
Kursrapport för kurs UM5006 hösten 2021 

Bakgrundsfakta 
Hösten 2021 startade kursen under vecka 44, då skolan inte har en ordinarie verksamhet. De flesta 
handledare var inte i tjänst eller hade andra uppdrag som gjorde att de inte hade möjlighet att handleda 
studenter. Flertalet studenter hade därför inte möjlighet att vara på skolan denna vecka. Nytt för denna 
kursomgång är att vi lagt till ny kurslitteratur som kunde bearbetas individuellt och tillsammans i 
studentarbetslaget, under kursens första vecka. Vi la också till en fråga kring kurslitteraturen i 
kursvärderingen. Liksom under våren präglades vfu-perioden av den pågående pandemin med 
sjukfrånvaro för studenter och handledare. Båda seminarierna och tre-partssamtalet skedde på distans, 
via zoom. Tre av kursens studenter dubbelexaminerades på VFU I och VFU II. Denna kursomgång 
bjöd vi även in handledarna till en digital träff efter ordinarie kursintroduktion för studenter. Tyvärr 
dök ingen av kursens handledare upp på den digitala träffen.  

Synpunkter från studenter 
41%, 22 av 53 studenter svarade på kursvärderingen. 

Flera av de svarande är positiva till det avslutande reflektionsseminariet, där de fick delge varandra 
sina erfarenheter. Några av studenterna anser att de blivit ”snuvade på en veckas praktik” då kursen 
ligger under vecka 44 och tycker att vi skulle dragit ner på kravet att undervisa 25 lektioner. 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 eller att fördelningen mellan ämnen varit ojämn.   

De flesta studenter uttrycker att trepartssamtalet är viktigt och några hade önskat att samtalet skett på 
plats. En del av studenterna ser vfuportföljen som ett stöd för sin utveckling medans andra tycker att 
dokumentationen tar för mycket tid av praktiken. Studenterna har också delade meningar om 
kurslitteraturen. Hälften av de svarande anser att den varit ett stöd för dem under kursen medans den 
andra hälften inte tycker att den bidragit till deras professionsutveckling.  

Synpunkter från lärarlaget och sammanfattning och förslag på åtgärder 
Frånvaro har förekommit men samtliga studenter som genomförde kursen i sin helhet är nu godkända 
på kursen, inklusive de studenter som dubbelexaminerades. Helhetsintrycket av kursen är att 
studenterna är väldigt nöjda med den handledning de fått av sin handledare, trepartssamtalet och det 
avslutande seminariet. 

Till nästa kurstillfälle kommer vi fortsätta bjuda in handledarna till en kortare informationsträff vid 
kursstarten. Vi får fundera vidare på hur vi kan bearbeta kurslitteraturen tillsammans med studenterna 
på ett meningsfullt sätt under vårens kurs. 

Anna Almqvist och Lotta Billing 

Kursansvariga vfu II hösten 2021 
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