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Kursvärdering 
Antal svar på studenternas kursvärdering: 20 av totalt 27 tillfrågade (svarsfrekvens 74 %) 
 
Förändringar som gjorts som ett resultat av utvärderingen av föregående kurstillfälle: 
Utvärderingen har utvecklats på så sätt att den genomförs tillsammans med adminstrativ 
personal, som också inhämtar muntliga kommentarer. 
 
Sammanfattning av studenternas kursvärdering (inkl. identifierade styrkor och 
utvecklingsområden): 
Styrkor utifrån utvärderingen är själva praktiken i sig, en lång period med undervisning och 
möte med elever. Studenterna var också övervägande nöjda med handledningen de fick på 
skolorna samt med trepartssamtalen. Uppgifterna i VFU-portföljen ansågs relevanta i 
relation till kursens förväntade studieresultat och även reflektionsseminariet bedömdes 
övervägande som mycket bra. 
 
Områden som fick lägre omdöme och som kan utvecklas var användningen av olika 
stödfunktioner, som VFU-handbok och professionsmatris, vilken var låg. Några angav att de 
gärna skulle se att didaktikkurserna låg i direkt anslutning till VFU, dock ansåg 70% att dessa 
ändå förberedde dem i hög eller mycket hög grad. Någon angav att det var en brist att 
introduktionsseminariet låg samma dag som VFU-perioden började, vilket ansågs väldigt 
sent. Ett antal studenter samt framförallt handledare hade tekniska problem med VFU-
portföljen, såsom oklarheter om ett dokument verkligen skickats in och allmän tillgång 
(handledare). Viss tidsbrist uppstod även i samband med uppgifter i portföljen.  
 
Sammanfattning av kursvärderande samtal (inkl. eventuella justeringar som  gjordes som en 
följd av detta under kursen): 
Informationen i portföljen var spridd på olika dokument och platser, vilket upplevdes som 
ett hinder för handledare. 
Självvärderingen beskrivs olika i handboken samt i portföljen. 
 
Sammanfattning av lärarnas kursvärdering och synpunkter (inkl. en beskrivning av 
undervisningsaktiviteter och examinationsformer i relation till de förväntade 
studieresultaten): 
Kursen bestod av ett introduktionsseminarium dagen innan VFU-perioden började. Där togs 
de förväntade studieresultaten upp och bearbetades så att de skulle vara väl kända för 
studenterna. Ett mittseminarium hölls där studenterna diskuterade olika frågeställningar 
samt introducerades för och valde tema för sin presentation av den pedagogiska 
grundsynen. Efter tio veckors VFU ute på skolorna avslutades kursen med ett 
reflektionsseminarium där studenterna inom olika teman presenterade sin pedagogiska 
grundsyn samt gav återkoppling till övriga seminariedeltagare. 
Den performativa delen av kursen examineras genom den av handledaren ifyllda VFU-
rapporten. 
 
Resultat 
Identifierade utvecklingsområden samt styrkor att ta tillvara på: 
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Trepartssamtal, reflektionsseminarium och uppgifterna i VFU-portföljen. 
 
Rekommenderade åtgårder och förändringar inför nästa kurstillfälle: 
Se över övriga stöddokument samt hur informationen presenteras, så att inte överlappning 
sker eller olika beskrivningar av samma uppgift förekommer. Förtydliga tekniskt 
handhavande i portföljen. Sannolikt går det dock inte att flytta introduktionsseminariet och 
inte heller didaktikurserna, men synpunkterna är dokumenterade. 
 


