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Kursrapport

Kurs(er)

Verksamhetsförlagd utbildning II - Kompletterande pedagogisk utbildning 
(KPU),  HVKVF2-77992 7.5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II - ULV,  HVUVF2-77026 7.5 hp

Termin:
VT 2021

Namn på kursplats i Athena:
 ( )V21 Verksamhetsförlagd utbildning II KPU och ULV-VT21 7720

Institution
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Publicerad:
2021-06-18

Antal respondenter (studenter som fått enkäten)
38

Antal svar
14

Sammanställning av kvantitativa svar från kursvärderingen:
Sammanstallning_kursvardering_HVKVF2_HVUVF2_VT21.pdf

Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan förra 
kurstillfället

Kursen har helt skett via Zoom såväl sett till trepartssamtal som kursseminarier. Detta är en 
anpassning till den rådande situationen med Covid-19 och var i huvudsak fallet även VT20. För 
tidigare terminer (VT19 och före dess) var detta emellertid inte fallet.
Kursbeskrivningen har setts över och uppdateras. Vissa uppgifter har setts över och 
uppdaterats, detta gäller främst loggboken och uppgiften inför reflektionsseminariet.
Likt tidigare terminen hade kursen ett inledande introduktionsseminarium ca. tre veckor före 
kursstart (som samordnades med kursansvarig för den ämnesdidaktiska kursen) så att 
studenterna i så god tid som möjligt skulle få information om kursen, särskilt med tanke på de 
anpassningar som gjort med tanke på Covid-19.

https://arkiv.kursvardering.su.se/document/survey-report/pdf/508038ff-b53f-43c3-8260-991971dc0519?#toolbar=1
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Kursens styrkor enligt studenterna
(Sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering 
under kursens gång)

Såväl kursinformation som i synnerhet handledarnas insatser lyfts upp som positiva aspekter i 
fritextsvaren (de sistnämnda har dock tyvärr bara besvarats av sju studenter). Även VFU-
upplevelsen som helhet (att träffa elever, få öva på att undervisa etc.)
Även uppgifterna och trepartssamtalen omnämns som positiva exempel av vissa.
De studenter som besvarat den aktuella frågan anger genomgående att de spenderat ca. 40 
timmar per vecka på kursen, vilket måste ses som en överlag rimlig arbetsbelastning (vissa 
studenter anger mer än 40 timmar, vissa något färre).
Sett till de kvantitativa svaren så anger samtliga som besvarat kursvärderingen att de sett till 
helhetsintrycket är nöjda med kursen, varav 70 % anger att de i hög eller mycket hög grad är 
nöjda (svar 4 eller 5 på den numeriska skalan).
De allra flesta angav att kursens innehåll var relevant och att och undervisningen gav dem 
goda förutsättningar att nå de förväntade studieresultaten.
De allra flesta studenterna anger att examinationen på ett givande sätt prövat hur väl de 
uppnått de förväntade studieresultaten (85 % instämmer helt eller i mycket stor utsträckning 
med motsvarande påstående i kursvärderingen).

Kursens svagheter enligt studenterna
(Sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering 
under kursens gång)

Den huvudsakliga kritik som förekommer i fritextsvaren (där tyvärr endast sex studenter svarat) 
berör specifika situationer under VFU-perioden, med handledare, undervisning och framförallt 
placeringar på VFU-skolor. Sett till det sistnämnda går emellertid vissa åsikter isär, då det bland 
det relativt begränsade antalet fritextsvar finns såväl de som lyfter fram att ha återkommande 
VFU på samma skola som något positivt (och önskar slippa att byta VFU-skola), som de som 
beskriver samma situation i negativa ordalag (och önskar byta skola mellan VFU-perioderna).
Vissa önskemål om ett mittseminarium och mindre ”universitetsuppgifter” förekommer även, 
liksom önskemål om andra examinationsuppgifte, upplägg av examinationsuppgifter eller 
tydligare information inför kursstart. En student önskar även att VFU-perioden skulle infalla 
tidigare under terminen. En student önskar även mer tid på sig för att kunna reflektera inför 
loggboksskrivandet, som nu skett veckovis.

Kursansvarig/motsvarande och eventuellt övriga undervisande lärares analys av 
kursens genomförande och resultat

Särskilt med tanke på den pressade situationen på såväl skolor som universitetet med tanke på 
den fortfarande rådande Covid-19-pandemin så måste kursens resultat som helhet betraktas 
som mycket bra.
Detta då den absoluta majoriteten av kursens studenter klarat av kursen, många med bra 
betyg, och ingen har rester relaterade till situationer orsakade av Corona-viruset.
Vissa problem har uppstått med studenter som ej lämnat in uppgifter i tid, ej kopplat handledare 
till VFU-portföljen, eller hoppat av kursen utan att meddela kursansvarig eller handledare.
En del utmaningar har förekommit kring hur trepartssamtal ska kunna spelas in eller streamas, 
men sett till helheten har i stort sett alla uppkomna situationer kunnat lösas på ett 
tillfredställande sätt med tanke på situationen.
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Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar för att utveckla kursen inför 
kommande kurstillfällen

Även fortsättningsvis bör ett inledande introduktionsseminarium schemaläggas i god tid före 
kursstart. Kursbeskrivningen och examinationsuppgifterna verkar överlag ha fungerat väl, men 
loggboken och övriga uppgifter i VFU-portföljen kan behöva ses över. Möjligen kan ett alternativ 
vara att ha lite färre, men större loggboksinlämningar, t.ex. varannan vecka.

Övriga kommentarer

Arbetsbelastningen för såväl studenter som lärare och handledare har under våren varit mycket 
hög, vi får hoppas att detta lättar när Covid-19 förhoppningsvis börjar klinga av under hösten.
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