
Kursrapport för kurs UM5005 hösten 2017 

Bakgrundsfakta 

Vi hade Karin Axsäter på seminariet inför och hon gick igenom den nya portföljen. Denna gång ville 

vi pröva att bjuda in studenterna för erfarenhetsutbyte, ställa frågor, få hjälp etc. en kväll under 

kursens gång. Detta för att några studenter föreslagit detta i utvärderingen under övriga synpunkter. Vi 

provade men studenterna var inte intresserade. Fyra studenter av 47 var intresserade och då valde vi att 

inte genomföra träffen eftersom de var för få. Vi har inte gjort några förändringar av sudenternas 

uppgifter i portföljen den här gången. 

Synpunkter från studenter 

75% av de svarande säger att seminariet inför förberedde dem för vfun i stor eller mycket stor 

utsträckning. Vi har krav på att man undervisar minst 25 st lektioner och 47 % av studenterna har 

undervisat mer än 31 tim. 17 studenter ( 50 %) har undervisat mellan 21-30 lektioner. 

Professionsutvecklingsmatrisen har vi valt att inte lägga någon kraft på.  

Enstaka studenter har lyft att de inte fått undervisa i flera ämnen i den utsträckning de velat. 

De flesta studenter är nöjda med trepartssamtalet. I den mån studenterna anser att det fortfarande är för 

mycket dokumentation i portföljen så handlar det om att de måste koppla sina lektionsplaneringar till 

didaktisk litteratur. Samtidigt säger 19 av 34 att portföljen bidragit till hög eller mycket  hög grad till 

deras professionsutveckling. Den här gången är det fler handledare som varit inne i portföljen. Om det 

beror på att rapporten är digital och att de bara får åtkomst till den via portföljen eller om det beror på 

att loggboken den här gången har varit obligatorisk vet vi inte. Alla svarande, utom en är nöjda med 

det avslutande reflektionsseminariet. 

Det flesta övriga synpunkter handlar om tidpunkten för vfu III. Det är helt enkelt inget bra att kursen 

ligger i slutet av terminen under hösten. 

Synpunkter från lärarlaget och sammanfattning och förslag på åtgärder 

Helhetsintrycket av kursen är att studenterna är väldigt nöjda med de delar su-lärare har haft ansvar 

för. 

Av de studenter som deltagit i kursen (47 st) är 33 godkända, fem studenter saknar rapporter och 

övriga har närvaro att ta igen eller/och kompletteringar i portföljen kvar att göra. 

Vi är överraskade över att det inte är fler rapporter som saknas då vi övergått till en digital rapport och 

vi fått väldigt många mail angående svårigheter med åtkomst till rapporten. 

Även om många anser att perioden bör flyttas kommer det inte att ske någon förändring av det förrän 

ht 19.  

Den här gången verkar studenterna i större utsträckning fått undervisa i alla de ämnen de ska under 

vfuperioden även om det varit ojämnt fördelat mellan ämnena.  
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