
 

 

Kursrapport vid BUV 
Förskollärarprogrammet inom ULV 

 

Bakgrundsfakta 

Kursens namn: VFU IV 

Antal högskolepoäng: 7,5 

Ges termin och år: HT20 

Kurskod: UB29UU 

Kurstillfälleskod: 61279 

Kursansvarig: Annelie Fredricson 

Antal studenter som den elektroniska kursvärderingen sänts till: 12 

Antal studenter som besvarat den elektroniska kursvärderingen: 9 

Svarsfrekvens i procent: 75% 

 

Syftet med kursrapporten är att dokumentera studenternas kursvärdering, dels för institutionens 

långsiktiga uppföljning av utbildningen, dels som stöd i det löpande pedagogiska utvecklingsarbetet 

inför kommande kurstillfällen.  

 

Studenternas synpunkter (enligt kursvärderingen och eventuella andra studentvärderingar som 

genomförts under kursen) ska tillsammans med kursansvarigs/motsvarande och eventuella övriga 

undervisande lärares synpunkter ingå som underlag i kursrapporten. Kursrapporten ska utgöra en del 

av beslutsunderlaget vid utveckling och förändring av kurser. 

 

Resultat från kursvärderingen tolkat av kursansvarig:  

Av 12 studenter har 9 svar inkommit med kommentarer. De är sammanfattade här nedan och ligger 

nära den ursprungliga texten. 

I denna kursvärdering riktas kritik mot bland annat att handledare inte vet vad deras uppgift består i 

och att detta drabbar studenterna på ett godtyckligt vis. De önskar helt enkelt handledare som kan 

sitt uppdrag. När det gäller bedömning önskas ett synligörande av lärande och styrkor när 

studenterna har genomfört olika aktiviteter.   Något man vill förändra är ”Att handledaren är den 

som bedömer den slutliga bedömning för kursen, eftersom vissa handledare är orättvisa”.  

En återkommande kritik är VFU-kursens förläggning tidsmässigt på terminen: jul och nyår innebär att 

personal inte är på plats på grund av ledighet, vilket i vissa fall inte har förts vidare till studenten. 



 

Kommentar och slutsatser: 

Att öka handledarnas kompetenser pågår kontinuerligt vid Barn-och ungdomsvetenskapliga 

institutionen. Det sker genom återkommande handledarutbildningar, VFU-konferenser samt genom 

inbjudan till alla handledare att delta i de aktuella VFU-kursernas introduktionsseminarier.  

När det gäller tiden för när VFU-kurser förläggs finns i nuläget ingen möjlighet att påverka detta.  

 

 

 

 

Här kommer kursrapporten från kursen UB29UU, HT20. I den samlas era kursvärderingar, synpunkter 

samt förslag på åtgärder inför kommande kurstillfällen. Kursrapporten är ett led i utbildningens 

systematiska kvalitetsarbete, och utgör underlag för vårt arbete med programmet i sin helhet. Vi vill 

betona att vi uppskattar att ni delger oss era erfarenheter av och synpunkter på kursen för att ge oss 

underlag i vårt utvecklingsarbete.  

Jag vill passa på att tacka er för den genomförda kursen!  

Allt gott 

Annelie Fredricson /kursansvarig 

 

 

 

 

VFU IV UB29UU HT20 
 

 

Antal respondenter: 12 

Antal svar: 9 

Svarsfrekvens: 75,00 % 

 

 

 

 

 



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 1 (11,1%) 

stor utsträckning 8 (88,9%) 

liten utsträckning 0 (0,0%) 

mycket liten utsträckning 0 (0,0%) 

Summa 9 
(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 1 
(11,1%) 

stor utsträckning 8 
(88,9%) 

liten utsträckning 0 (0,0%) 

mycket liten utsträckning 0 (0,0%) 

Summa 9 
(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 1 
(11,1%) 

stor utsträckning 8 
(88,9%) 

liten utsträckning 0 (0,0%) 

mycket liten utsträckning 0 (0,0%) 

Summa 9 
(100,0%) 

 

 



4. Jag anser att kurskraven har varit 

 

Jag anser att kurskraven har 
varit 

Antal svar 

Mycket höga 0 (0,0%) 

Höga 9 
(100,0%) 

Låga 0 (0,0%) 

Mycket låga 0 (0,0%) 

Summa 9 
(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 0 (0,0%) 

20-30 timmar 1 
(11,1%) 

31-40 timmar 7 
(77,8%) 

41-50 timmar 1 
(11,1%) 

>50 timmar 0 (0,0%) 

Summa 9 
(100,0%) 

 

 

 


