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Kursvärdering 
Antal svar på studenternas kursvärdering: 13 av totalt 24 tillfrågade (svarsfrekvens 54%) 
 
Förändringar som gjorts som ett resultat av utvärderingen av föregående kurstillfälle: 

Då kursen startar på terminens första dag har första träffen på Campus uppfattats som 
onödig, eftersom allt måste redan ha ordnats på VFU-platsen långt innan så togs den bort 
och ersattes av information mm under slutet av VFU2 (som är föregående termin) samt att 
VFU-portföljen för VFU3 startar i maj föregående termin. 

Då det också i kursplanen stod att det var två obligatoriska träffar på campus och vi tidigare 
hade tre – en mitt i terminen för att förbereda slutexaminationen – så blev det ingen 
diskussion om mitterminsseminariet. 
 
Sammanfattning av studenternas kursvärdering (inkl. identifierade styrkor och 
utvecklingsområden): 
Den absoluta majoriteten av de studenter som fyllt i utvärderingen har upplevt att VFU-
handledningen varit mycket givande (84,6 % anger den som mycket bra) och samtliga 
studenter anger att trepartssamtalet fungerat bra (38,5 %) eller mycket bra (61,5 %).  
 
De allra flesta anger även att de fått bra stöd av handledaren i allmänhet och att kursen på 
ett bra sätt förberett dem för VFU-perioden. Även reflektionsuppgifterna och det avslutande 
reflektionsseminariet ges höga betyg av de allra flesta. Även VFU-portföljen har använts och 
fungerat relativt väl för de flesta. 
Studenterna anger även att de lagt ner mycket eller relativt mycket jobb under VFU-kursen, 
samt att de förberett sig väl inför trepartssamtalen. 
 
Ett område där lägre betyg och tydlig kritik förekommer är emellertid ifråga om VFU-
handboken "Från novis till professionell”. De allra flesta (drygt 83 %) anger att de använt den 
i låg eller mycket låg grad. 
 
Ett annat område där relativt tydlig kritik förekommer och problem kan anas är angående 
användandet av professionsutvecklingsmatrisen. En fjärdedel av studenterna anger att den 
fungerat dåligt eller mindre bra, en tredjedel att den fungerat bra. Den största 
studentgruppen anger emellertid att de kan ange någon åsikt om den (41,7 %). Detta i 
kombination med fritextsvar som indikerar att den endera inte behövs eller inte använts gör 
att dess roll i kursen kan ifrågasättas.  
 
Svarsfrekvensen har varit relativt hög för en nätkursvärdering 54 % (13 av 24). 
 
Sammanfattning av kursvärderande samtal (inkl. eventuella justeringar som gjordes som en 
följd av detta under kursen): 
Inga kursvärderande samtal skedde under denna kurs, dels då det är en VFU-kurs, dels då 
systemet med kursvärderande samtal då ej ännu var implementerat. 
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Sammanfattning av lärarnas kursvärdering och synpunkter (inkl. en beskrivning av 
undervisningsaktiviteter och examinationsformer i relation till de förväntade 
studieresultaten): 

Den allra största delen av kursen sker ute på skolorna, där den enda insats som görs av SU:s 
lärare är trepartssamtalen, som är en formativ examination som verkat fungerat väl. I övrigt 
gäller studenternas utvärdering av sin placering. 

Det enda FS som inte testas/examineras på VFU-skolan är  

- formulera sin egen pedagogiska grundsyn mot bakgrund av egna undervisningsexempel, värderingar, 
yrkesetik och ett urval av teorier och vetenskapliga perspektiv, i syfte att utveckla sin kompetens i det 
pedagogiska arbetet 

 
Det är organiserat vid två undervisningstillfällen, ett i mitten av terminen där studenterna 
tillsammans och i grupper förbereder sina egna examinationsuppgift, samt en muntlig som 
redovisas i mindre gruppen med ”samma tema” på kursens sista dag.  Kurslärarana tycker 
det fungerat bra med många mycket bra redovisningar. Dock har man funderat på om de 
små redovisningsgrupperna ska vara indelade med samma tema. Eventuellt kan man tänka 
sig att ha flera tema i samma grupp istället. Något som får tas upp i nästa grupp 
 
En konkret synpunkt är att denna mall för kursrapport inte passar särskilt väl för VFU-kurser. 
 
 
 
Resultat 
Identifierade utvecklingsområden samt styrkor att ta tillvara på: 
Professionsutvecklingsmatrisen och användandet – eller bristen på användandet av den. 
VFU-handboken "Från novis till professionell” upplägg och inriktning. 
 
Rekommenderade åtgärder och förändringar inför nästa kurstillfälle: 
Användandet av Professionsutvecklingsmatrisen – behövs den verkligen i denna kurs?  
Flera studenter indikerar att den inte har använts eller alls upplevts vara relevant i det här 
sammanhanget, men trepartssamtalet och VFU:n som helhet av de allra flesta beskrivs om 
mycket lyckad. 
 
VFU-handboken "Från novis till professionell” kan behöva ses över. Här saknas dock mer 
konkreta synpunkter på hur den skulle kunna förbättras, då någon motsvarande handbok 
behövs (att helt ta bort den utan att ersätta den med något motsvarande framstår inte som 
något lyckat alternativ). 
 
Eventuellt kan uppdelningen av studenterna i grupper utifrån särskilda teman behöva ses 
över, även om detta upplägg hittills fungerat väl.  


