
 

Kursrapport vid BUV 

Förskollärarprogrammet ULV 

 

Bakgrundsfakta 

Kursens namn: Verksamhetsförlagd utbildning III, kod; UB28UU, ges termin HT20 

Kursansvarig: Charlotte Holmberg 

Antal studenter som den elektroniska kursvärderingen sänts till: 15 

Antal studenter som besvarat den elektroniska kursvärderingen: 12 

 

Sammanfattning av studenternas elektroniska kursvärderingar & analys 

Denna utvärdering hade en hög svarsfrekvens (80%) vilket var mycket positivt. Samtliga studenter 

upplevde att kursmålen och den egna progression i förhållande till dessa var bra (2/3) eller mycket 

bra (1/3).  Elva studenter svarade att de var nöjda med examinationsformen och tyckte att den var 

relevant. En student inte höll med om detta utan tyckte att uppgifterna inte kändes relevanta i 

förhållande till kursens mål. Utifrån detta resultat hade det varit intressant att veta mer om vilka 

specifika uppgifter som kändes irrelevanta. Kursen består av såväl inlämningsuppgifter i vfu-

portföljen som de gör under vfu samt examinationsuppgifter inför den muntliga redovisningen på 

reflektionsseminariet.  

Samtliga studenter menade att kurskraven varit höga och det fanns en stor variation i svaren 

angående tidsåtgången. Kursvärderigen visar att studenterna i snitt har lagt ner mellan 20-50 timmar 

per vecka för sina studier. Majoriteten av dem (7 av 12 ) hade lagt ner 31-50 timmar. Enstaka 

kommentarer lyfter fram att det är tufft att vara heltid på vfu förskolan samtidigt som man ska hinna 

att studera också. En kommenterade att man önskat färre uppgifter.  Jag borde ha varit tydligare 

med att förklara vad vfu står för  då några studenter inte verkar ha räknat med de 40 timmarna per 

vecka som de ska vara på förskolan.I övrigt var de nöjda med kursmålen och tyckte att de utvecklats 

av sin vfu.  

Sammanfattning av lärarlagets utvärdering & analys samt förslag till åtgärder 
Det var bra att det var samma lärare i kursen som i föregående språkkurs (UB34UU). I och med detta 
hade vi viss kännedom om studenterna och deras förkunskaper.  Till introduktionstillfället valde vi att 
låta studenterna åka direkt ut på morgonen till sin vfu-förskola för att delta tillsammans med sin 
handledare. Detta fungerade bra och 1/3 av studenterna var på sin förskola och hade sin handledare 
med sig.  
 
Alla trepartssamtal skedde digitalt över zoom vilket var smidigt och tidsbesparande. Det tillkom även 
en ny lärare i kursen som hade ca. hälften av trepartssamtalen. På trepartssamtalen framkom att 
många inte arbetade med progressionsmatrisen och att studenterna trodde att trepartssamtalet var 
bedömningsgrundandande. Utifrån rådande läge med corona-pandemin vill vi i nuläget inte föreslå 
någon förändring av kursens innehåll utan avvaktar tills hösten 2021.  



 

 

Kursvärdering UB28UU HT20 
 

 

Antal respondenter: 15 

Antal svar: 12 

Svarsfrekvens: 80,00 % 

 

 

 

 

 

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 4 (33,3%) 

stor utsträckning 8 (66,7%) 

liten utsträckning 0 (0,0%) 

mycket liten utsträckning 0 (0,0%) 

Summa 12 
(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 4 
(33,3%) 

stor utsträckning 8 
(66,7%) 

liten utsträckning 0 (0,0%) 

mycket liten utsträckning 0 (0,0%) 

Summa 12 
(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 4 (33,3%) 

stor utsträckning 7 (58,3%) 

liten utsträckning 1 (8,3%) 

mycket liten utsträckning 0 (0,0%) 

Summa 12 
(100,0%) 

 

 

  

4. Jag anser att kurskraven har varit 

 
Jag anser att kurskraven har 
varit 

Antal svar 

Mycket höga 0 (0,0%) 

Höga 12 
(100,0%) 

Låga 0 (0,0%) 

Mycket låga 0 (0,0%) 

Summa 12 
(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 
denna kurs 

Antal 
svar 

<20 timmar 3 (25,0%) 

20-30 timmar 2 (16,7%) 

31-40 timmar 3 (25,0%) 

41-50 timmar 4 (33,3%) 

>50 timmar 0 (0,0%) 

Summa 12 

(100,0%) 
 

 

6. Jag skulle vilja göra följande förändringar i denna kurs (1-

3 förslag) 

 

 

Jag skulle vilja göra följande förändringar i denna kurs (1-3 förslag) 



Jag tycker att man spenderar åtta timmar och en halv timme varje dag i förskolan är så mycket, därför or-
kar  man inte fortsätta studera hemma 

Mindre uppgifter 

  
 

7. Jag skulle vilja behålla följande i denna kurs (1-3 förslag) 

 

 

Jag skulle vilja behålla följande i denna kurs (1-3 förslag) 

Allt i praktiken passar på hög grad för students utveckling  

Kursmålet 
 


