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Kursvärdering 
Antal svar på studenternas kursvärdering: 8 av totalt 18 tillfrågade (svarsfrekvens 44 %) 
 
Förändringar som gjorts som ett resultat av utvärderingen av föregående kurstillfälle: 
Tidigare utvärdering saknas. 
 
Sammanfattning av studenternas kursvärdering (inkl. identifierade styrkor och 
utvecklingsområden): 
Studenterna var i huvudsak nöjda med hur kursens innehåll svarade mot de förväntade 
studieresultaten. De var även i huvudsak nöjda med handledning, trepartssamtal och 
reflektionsseminarium. 
Ett antal studenter ansåg att det var för många uppgifter i VFU-portföljen, att de var otydligt 
formulerade samt att återkoppling saknades eller var bristfällig. 
 
Sammanfattning av kursvärderande samtal (inkl. eventuella justeringar som  gjordes som en 
följd av detta under kursen): 
Inget formellt kursutvärderande samta hölls pga kursens upplägg. Dock framfördes muntligt 
att det var för många uppgifter i VFU-portföljen. 
 
Sammanfattning av lärarnas kursvärdering och synpunkter (inkl. en beskrivning av 
undervisningsaktiviteter och examinationsformer i relation till de förväntade 
studieresultaten): 
Undervisningsaktiviteter från SU bestod av ett introduktionsseminarium, trepartssamtal 
samt reflektionsseminarium. Obligatorisk närvaro och genomförande av de två sistnämnda, 
ifyllda uppgifter i VFU-portföljen samt handledarens VFU-rapport utgjorde grund för 
examination. På introduktionsseminariet deltog tio studenter. 
 
Resultat 
Identifierade utvecklingsområden samt styrkor att ta tillvara på: 
Utvecklingsområden är att strukturen i VFU-rapporten behöver ses över, samt hur 
uppgifterna introduceras. Flera av uppgifterna syftar till att skapa underlag för kommande 
förväntade studiereslutat (i VFU3), men syftet och uppgiftens omfattning behöver 
tydliggöras för studenterna. 
Styrkor är att trepartsamtalen och reflektionsseminariet i huvudsak uppfattades som stöd i 
lärandet. 
 
Rekommenderade åtgärder och förändringar inför nästa kurstillfälle: 
Översyn över hur uppgifterna i VFU-portföljen är formulerade samt tydligare introduktion till 
syftet med uppgifterna, samt att återkoppling i första hand sker i samband med 
trepartssamtalet. Om möjligt göra introduktionsseminariet obligatoriskt eftersom mycket av 
de adresserade bristerna tas upp där. 
 


