
Kursrapport för kurserna UM7026 och UM7027 våren 2021 

Bakgrundsfakta 

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

studenterna till campus efter en veckas praktik precis som förra terminen. Tanken var att på så sätt 

bättre kunna svara på studentens frågor och att tillsammans med studenterna diskutera kursens mål och 

förväntningar.  

Synpunkter från studenter 

55 %  eller 33 av 60 studenter svarade på kursvärderingen. 

Campusseminariet låg en vecka in i kursen och det är lite blandade åsikter om det men fler än tidigare 

uttrycker att det skulle vara bättre om det låg före kursstart eller första dagen i kursen. Seminariet gav 

dem bra information och svar på frågor. 

Studenternas åsikter om det VFU-samtal vi genomförde (i grupper om fem) istället för trepartssamtal 

mitt i perioden är även de blandade. I kommentarerna dyker allt från ”Superbra!” till ”Överflödigt” 

och ”Inget jag var i behov av” men de flesta kommentarer är positiva och de allra flesta svarande anser 

att dessa samtal varit givande.  

När det kommer till arbetet med uppgifterna i VFU-portföljen tolkar vi kommentarerna som att 

studenterna upplever att det är mindre att göra för dem under den här VFU-kursen än under de 

tidigare, vilket upplevs som positivt. De som kommenterar något uttrycker att vår tanke om att 

använda Loggboken som ett verktyg för reflektion över veckan som gått, och den handledning 

studenten fått, har fallit väl ut. 

Vi har krav på att man undervisar minst 40 st undervisningspass i kursen och studenterna uttrycker att 

det är svårt att få till en jämn fördelning av undervisning i de olika ämnena, det blir gärna mer av ett 

eller ett par ämnen. Samtliga av de studenter som svarat på utvärderingen har undervisat mer än 40 

tim. Vi har ingen underkänd student enligt vfu-rapporterna. 

De flesta av de svarande uttrycker att de är mycket positiva till den uppgift vi hade som 

reflektionsseminarieuppgift och att seminariet var väldigt givande. 

Synpunkter från lärarlaget och sammanfattning och förslag på åtgärder 

För oss som kursansvariga kändes det bra att ha ett seminarie en vecka in i kursen, dels att få träffa 

studenterna och dels att få förklara hur vi tänkt med de uppgifter vi skapat. Men här kommer vi nu att 

tänka om och lägga introduktionen under sen eftermiddag första dagen av kursen. Detta dels beroende 

på de kommentarer vi fick nu och dels för att vi vill ge handledarna en möjlighet att vara med på 

seminariet tillsammans med studenten. 

Helhetsintrycket av kursen är att studenterna är väldigt nöjda med den handledning de fått av sin 

handledare samt med VFU-samtalet och det avslutande seminariet.  
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