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Kursvärdering 
Antal svar på studenternas kursvärdering: 19 av totalt 22 tillfrågade (svarsfrekvens 86 %) 
 
Förändringar som gjorts som ett resultat av utvärderingen av föregående kurstillfälle: 
 
Inga specifika ändringar gjordes, då tidigare utvärdering mest betonade bristen på relevans i 
referenslitteraturen (VFU-handboken samt Professionsutvecklingsmatrisen) – åtgärder som 
låg utanför kursansvarigas möjlighet att påverka. En allmän förändring för samtliga VFU-
kurser var en gemensam diskussion för alla besökande lärare runt trepartssamtal innan 
kursstart. Detta rörde bl.a. innehåll och fördelning av talutrymme. 
 
Sammanfattning av studenternas kursvärdering (inkl. identifierade styrkor och 
utvecklingsområden): 
 
Studenterna lyfter fram att kursens styrkor är det konkreta mötet med skolverksamheten, 
både den egna undervisningen, mötet med eleverna, handledarna och observationerna. Ca 
95% tyckte att handledningen fungerade mycket bra eller bra. Även det löpande arbetet 
med uppgifterna i VFU-portföljen bedömdes av flertalet som meningsfullt. Trepartssamtalen 
lyftes fram som givande och att de gav tydligt stöd i professionsutvecklingen (motsvarande 
80% var postiva). Ca 76% ansåg att det fanns en hög eller mycket hög överensstämmelse 
mellan kursen i ämnesdidaktik och VFU-kursen. Parplacerade studenter var nöjda. 
 
Kursens utvecklingsområden är att arbeta mer med de förväntade studieresultatet, för att 
förankra vad de står för och till vilken grad de kan uppnås. Några av kursens mål är mindre 
förberedda just inför VFU1 ( te x bemöta elever utifrån värdegrunden). Någon student ville 
ha en tydligare koppling mellan ämnesdidaktisk teori och VFU, ev genom att sammanfatta 
teorierna. Examinationsuppgiften i VFU-portföljen bedömdes som både för öppen och med 
för vida ramar samt med för få ord för att kunna fördjupa. Även runt reflektionsseminariet 
fanns uppfattningen att syfte och innehåll hade kunnat vara tydligare. 
Som under tidigare kurser användes inte VFU-handboken samt 
professionsutvecklingsmatrisen särskilt mycket, och ett flertal ansåg den sistnämnda som 
krånglig.  
För själva VFU-portföljen kommenterades att ”lämna in”- knappen var otydlig vilket 
resulterade i att det var oklart om inlämning skett. 
Vad gäller parplacering nämndes att det är viktigt att studenterna tillfrågas innan. 
 
Sammanfattning av lärarnas kursvärdering och synpunkter (inkl. en beskrivning av 
undervisningsaktiviteter och examinationsformer i relation till de förväntade 
studieresultaten): 
Kursen introducerades med ett informerande seminarium en dryg månad före kursstart 
(25/9) där även VFU-porföljen presenterades. Under seminariet gick vi igenom 
kursbeskrivningen, förväntade studieresultet, placeringsprinciper och VFU-portföljens 
uppgifter och innehåll. Aktuellt material lades upp i portföljen. Inför reflektionsseminariet 
kallades studenterna både per mejl och via portföljen till respektive grupp.   
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Resultat 
 
Identifierade utvecklingsområden samt styrkor att ta tillvara på: 
Utvecklingsområden är att förtydliga innebörden i förväntade studieresultat samt 
examinationsuppgiften. Även innehåll och struktur för reflektionsseminariet kan 
kommuniceras tydligare. Användningen av kurslitteraturen bör ses över, liksom vissa 
tekniska delar i VFU-portföljen. 
Styrkor att tillvarata är övriga uppgifter i VFU-portföljen, de stödjande trepartssamtalen och 
kopplingen mellan ämnesdidaktiken och VFU-perioden. 
 
Rekommenderade åtgärder och förändringar inför nästa kurstillfälle: 
Förtydliga innebörden i förväntade studieresultat, tex de som fokuserar på bemötande enligt 
skolans värdegrund – då detta i högre grad förbereds inom den kommande kursen ”Eleven i 
skolan”.  
Förtydliga den examinerande uppgiften samt strukturen för reflektionsseminariet. 
Använda kurslitteraturen mer aktivt. 
Återkoppla till VFU-portföljen angående ”lämna-in” – knappen. 
Gärna, om möjligt, hålla introduktionsseminarium närmare kursstarten i tid. 
 


