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Kursrapport

Kurs(er)

Verksamhetsförlagd utbildning III, ämneslärarprogrammet med inriktning mot 
grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan,  CHVFÄ3-77993-77994-77995-77996 
16.0 hp

Termin:
VT 2021

Namn på kursplats i Athena:
 ( )V21 Verksamhetsförlagd utbildning III CHVFÄ3-VT21 7663

Institution
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Publicerad:
2021-06-29

Antal respondenter (studenter som fått enkäten)
28

Antal svar
13

Sammanställning av kvantitativa svar från kursvärderingen:
Sammanstallning_kursvardering_CHVFÄ3_VT21.pdf

Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan förra 
kurstillfället

Vi har ett introtillfälle före kursens start.

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

Att få ut på VFU uppfattas som något mycket positivt.

https://arkiv.kursvardering.su.se/document/survey-report/pdf/24cc6f6e-c819-4b44-b933-25264608f03a?#toolbar=1
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Kursens svagheter enligt studenterna
(Sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering 
under kursens gång)

Att kommunikationen skulle ske via mail och portföljen skapade otydligheter.
Studenter skriver att reflektionsseminariet borde ske i andraämnet. Eftersom kursen byts till 
hösten kommer möjligheten att bygga ämnesbaserade grupper i slutseminariet att möjliggöras.
Några studenter ansåg att de förväntade studieresultaten inte är anpassade efter kursen.
Vissa studenter har upplevt otydlighet i portföljen.

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

Det är alltid en stor apparat med VFU. I en tid av pandemi skapas en större osäkerhet än 
vanligt för studenter och handledare. Vi har försökt att ha fler träffar och vara tydliga i vår 
kommunikation. Det har varit en dle osökerhet kring placeringar och uppgifter i portföljen.

Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar för att utveckla kursen inför 
kommande kurstillfällen

Vi kommer att överväga att ha en annan indelning för reflektionsseminarierna. I och med den 
nya VFU-kursen möjliggörs ämnesbaserade grupper i större utsträckning, något som vi har 
verkat för förut.
De förväntade studieresultaten för kursen utgår från examensordningen för 
ämneslärarprogrammet. Vi har reviderat dessa ytterligare inför höstens kurs. Vi har försökt att 
tydliggöra vad som står i fokus på en vfu-kurs.
Vi arbetar med tydligheten och försöker samordna utskicken i högre grad.

Övriga kommentarer

Vi har bestämt att all kommunikation ska ske via plattformen alternativt mail. Att ha ytterligare 
en plattform skulle antagligen komplicera det hela ännu mer.
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