
Kursrapport för kurs UM5005 våren 2019 

Bakgrundsfakta 

Denna kursomgång hade vi inget förberedande seminarie inför kursstart. Vi prövade istället att kalla in 

studenterna till campus efter en veckas praktik. Tanken var att på så sätt bättre kunna svara på 

studentens frågor och att tillsammans med studenterna diskutera kursens mål och förväntningar. Vi 

förändrade uppgiften som studenterna ska göra inför det avslutande reflektionsseminariet.   

Synpunkter från studenter 

65,31% av studenterna svarade på kursvärderingen. 

De råder delade meningar om campusseminariet som låg en vecka in i kursen. En del av studenterna är 

nöjda medan några av studenterna hade velat att seminariet låg innan kursstart. Däremot är 

studenternas kommentarer till det avslutande reflektionsseminariet övervägande positiva. De flesta av 

studenterna anser att de fått konstruktiv återkoppling på sin undervisning och ledarskap. Vi har krav på 

att man undervisar minst 25 st lektioner och de flesta av de studenter, som svarat på utvärderingen, har 

undervisat mer än 31 tim. 1 studenter har undervisat mindre än 20 timmar men vi har ingen underkänd 

student enligt vfu-rapporterna. I kommentarerna framkommer att studenterna haft möjlighet att 

undervisa i alla ämnen men fördelningen mellan ämnen ibland varit ojämn. 

De flesta studenter anser att trepartssamtalet är viktigt. Det är ungefär hälften av studenterna som 

tycker att portföljen bidrar i hög grad till deras professionsutveckling och lika många som anser att 

portföljen bidrar i låg grad till deras professionsutveckling. Vi har i princip inte haft några problem 

med att få in handledare i portföljen denna gång. Det flesta övriga synpunkter handlar om tidpunkten 

för vfu III och den kommer att förändras fr-o-m- höstterminen (VFU II). 

Synpunkter från lärarlaget och sammanfattning och förslag på åtgärder 

Det var sista gången kursen ges i denna form. Kursen ersätts med VFU II som kommer att ligga termin 

fem, period C. Vi tar med oss  erfarenheter från VFU III in i VFU II och har redan påbörjat en 

utveckling av nya kursuppgifter mm. Helhetsintrycket av kursen är att studenterna är väldigt nöjda 

med den handledning de fått av sin handledare,trepartssamtalet och det avslutande seminariet. 

Lars Forsberg och Lotta Billing 

Kursansvariga vfu III våren 2019 
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