
 

 

 

Kursrapport vid BUV 
Förskollärarprogrammet inom ULV 

 

Bakgrundsfakta 

Kursens namn: Att utvärdera och utveckla förskolans verksamhet, kod; UB04UU, ges termin VT20 

Kursansvarig: Linnea Boden 

Antal studenter som den elektroniska kursvärderingen sänts till: 10 

Antal studenter som besvarat den elektroniska kursvärderingen: 7 

 

Sammanfattning av studenternas elektroniska kursvärderingar  

Redigerad och avidentifierad punktlista med skriftliga synpunkter från kursvärderingen.  

De statistiska svaren återges i oredigerad form. 

Eftersom få studenter gick kursen är även fritextsvaren få. Någon lyfter är att seminarierna skall göra 

obligatoriska. Någon annan lyfter att VFU-platsen inte kunnat hjälpa till så mycket med material, 

vilket gjort examinationsuppgiften svårare att genomföra. Någon lyfter också att kutsen borde ligga 

tidigare i utbildningen. Ytterligare någon är mycket nöjd med kursen som helhet och någon lyfter att 

speciellt studiebesöket var uppskattat.  

 

Sammanfattning av lärarlagets utvärdering  

Med en sådan lite grupp studenter har arbetet varit roligt och givande och det har gått att arbete 

mer individuellt med varje student. Gruppen har varit engagerad och intresserad.  

 

Analys av ovanstående sammanfattningar 

Helhetsintrycket av kursen är att den fungerar bra som helhet. På sikt kan examinationsuppgiften 

förenklas något så att fokus ännu mer ligger på att sätta teorier i arbete.  

 

Förslag på åtgärder 

Obligatoriska seminarier kan vara ett alternativ.  

 



 

 

Att utvärdera och utveckla förskolans verksamhet UB04UU 

61163 VT20 
 

 

Antal respondenter: 10 

Antal svar: 7 

Svarsfrekvens: 70,00 % 

 

 

 

 

 

1. Jag anser att kursen har svarat mot dessa förväntade 

studieresultat i 

 

Jag anser att kursen har svarat 
mot dessa förväntade 
studieresultat i 

Antal 
svar 

mycket stor utsträckning 2 (28,6%) 

stor utsträckning 5 (71,4%) 

liten utsträckning 0 (0,0%) 

mycket liten utsträckning 0 (0,0%) 

Summa 7 
(100,0%) 

 

 

2. Jag anser att kursen har bidragit till att utveckla mitt 

lärande i relation till dessa förväntade studieresultat i  

 

Jag anser att kursen har bid-
ragit till att utveckla mitt läran-
de i relation till dessa förvän-
tade studieresultat i  

Antal 
svar 

mycket stor utsträckning 2 
(28,6%) 

stor utsträckning 5 
(71,4%) 

liten utsträckning 0 (0,0%) 

mycket liten utsträckning 0 (0,0%) 

Summa 7 
(100,0%) 

 

 



3. Jag anser att examinationen/erna i kursen varit relevanta i 

 

Jag anser att 
examinationen/erna i kursen 
varit relevanta i 

Antal 
svar 

mycket stor utsträckning 3 
(42,9%) 

stor utsträckning 3 
(42,9%) 

liten utsträckning 1 
(14,3%) 

mycket liten utsträckning 0 (0,0%) 

Summa 7 
(100,0%) 

 

 

  



4. Jag anser att kurskraven har varit 

 

Jag anser att kurskraven har 
varit 

Antal svar 

Mycket höga 0 (0,0%) 

Höga 7 
(100,0%) 

Låga 0 (0,0%) 

Mycket låga 0 (0,0%) 

Summa 7 
(100,0%) 

 

 

5. Jag bedömer att jag i genomsnitt per vecka lagt ner 

följande antal timmar på studierna i denna kurs 

 

Jag bedömer att jag i genoms-
nitt per vecka lagt ner följande 
antal timmar på studierna i den-
na kurs 

Antal 
svar 

<20 timmar 1 
(14,3%) 

20-30 timmar 1 
(14,3%) 

31-40 timmar 5 
(71,4%) 

41-50 timmar 0 (0,0%) 

>50 timmar 0 (0,0%) 

Summa 7 
(100,0%) 

 

 

 


