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Kursrapport

Kurs(er)

Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem,  UB457F-
61371 7.5 hp

Termin:
VT 2021

Namn på kursplats i Athena:
 ( )VT21 (UB457F) Att handleda VFU studenter i fritidshem-VT21 5470

Institution
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Publicerad:
2021-08-12

Antal respondenter (studenter som fått enkäten)
16

Antal svar
6

Sammanställning av kvantitativa svar från kursvärderingen:
Sammanstallning_kursvardering_UB457F_VT21.pdf

Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan förra 
kurstillfället

Detta är första gången kursen ges på distans enligt kursplan, dvs inte pga pandemin.

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

• Distansundervisning
• Pedagogiska samtal med kursdeltagare/kollegor
• Litteraturen
• Inlämningarna/upplägget
• Inblick i förväntningar på HL & bra verktyg för handledning

https://arkiv.kursvardering.su.se/document/survey-report/pdf/21d728d7-1e6b-4997-8f8c-0d5ee0cd03e7?#toolbar=1
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Kursens svagheter enligt studenterna
(Sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering 
under kursens gång)

• Tydligare instruktioner & korrekta datum behövs
• För lite respons på inlämningarna
• Ingen möjlighet att kommunicera med andra deltagare utanför seminarietid

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

Mycket postivt att kursen nu ges på distans. Roligt med blandning av studenter från hela 
mellansverige.

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

Det har fungerat mycket bra. Vi vill se över litteratur igen, interkulturalitets texten ändras till 
nästa kurs. Vi ska se över struktur för återkoppling på inlämnade texter till seminarierna. På 
introduktionen ska vi diskutera behov av kommunikation utanför seminarietid.

Övriga kommentarer
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