exempelvis diskussioner utifrån verkliga problemsituationer.”  

”Måste gå att fixa platser tidigare, börja nu!”  

 

Angående Didaktikmomenten: 

De flesta studentsvaren i enkäten visar på att studenterna uppskattade passen i didaktik och att de hade 
möjlighet att diskutera mycket. Några kommentarer tyder på att vissa av seminarierna inte uppfattades 



som ordentligt planerade. Studenterna uppfattade inte alltid syftet med det de gjorde eller hade inte läst 
litteraturen (eller inte fått läsanvisningar) så diskussionerna blev inte så meningsfulla för dem. men 
flera kommentaraer tyder på att något väldigt bra i kursen var de diskussioner som baserades på 
viktiga frågor och litteratur som de flesta hade läst ordentligt. En viss irritation över de andra i kursen 
som inte läst men ändå deltog i diskussionerna framkommer. Några kommentarer om otydliga 
instruktioner angående inlämningsuppgifterna finns också. Studentkommentarer angående 
didaktikmomenten: 

”Våga ställa krav på att ha läst kurslitteratur. Det kan tyckas snällt att strunta i att folk kommer oförberedda, men det drar ned 
nivån på utbildningen, så fundera över ert förhållningssätt till det.” 

”Diskussionerna absolut. Ibland är de mindre bra men när väl den där härliga diskussionen i klassrummet startar som man 
kan hålla på med i 30+ minuter, då är det allt bra roligt!”  

 

Synpunkter från lärarlaget 
Angående upplägg med innehåll och litteratur i kursen så har det varit fungerande för alla tre 
didaktikmomenten. Något som märktes i år var att inehållet och upplägget var inte helt förankrat i hela 
lärararbetslaget. Det kan bero på att lärare har bytts ut och att hela lärararbetslaget inte haft möjlighet 
att träffas för gemensam planering. Innehållet har till största del behandlat planering av undervisning 
med fokus på kommunikation i klassrummet och bedömning och dokumentation i relation till 
betygssättning. Gruppövningstiden fungerade ok enligt lärarna i kursen. Viktigt att även 
fortsättningsvis hitta relevanta uppgifter för studenterna att arbeta med. I år hade vi en innehållsanalys 
och en planering av ett moment (flera lektioner) i ma-momentet som gruppövning. I NV-momentet 
fick studenterna bla arbeta med bedömning av labbrapporter under gruppövningstiden. 

Sammanfattning och förslag på åtgärder 
Kursen innan (UMK701) och denna samarbetar har omarbetats till två nya kurser (UMK702 och 
UMK703 = VFUkurs) som börjar ht 17. VFUkursen/momentet ska ha flergradigt betygssystem från ht 
17. 

Tillfällena i didaktik under vecka 9 på MND då studenterna kom in till MND från VFUn var 
uppskattat av studenterna. De var positiva till att diskutera det som hänt på VFUn och jämföra med 
varandra när de fortfarande har VFUtid kvar. Detta kommer att finnas kvar även nästa år då kursen blir 
mindre och omgjord.  Planera för mycket diskussionsaktiviteter till passen vecka 9 med studenterna, 
ge frågor som stöd vid läsningen som kan följas upp vid passen. 

 


