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Kursvärdering 
Antal svar på studenternas kursvärdering: 11 av totalt 18 tillfrågade (svarsfrekvens 61 %) 
 
Förändringar som gjorts som ett resultat av utvärderingen av föregående kurstillfälle: 
Den inledande introduktionsträffen har sedan tidigare tagits bort, då den uppfattats som 
överflödig i och med att allt måste redan ha ordnats på VFU-platsen långt innan så togs den 
bort och ersattes av kurs-information m.m. under slutet av VFU2 VT19. 
 
I övrigt har mindre justeringar och förtydliganden gjorts i uppgifter och kursbeskrivning. 
 
Sammanfattning av studenternas kursvärdering (inkl. identifierade styrkor och 
utvecklingsområden): 
Den absoluta majoriteten av de studenter som fyllt i utvärderingen har upplevt att kursen 
hållit i flera avseenden hög kvalité; drygt 80 % anger både att den på ett bra eller mycket bra 
sätt motsvarat de förväntade studieresultaten och att VFU-skolan i hög eller mycket hög 
grad hjälpt dem att nå de förväntade studieresultaten, samt att trepartssamtalet fungerat 
bra eller mycket bra.  
 
Studenterna anger även att de lagt ner mycket eller relativt mycket jobb under VFU-kursen, 
samt att de förberett sig väl inför trepartssamtalen. Över 90 % anger vidare att VFU-
handledningen fungerat bra eller mycket bra. Även reflektionsuppgifterna och det 
avslutande reflektionsseminariet ges höga betyg av de allra flesta. Även VFU-portföljen har 
använts och fungerat relativt väl för de flesta, och samtliga anger att de och deras 
handledare använt den.  
 
Även kursinformationen och administration i övrigt ges överlag goda betyg, även om viss 
kritik riktas mot problem med att få fram VFU-platser. 
 
 
Ett område där lägre betyg och tydlig kritik förekommer är emellertid ifråga om VFU-
handboken "Från novis till professionell”. Endast en dryg tredjedel (36 %) anger att de 
använt den i någon större utsträckning. Detta är dock en liten förbättring jämfört med 
föregående ordinarie kurstillfälle, där även liknande kritik förekom något mer tydligt (att 
man ofta inte använt eller ens öppnat VFU-handboken). 
 
Svarsfrekvensen har varit relativt god, då drygt 61 % av studenterna besvarat enkäten (11 av 
18). 
 
Sammanfattning av kursvärderande samtal (inkl. eventuella justeringar som gjordes som en 
följd av detta under kursen): 
Under det kursvärderande deltog fyra studenter, två som nyligen tillkommit och läst de två 
första terminerna (eller motsvarande på en äldre delkurs) tidigare, samt två som läst hela 
utbildningen från HT18. 
 
Övriga studenter angav att de dessvärre inte hade möjlighet eller inte önskade delta. 
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Överlag uppfattades kursen av de som deltog i det kursvärderande samtalet som mycket 
bättre och mer givande än föregående VFU-kurser, att den kändes mer relevant och hade en 
tydligare röd tråd. Att ”dagboksskrivandet” (loggböckerna) som användes i VFU2 ej var med i 
denna kurs lyftes fram som ett tydligt positivt exempel. 
 
Kursens upplägg uppfattades som helhet som bra och kursinformationen som, även om viss 
kritik riktades mot problem med att få VFU-platser, samt att uppgiften till mittseminariet av 
några hade uppfattats som otydlig, även om den i sig var givande.  Sett till mittseminariet 
förekom skilda åsikter, då huvuddelen hade upplevt det som mycket positivt (även om en 
student inledningsvis varit skeptisk), medan några hade kunnat undvara det. 
 
Ifråga om den borttagna inledande i introduktionsträffen framträdde en tydlig skillnad 
mellan de som läst programmet i ett svep från HT18 och de som anslutit inför HT19, där de 
förstnämnda upplevde det som positivt medan de sistnämnda gärna hade haft en 
introduktionsdag. 
 
Sammanfattning av lärarnas kursvärdering och synpunkter (inkl. en beskrivning av 
undervisningsaktiviteter och examinationsformer i relation till de förväntade 
studieresultaten): 

Den absoluta majoriteten av kursens innehåll sker ute på VFU-skolorna, där den enda 
konkreta insatsen görs av SU:s lärare är trepartssamtalen, som är en formativ examination 
som verkat fungerat väl sett utifrån kursansvarig lärares bedömning. I övrigt gäller 
studenternas utvärdering av sin placering. 

Det enda förväntade studieresultat som inte testas/examineras på VFU-skolan är  

- formulera sin egen pedagogiska grundsyn mot bakgrund av egna undervisningsexempel, värderingar, 
yrkesetik och ett urval av teorier och vetenskapliga perspektiv, i syfte att utveckla sin kompetens i det 
pedagogiska arbetet 

 
Examinationen ifråga är organiserad som två undervisningstillfällen, ett i mitten av terminen 
där studenterna tillsammans och i grupper förbereder sina egna examinationsuppgift, samt 
en muntlig som redovisas i mindre gruppen med ”samma tema” på kursens sista dag.  
Kurslärarana tycker detta upplägg fungerat bra, då många studenter stått för mycket bra 
redovisningar.  
 
En konkret synpunkt är att denna mall för kursrapport inte passar särskilt väl för VFU-kurser, 
då de examinerande delarna till stor del sker utanför kurslärarnas direkta kontroll. 
 
Resultat 
Identifierade utvecklingsområden samt styrkor att ta tillvara på: 
 
Utvecklingsområden: 
Uppgiften inför mittseminariet. 



Verksamhetsförlagd utbildning III - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 
15,0 hp (HVVF3K)  
Kursrapport höstterminen 2019.  
 

Stockholms Universitet 

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) 

Kursintroduktionen – hur denna ska hanteras så att såväl ordinarie som senare anslutna 
studenter får ett bra bemötande. 
Professionsutvecklingsmatrisen och användandet – eller bristen på användandet av 
densamma. 
 
Styrkor att ta vara på: 
Reflektionsseminarierna. 
Trepartssamtalen. 
Kursinformationen och kursupplägget sett som helhet. 
 
Rekommenderade åtgärder och förändringar inför nästa kurstillfälle: 
Uppgiften till mittseminariet bör ses över och förtydligas, även om inriktningen bör 
bibehållas. 
 
Möjligen kan introduktionsseminariet behöva återinföras, även om de flesta studenter ej 
efterfrågat det, möjligen som ett frivilligt tillfälle eller som ett tillfälle bara för nytillkomna 
studenter. Möjligen vore ett alternativ att direkt kontakta eventuella ”nya” studenter, som 
ej läst KPU under vårterminen. 
 
Användandet av Professionsutvecklingsmatrisen – då dylik tydlig kritik förekommit två 
gånger i följd måste man återigen fråga sig om den verkligen behövs i denna kurs? 
 
Flera studenter indikerar att den inte har använts eller alls upplevts vara relevant i det här 
sammanhanget, detta trots att trepartssamtalen och VFU:n som helhet av de allra flesta 
beskrivs om mycket positiva upplevelser. 


