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Kursvärdering 
Antal svar på studenternas kursvärdering: 8 av totalt 24 tillfrågade (svarsfrekvens 33 %) 
 
Förändringar som gjorts som ett resultat av utvärderingen av föregående kurstillfälle: 
Inga nämnvärda utifrån tillgänglig information, VFU-portföljen har uppdateras. 
 
Sammanfattning av studenternas kursvärdering (inkl. identifierade styrkor och 
utvecklingsområden): 
En klar majoritet av de studenter som fyllt i utvärderingen (65 %) har upplevt kursens 
innehåll väl stämmer överens med de förväntade studieresultaten, en överväldigande 
majoritet anger att kursen gjorde att de var väl eller mycket väl förberedda inför VFU-
perioden (87,5 %). Även ifråga om VFU-handledningen anger de allra flesta att den varit bra 
eller mycket bra (75 %) och samtliga studenter som fyllt i enkäten anger att trepartssamtalet 
fungerat bra (65,5 %) eller mycket bra (37,5 %). 
 
De flesta studenterna är även nöjda med reflektionsseminariet och tillhörande uppgifter. De 
allra flesta anger även att VFU-portföljen fungerat väl eller tillfredställande. 
 
Studenterna anger även att de lagt ner mycket eller relativt mycket jobb under VFU-kursen, 
samt att de förberett sig väl inför trepartssamtalen liksom i övrigt. Kursinformationen och 
informationen i VFU-portföljen verkar överlag ha fungerat väl. 
 
Ett område där lägre betyg och tydlig kritik förekommer är emellertid ifråga om VFU-
handboken "Från novis till professionell”.  
Detta då ganska många (drygt 37 %) anger att de använt den i låg eller mycket låg grad, och 
fritextsvaren indikerar att den upplevs som abstrakt och att den ligger långt ifrån ”VFU-
verkligheten”. 
 
Ett annat område där förhållandevis tydlig kritik förekommer och problem kan anas är sett 
till professionsutvecklingsmatrisen. En dryg tredjedel av studenterna (37,5 %) anger att den 
fungerat dåligt eller mindre bra. En fjärdedel anger att de kan ange någon åsikt om den. 
Detta i kombination med fritextsvar som anger att handledare inte varit medvetna om eller 
brytt sig om matrisen gör att dess roll i kursen endera kan ifrågasättas eller alternativt 
behöver förtydligas.  
 
En ovanlig men tydlig kritik kommer från en student som är mycket missnöjd med sin 
handledare och VFU-perioden, och bl.a. anger att de fyra veckor vederbörande varit på VFU 
har varit ”hemska” och att hans handledare bör genomgå en utbildning (vilket alla 
handledare ska ha genomgått). Handledarens ka ha varit oförberedd och ”varken kunnat 
handleda eller undervisa”. 
 
Svarsfrekvensen har varit relativt normal för en nätkursvärdering med 33 % (8 av 24). 
 
Sammanfattning av kursvärderande samtal (inkl. eventuella justeringar som gjordes som en 
följd av detta under kursen): 
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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. 
 
Sammanfattning av lärarnas kursvärdering och synpunkter (inkl. en beskrivning av 
undervisningsaktiviteter och examinationsformer i relation till de förväntade 
studieresultaten): 
Här saknas konkret information då ansvarig lärare gått i pension och övriga lärare endast 
gjort enstaka trepartssamtal och därmed inte har någon helhetsbild. Trepartssamtalen och 
den övergripande hanteringen verkar emellertid ha flutit på utan nämnvärda problem. 
 
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. 
 
Relationen mellan enstaka studenter och deras handledare. 
Kursens upplägg som helhet och VFU-perioderna i synnerhet framstår som styrkor sett 
utifrån studenternas kursvärdering.  
 
 
 
 
 
Rekommenderade åtgärder och förändringar inför nästa kurstillfälle: 
Användandet av Professionsutvecklingsmatrisen kan behöva ses över, endera sett till hur 
den används och hur handledarna får information om den, eller sett till huruvida den fyller 
en central roll överhuvudtaget, detta trots att trepartssamtalen och VFU:n som helhet av de 
allra flesta beskrivs om mycket lyckad.  
 
Att någon student har haft problem på sin VFU med relationen till handledaren är svårt att 
göra förändringarna utifrån, då inga konkreta detaljer framkommer vilken skola eller vilket 
konkret sammanhang de aktuella problemen uppstått. Sannolikt rör det sig om en student 
som fått en sen VFU-plats och att handledaren därmed få ta emot studenten med kort varsel 
och därmed varit relativt oförberedd, men detta kan inte säkerställas. Kursansvariga och 
kursadministration får fortsatt försöka arbeta med VFU-administrationen för att minimera 
risken för att dylikt inträffar igen. 
 
VFU-handboken "Från novis till professionell” kan behöva ses över, då få haft nytta av den 
och den upplevts som fjärran från ”VFU-verkligheten”. 


