
 
 

Kursrapport vid BUV 
Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem 
 
Bakgrundsfakta 
Kursens namn: Verksamhetsförlagd utbildning VFU I, grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete 
i fritidshem 
Antal högskolepoäng: 2.5 
Ges termin och år: VT21 
Kurskod: UB05VZ 
Kurstillfälleskod: 61377 
Kursansvarig: Eva Kane 
Antal studenter som den elektroniska kursvärderingen sänts till: 79 
Antal studenter som besvarat den elektroniska kursvärderingen: 25 
Svarsfrekvens i procent: 31 
 
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. 
 
Följande underlag ska ingå i kursrapporten, alternativt biläggas:  
Resultat från kursvärderingen: Sammanställning av de kvantitativa universitetsgemensamma frågorna.  
Svarsfrekvens, antal och procent. 

 
Kursansvarig/motsvarande:  
- Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan förra kurstillfället 
 

• Förklarat varför Likabehandlingsplansuppgiften finns och gett instruktion om att studenterna 

ska be handledare om att få tillgång den 

• Tagit bort sista punkten på uppgiften om det individuella målet 

• Lagt till information på introduktionen om var man hittar litteraturlistor och hur man refererar 

till professionsutvecklingsmatrisen & Barnkonventionen 

• Sett till att alla relevanta uppgifter kräver APA och referenslista på samma sätt 

Bytt ut pedagogisk planering av aktivitet till: 

• Skriv Pedagogisk planering för en rutin i ett samtal med handledare, genomför och reflektera 

sedan över genomförandet  

SAMT 

• beskriv och reflektera över ett situationsbaserat lär/omsorgstillfälle 

 
 
 
 



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

• De allra flesta studenter var nöjda eller mycket nöjda med sina placeringar 

• Bra att få prova det praktiska 

• Bra att ha tidig VFU 

Enstaka röster: 

• Bra att få koppla teori & praktik 

• Bra att få observera & diskutera 
 
- Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, 
fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering under kursens gång)  

• Otydlig uppgift om rutin 

• För mycket uppgifter 

• Kortare restider/närmare skolor 

Enstaka röster: 

• Inte behöva skriva innan kursen börjar 

• Få mer tid att skriva under eller efter VFU. 

• Svårt att orientera sig i styrdokumenten/litteraturen. 
 
-Kursansvarig/motsvarande och eventuellt övriga undervisande lärares analys av kursens 
genomförande och resultat 
I den informella utvärderingen med handledare efter kursens slut nämndes att studenter är stressade 

över uppgifterna. Självklart behövs uppgifter men det kanske är viktigare att göra en VFU period med 

fokus på vad arbetet innebär, lära känna elever samt pedagoger och komma in i rutiner. Det är bra 

med VFU tidigt i utbildningen. 

 

Kurslärare fattade gemensamt beslut om hur vi skulle bemöta att så många studenter missuppfattat 

uppgiften som fokuserade en rutin. Vi har också utvärderat denna nya uppgift och beslutat att göra om 

den till en reflektion istället för en aktivitet. 

 

Mot bakgrund av den fortsatta pandemin har kursen gått förvånansvärt bra tack vare alla handledare 

som tagit emot och tagit hand om våra studenter under svåra omständigheter. 
 
- Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar och eventuella redan fattade beslut för att 
utveckla kursen inför kommande kurstillfällen 
 

Vi kommer minska antalet uppgifter FÖRE VFU till två. Vi kommer också att förändra uppgiften om 

rutin på fritidshemmet. VT 21 bad vi studenterna att genomföra en rutin, HT 21 vill vi endast be dem 

beskriva och reflektera över hur eleverna uppfattar rutinen. Den kommer inkorporeras i den uppgift 

som kallas Reflektion över observationer. HT 21 kommer då ha två uppgifter färre än VT 21. 
 
- Övriga kommentarer 
 
 
 
 
 



1. Överlag är jag nöjd med kursen. 

 

Överlag är jag nöjd med kur-
sen. 

Antal svar 

1. Instämmer inte alls 0 (0,0%) 

2 4 (16,0%) 

3 8 (32,0%) 

4 5 (20,0%) 

5. Instämmer helt 8 (32,0%) 

Summa 25 
(100,0%) 

 

 

2. Kursens ämnesinnehåll var relevant för att jag skulle uppnå de 

förväntade studieresultaten. 

 

Kursens ämnesinnehåll var 
relevant för att jag skulle upp-
nå de förväntade studieresul-
taten. 

Antal 
svar 

1. Instämmer inte alls 1 (4,0%) 

2 3 (12,0%) 

3 4 (16,0%) 

4 9 (36,0%) 

5. Instämmer helt 8 (32,0%) 

Summa 25 
(100,0%) 

 

 

3. Undervisningen gav mig goda förutsättningar att uppnå de 

förväntade studieresultaten. 

 

Undervisningen gav mig goda 
förutsättningar att uppnå de 
förväntade studieresultaten. 

Antal 
svar 

1. Instämmer inte alls 2 (8,0%) 

2 0 (0,0%) 

3 7 (28,0%) 

4 10 
(40,0%) 

5. Instämmer helt 6 (24,0%) 

Summa 25 
(100,0%) 

 

 

  



4. Examinationen/erna prövade hur väl jag uppnått de förväntade 

studieresultaten. 

 

Examinationen/erna prövade 
hur väl jag uppnått de förvän-
tade studieresultaten. 

Antal 
svar 

1. Instämmer inte alls 1 (4,0%) 

2 1 (4,0%) 

3 10 
(40,0%) 

4 10 
(40,0%) 

5. Instämmer helt 3 (12,0%) 

Summa 25 
(100,0%) 

 

 

 

5. I genomsnitt har jag per vecka lagt ner ungefär följande antal 

timmar på kursen, sammanlagd tid inklusive självstudier. 

 

I genomsnitt har jag per vecka 
lagt ner ungefär följande antal 
timmar på kursen, sammanlagd 
tid inklusive självstudier. 

Antal 
svar 

5 - 22 4 
(19,0%) 

23 - 40 5 
(23,8%) 

41 - 58 8 
(38,1%) 

59 - 76 3 
(14,3%) 

77 - 94 0 (0,0%) 

95 - 112 0 (0,0%) 

113 - 130 0 (0,0%) 

131 - 148 0 (0,0%) 

149 - 166 0 (0,0%) 

167 - 184 1 (4,8%) 

Summa 21 
(100,0%) 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


