
UM77UU ht 18 VFU III  

Bakgrundsfakta 
Antal studenter som gått kursen: 10 st (alla läser via Utländska lärares vidareutbildning) 

Utlagd undervisningstid: 2h inför VFU, 2h med en annan studentgrupp mitt i kursen (v44), 6 h vid ett 
avslutande reflektionsseminarum.. Studenterna är ute på VFU-skolan totalt 41dagar, uppdelat på två 
olika perioder under höstterminen.  

Genomströmningen: 7 studenter med minst betyg G i december 2018. 

 

Synpunkter från studenter  
7 av 10 studenter har svarat på kursvärderingen  

De studenter som har svarat verkar vara nöjda med kursen och flertalet av studenterna har uttryckt i 
kursvärderingen att de har fått bra och konstruktiv handledning rörande den undervisning de planerade 
och genomförde på sin VFU. De fleta ger också ett ganska högt betyg åt trepartssamtalen, de hade 
förberett sig väl, de fick komma till tals och deras förväntningar på samtalet infriades.  	

Studenterna lyfter inte fram något förbättringsområde.	

 

Synpunkter från lärarlaget och förslag på åtgärder 
Lärarnas synpunkter kan sammanfattas sålunda: 

- seminarierna i kursen var tillräckliga, det inledande passet kanske var lite för kort, förslag till ht 19 är 
att lägga ett kort informationspass i samband med terminsstart och ett längre dagen innan VFUn börjar 
på skolan. 

- Trepartssamtal – alla studenter i kursen fick minst ett trepartssamtal. Vid några samtal framkom att 
det var osäkert om studenten skulle nå målen i kursen och då gjordes, om möjligt, ytterligare ett 
samtal/besök hos berörda studenter. Det har fungerat bra.  

Helhetsintrycket av kursen är att de performativa delarna och auskultationsuppgifterna var på lagom 
nivå för studenterna, med undantag för målet som handlar om bedömning det har studenterna inte läst 
så mycket om innan VFUn. Efter VFUn läser de 7,5 hp betyg och bedömning tillsammans med KPU. 
Det mål som rör bedömning är omformulerat till ht 19, så att kravet på bedömning är att det görs under 
handledning. 

 

Kursansvarig Veronica Jatko Kraft 


