
Bakgrundsfakta 
Kursansvariga: Anna Nilsson och Veronica Jatko Kraft 
Kursen består av två delar: 

1. Verksamhetsförlagd utbildning 12 hp 
2. Didaktik 3 hp  

Alla studenter läser Del 1 och del 2. Hela kursen är 15 hp och ges 
helt och hållet under vårterminens andra del. Betygssättning sker enligt tregradig 
betygsskala: väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U)  
Kurslärare: Anna Nilsson, Susanne Ekström och Veronica Jatko Kraft (MND) samt Katja 
Hvenmark-Nilsson (ISD) 
 
 
Genomströmning och undervisningstid 
Totalt antal studenter på kursen var 57 st. 96% av studenterna har minst godkänt betyg i båda 
kursdelarna ungefär en månad efter att kursen slutat.  
 
Utlagd undervisningstid ca 16 timmar lärarledd seminarietid via zoom per grupp. I kursen 
ingår ca 8 veckors VFU (12 hp), med ett trepartssamtal per student. VFU-rapport och den 
avslutande skrivuppgiften Pedagogisk grundsyn ligger till grund för kursbetygen, men det 
finns även en del obligatoriska uppgifter i kursen som inte betygssätts. Bland annat 
trepartssamtal, loggbok, auskultationsuppgifter och intervju med elever. Det är obligatorisk 
närvaro vid seminarierna men vid något enstaka frånvarotillfälle har studenterna kunnat 
komplettera det med en skriftlig uppgift. 
 
 
Synpunkter från studenter 
Av de 57 studenterna har 31 svarat på kursenkäten, dvs. ca 54 %. 
 
VFU-delen är uppskattad av studenterna, trots pågående pandemi. Studenterna får undervisa 
flera lektioner under en längre period och får ta ansvar för bedömning och utveckling av 
undervisningen. De flesta studenterna ser den långa sammanhängande perioden som givande 
och utvecklande. Studenterna har fått bra handledning och konstruktiv feedback från sina 
handledare. Men någon enstaka student påpekar att det är en lång period att vara ute på VFU 
och önskar att den kunde delas upp i två eller tre kortare perioder då man kunde fokusera på 
några delar av de förväntade studieresultaten i taget. 
 
Studenterna hänvisar till kursen UM54UU (som de läst innan denna kurs) -  de har använt 
mycket från den kursen vid planering och genomförande av undervisningen på VFUn. 
De uppgifter i UM57UU som studenterna lyfter fram att de haft nytta av för att utveckla sin 
undervisning är både loggboken och auskultationsuppgifterna, men även trepartssamtalen 
nämns. Exempel på studentkommentarer från kursutvärderingen: 
 

Elevintervjuerna och auskultationerna var lärorika, att få höra hur eleverna 
resonerar och tänker samt hur andra lärare arbetar. Men även de andra 
uppgifterna. Trepartssamtalet är viktigt dels för att bli motiverad men också få 
viljan att vidare utveckla min kunskap och kompetens 
 

Det finns någon kommentar om att man önskat mer både om bedömning och om 
specialpedagogik i kurserna innan denna långa VFU-kurs. I studiegångarna för ULV-
studenterna blir det lite olika beroende på tidigare kunskaper och några av studenterna läser 



en kurs i Bedömning samt en kurs i Specialpedagogik terminen efter UM57UU. Det ingår en 
del både om bedömning men också lite om anpassning till elevernas förutsättningar i 
UM54UU, men det är önskvärt (från studenthåll) att få ännu mer av detta innan UM57UU. 
 
 
Synpunkter från lärarlaget 
 

• Några studenter kommenterade att liknande erfarenheter (upprepning) togs upp under 
den muntliga examinationen och att den muntliga examinationen skulle gynnas av 
förlängd tid. Detta tar vi lärare med oss för att kunna utveckla strukturen för den 
muntliga examinationen, t.ex. genom att slå samman vissa områden för att undvika 
upprepningar.  

 
• Citat från student angående loggbok: 

Jag fick reda på hur viktig loggboken var i att underlätta VFU-uppföljning och att 
skapa ett underlag för min sista examination i den här kursen.  
 
Kommentar från lärarlaget: Det är precis så här vi vill att det ska fungera med 
loggboken. Att skriva för att skapa ett underlag för sin pedagogiska grundsyn. Att 
under en längre tid reflektera över vad som är viktigt att ha med i sin egna 
pedagogiska grundsyn. 

 
• Vi har under kursen hänvisat till studiehandledningen när frågor kommit upp. Det är 

ett utförligt dokument där studenterna kan hitta svar på många av sina frågor. 
 
 


