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Kursvärdering 
Antal svar på studenternas kursvärdering: 54 av totalt 67 tillfrågade (svarsfrekvens 81 %) 
 
Förändringar som gjorts som ett resultat av utvärderingen av föregående kurstillfälle: 
Problematiken med sena placeringar har tagits upp och diskuterats med VFU-sekretaiatet. 
 
Sammanfattning av studenternas kursvärdering (inkl. identifierade styrkor och 
utvecklingsområden): 

• Parplacering fungerade överlag bra eller mycket bra men innebär också att 
studenterna inte alltid hinner få sju lektioner var. 

• Kursens innehåll och genomförande anses stämma väl överens med förväntade 
studieresultat och krävde av de flesta studenter motsvarande heltid. 

• Huruvida ämnesdidaktiken varit förberedande inför VFU-kursen råder det delade 
meningar om, samtidigt som en majoritet av studenterna anser det i hög grad. Det är 
svårt att ta tillvara på synpunkter av detta slag då vi inte vet vilken undervisning 
studenterna syftar på i sina svar. 

• Majoriteten av studenterna använde inte VFU-handboken eller 
professsionsutvecklingsmatrisen men anser att VFU-skolan i hög grad gett 
förutsättningarna att nå förväntade studieresultaten i kursen samt att handledningen 
fungerat, trots att det finns en stor variation i hur många timmars  handledning 
studenterna fått. 

• Med undantag för tre, anser studenterna att trepartssamtalet fungerat bra eller 
mycket bra. Kommentarerna exemplifiterar att det bland annat varit givande och 
konstruktivt. Kritiken i kommentarerna handlar om relevansen på innehållet i 
samtalet i relation till dess syfte. Detta kan eventuellt ses i relation till att fem 
studenter själva uppger att de inte förberedde sig inför samtalet men är omöjligt att 
veta om det är samma studenter det gäller då utvärderingarna enast presenteras 
som en sammanställning  per fråga. Samma typ av resultat gäller frågor om hur den 
praktiska informationen fungerat och huruvida studenterna tagit del av den. 

• Såväl handledaren som kursläraren anses ha varit stöttande i diskussionen av 
professionsutveckling av majoriteten av studenterna, dock framgår det av 
kommentarerna att några studenter tror att frågan gäller 
professionsutvecklingsmatrisen. 

• Reflektionsseminariet anses ha fungerat mycket bra, samtidigt som det av 
kommentarerna framgår att studenter missat att det var examinerande och anser i 
relation till det att krav och förväntningar är oklara, att talarutrymmet blir skevt 
fördelat och att organiseringen bör ske i ännu mindre grupper. 

• Enstaka studenter skriver att handledaren haft problem med inloggning men det 
främsta tekniska förbättringsutrymmet ligger i att studenterna loggas ut utan att 
deras text sparats, de efterfrågar en ”spara-knapp” 

• Det finns en stor variation i hur reflektionsuppgifterna uppfattats, majoriteten anser 
dem vara relevanta men det är i relation till uppgifterna som den stora 
förbättringspotentialen verkar ligga. Uppgifterna anses exempelvis vara lika 
varandra, luddigt formulerade instruktioner och för många till antalet. 
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Resultat och förslag på åtgärder och förbättringar 
 
Identifierade utvecklingsområden samt styrkor att ta tillvara på: 
 
Eftersom majoriteten av studenterna inte använde VFU-handboken eller 
professionsutvecklingsmatrisen, måst dessa dokuments ställning i VFU-kurserna ytterligare 
diskuteras. 
 
En del studenter hade missat att reflektionsseminariet var examinerande och anser i relation 
till det att krav och förväntningar är oklara, att talarutrymmet blir skevt fördelat och att 
organiseringen bör ske i ännu mindre grupper. Vi behöver därför föra diskussioner kring 
reflektionsseminarierna för att höja kvalitéen och bli bättre på att förklara syftet med dessa 
seminarier. 

Vi konstaterar att alla studenter utom tre, anser att trepartssamtalet fungerat bra eller 
mycket bra. Kommentarerna visar att de varit givande och konstruktivt. Den begränsade 
kritik som framförts rör relevansen på innehållet i samtalet i relation till dess syfte. Vi 
konstaterar dock att det troligen kan skall ses i relation till att fem studenter själva uppger 
att de inte förberedde sig inför samtalet men är omöjligt att veta om det är samma 
studenter det gäller då utvärderingarna enast presenteras som en sammanställning  per 
fråga. Trepartssamtalens kvalité är dock ett område för kontinuerliga förbättringar, där 
särskilt relevansen och fokus måste diskuteras.  

Då det finns en stor variation i hur reflektionsuppgifterna uppfattats, majoriteten anser dem 
vara relevanta men det är i relation till uppgifterna som den stora förbättringspotentialen 
verkar ligga. Uppgifterna anses exempelvis vara lika varandra, luddigt formulerade 
instruktioner och för många till antalet. Vi måste därför resonera vidare kring hur dessa 
reflektionsuppgifter skall formuelars och hanteras. 

 
 
 


