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Kursvärdering 
Antal svar på studenternas kursvärdering: 4 av totalt 17 tillfrågade (svarsfrekvens 24 %) 
 
Förändringar som gjorts som ett resultat av utvärderingen av föregående kurstillfälle: 
Översyn och justering av examinationsuppgift och observationsuppgift. I övrigt är det mesta 
fastlagt i institutionsövergripande överenskommelser. 
 
Sammanfattning av studenternas kursvärdering (inkl. identifierade styrkor och 
utvecklingsområden): 
På den viktigaste frågan: ”I vilken utsträckning upplevde du att din VFU-

skola gav dig förutsättningar för att uppnå kursens förväntade studieresultat?” svarade de fyra 

studenterna antingen i hög eller mycket hög grad. Alla svarade att handledningen har fungerat 

”mycket bra” 

Att ha trepartssamtal via zoom upplevde två av studenterna som mindre bra, men i kommentarfältet 

visar de förståelse för att detta var nödvändigt. 

På frågan ” vilken utsträckning upplevde du att du fick stöd av den besökande kursläraren för att 

diskutera din professionsutveckling under trepartssamtalet?” svarade studenterna i hög eller mycket 

hög grad 

Synen på reflektionsuppgiften ser vi en splittrad bild. Reflektionsseminariet verkar dock studenterna 

vara nöjda med. 

Vad gäller VFU-portföljen framkommer ett visst missnöje, det är svårt att navigera och skriva i den. 

Uppenbarligen skapade skrivandet en hel del stress för somliga studenter: ”Mycket som behövde 

besvaras, stressigt att skriva i loggboken under VFU:n.” 

Inget missnöje med parplaceringar kan konstateras, vilket är en viktig iakttagelse under denna period 

då många var inte bara parplacerade, utan även trippelplacerade. 

Vi kan konstatera att häftet Från novis till professionell knappast används. 

 
Sammanfattning av kursvärderande samtal (inkl. eventuella justeringar som  gjordes som en 
följd av detta under kursen): 
 
Hölls icke denna gång 
 
Sammanfattning av lärarnas kursvärdering och synpunkter (inkl. en beskrivning av 
undervisningsaktiviteter och examinationsformer i relation till de förväntade 
studieresultaten): 
 
Har inte efterfrågats denna gång. 
 
Resultat 
Identifierade utvecklingsområden samt styrkor att ta tillvara på: 
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Parplacetringar på VFU1 verkar fungera bra och kan rekommenderas även i fortsättningen. 
Handledningen verkar fungera bra även med undervisning på distans.  
 
Utvärderingen visar på att studenterna uppskattar ett fysiskt besök av en lärare från SU 
under VFU:n. 
 
 
 
 
Rekommenderade åtgärder och förändringar inför nästa kurstillfälle: 
 
Examinationsuppgiften liksom övriga uppgifter i portföljen behöver ses över samt förankras 
hos studenterna bättre. 
 
 


