
Kursrapport för kurs UM5006 våren 2021 

Bakgrundsfakta 

Under våren 2021 fanns stor oro hos studenterna pga pandemin. Vi försökte bemöta denna oro genom 

att kommunicera ut information om kursen om riktlinjer gällande pandemin och vfu samt det 

förhållningssätt kring frånvaro. Vi öppnade upp vfu-portföljen tidigt, så att studenterna löpande kunde 

ta del av aktuell information. Båda seminarierna och tre-partssamtalet skedde på distans, via zoom. 

Några av kursens studenter fick sin vfu-placering väldigt nära kursstart. 

Synpunkter från studenter 

47 %, 22 av 47 studenter svarade på kursvärderingen. 

Flera av de svarande tycker att seminariet ”inför” vfu var bra och de är mest nöjda med att de själva 

fått diskutera förväntade studieresultat och på det viset hjälpt varandra att första dem. Vidare är de 

svarande mycket positiva det avslutande reflektionsseminariet där de fick delge varandra sina 

erfarenheter och funderingar. Vi har krav på att man undervisar minst 25 st lektionstillfällen men de 

flesta av studenterna har svarat att de undervisat mer än 25 tillfällen. En del av studenterna är dock 

osäkra på vad som menas med ett lektionstillfälle. De flesta av studenterna anser att de fått konstruktiv 

återkoppling på sin undervisning och sitt ledarskap. Några av studenterna lyfter att de har haft svårt att 

få till undervisningstillfällen i samtliga ämnen som de kommer att få behörighet i. Det finns också 

studenter som önskar mer handledning i de ämnen som ”huvudhandledaren” inte undervisar i.  I 

kommentarerna framkommer att studenterna haft möjlighet att undervisa i alla ämnen men 

fördelningen ibland varit ojämn. 

De flesta studenter uttrycker att trepartssamtalet är viktigt. En intressant kommentar kring 

trepartssamtalet är att en av studenterna upplevde att det digitala samtlet inte hade samma fokus på en 

lektion, utan mer på helheten av VFU´n och därför kändes mer givande. I utvärderingen framkommer 

en del av studenterna ser vfuportföljen som ett stöd för sin utveckling medans andra tycker att 

dokumentationen tar för mycket tid av praktiken.  

Synpunkter från lärarlaget och sammanfattning och förslag på åtgärder 

Trots stor oro från studenterna innan kursstart var det en lugn kursstart och en relativt lugn vfu-period. 

Frånvaro har förekommit men samtliga studenter är nu godkända på kursen. Vi kursansvariga har gjort 

individuella bedömningar vid frånvaro i samråd med handledaren. Helhetsintrycket av kursen är att 

studenterna tycker att det inledande seminariet var bra och att de är väldigt nöjda med den handledning 

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

Till nästa kurstillfälle kommer vi eventuellt bjuda in handledarna till det inledande kursseminariet, 

åtminstone delar av seminariet. Eftersom kursstarten i höst, ht 21 inleds i vecka 44 behöver vi fundera 

på hur vi lägger upp kursens inledande vecka. 

Anna Almqvist och Lotta Billing 

Kursansvariga vfu II våren 2021 
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