
 

 

Kursrapport vid BUV 
Förskollärarprogrammet inom ULV 

 

Bakgrundsfakta 

Kursens namn: Verksamhetsförlagdutbildning III 

Antal högskolepoäng: 7, 5 hp 

Ges termin och år: VT 2021 

Kurskod: UB28UU 

Kurstillfälleskod: 61379 

Kursansvarig: Charlotte Holmberg 

Antal studenter som den elektroniska kursvärderingen sänts till: 16 

Antal studenter som besvarat den elektroniska kursvärderingen: 7 

Svarsfrekvens i procent: 43,75 % 

Sammanfattning av studenternas elektroniska kursvärderingar & analys 

Kursvärdering hade en svarsfrekvens på 43,75% totalt, sju studenter av 16 st.  Av de sju studenter 

som bevarat kursvärderingen så upplevde de flesta att kursen ämnesinnehåll motsvarade de kursmål 

som skulle uppnås och kursen motsvarade därmed deras förväntningar. De menade också att 

undervisningen hade givit dem goda förutsättningar att uppnå kursmålen t.ex. tycker studenterna att 

det var bra att få arbeta praktiskt med aktiviteter som bygger på de kunskaper man fått i språkkursen 

de gick tidigare. Det var bra att få lära sig att kommunicera och samspela med barn, kollegor och 

föräldrar på ”riktigt”.  En student menade dock att undervisningen hade varit på medelnivå med 

avseende på hur väl den uppnådde kursmålen. En student tyckte att det var för många aktiviteter 

som skulle genomföras enligt uppgiftsbeskrivning i kursen. På frågan huruvida 

examinationsuppgifterna kändes relevanta i förhållande till kursmålen kan man se samma tendens i 

resultatet men här har två studenter skattat sig på medelvärdet. Det framgick dock inte i 

fritextsvaren vilka examinerande uppgifter de var mindre nöjda med. De andra tre var nöjda med 

examinationerna och examinationsformerna. En styrka i kursen var att man fick lämna in sina 

uppgifter i portföljen sista dagen dvs. samma dag som man har sitt avslutande reflektionsseminarium 

och inte när man är på sin vfu förskola. 

 Den uppskattade tidsåtgången för studierna i denna kurs har en stor spridning på mellan 20 - 60 

timmar i snitt per vecka. Samtliga sju studenter har valt varsitt tidsspann förutom två studenter som 

angett att det lagt ned mellan 53 - 56 timmar i snitt per vecka. Detta resultat kan tolkas som ett lite 

missvisande resultat eftersom samtliga studenter varit heltid på sin vfu förskola dvs. 40 timma/ 

vecka. Samtliga studenter har fått en godkänt närvaro i sina vfu- rapporter. Frågan är om man har 

tolkat det som tiden man har lagt ned på kursen enbart avser självstudier. I detta sammanhang lyfter 



de dock tankar om att det är kursen svaghet dvs. att det tar så mycket tid att bara ta sig till och från 

sin vfu-förskola och att det därmed inte blir tillräckligt med tid över till självstudier. En annan student 

hade istället önskat att det fanns tid till mer grupparbete i kursen.  

Ytterligare synpunkter angående kursens innehåll och form berörde handlingsplanen som upplevdes 

som krånglig. Någon skrev också att det var mycket litteratur i kursen och att man borde fokusera 

mer på enstaka böcker. Denna kommentar härrör troligen till språkkursen (UB34UU) som ligger till 

grund till denna vfu-kurs. I denna kurs finns ingen mer litteratur än vfuhandboken och förskolans 

läroplan angiven som kurslitteratur. Dessa texter bör finnas kvar och kan inte tas bort från kursen i 

framtiden. 

Slutsatser & förändringar 

Sammanfattningsvis tycker vi i kursarbetslaget att kursen har gått bra trots distansundervisningen. 

Inom ramen för kursen ingår också trepartssamtal som varit mycket uppskattade. Kursarbetslaget 

tycker att också att dessa har gått bra även om vi gärna hade träffat studenterna på förskolorna. 

Något som flera studenter varit nöjda med och lyft fram muntligt är den inspelade 

introduktionspresentationen som man kunde se ihop med sin handledare första dagen på vfu´n. 

Detta seminarium låg kvar i portföljen under kursens gång. Det innebar att såväl handledare som 

student kunde se och ta del av samma information. Vi valde också att några dagar in i kursen bjuda in 

till en frågestund på zoom för specifika frågor som uppstått.  Detta upplägg kommer vi att behålla till 

HT-21. 

Eftersom det var en låg svarsfrekvens på kursvärderingen i sin helhet vill vi betona att det inte går att 

dra några större slutsatser av resultatet. Vi är dock mycket glada för att ni som tog er tid att besvara 

kursvärdering även skrev olika kommentarer som vi tar med oss till nästa termin men materialet är 

för tunt för att göra större förändringar i kursen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



VFU III UB28UU (61379) VT21 
 

 

Antal respondenter: 16 

Antal svar: 7 

Svarsfrekvens: 43,75 % 

 

 

1. Överlag är jag nöjd med kursen. 

 

Överlag är jag nöjd med kur-
sen. 

Antal svar 

1. Instämmer inte alls 0 (0,0%) 

2 0 (0,0%) 

3 0 (0,0%) 

4 4 (57,1%) 

5. Instämmer helt 3 (42,9%) 

Summa 7 
(100,0%) 

 

 

2. Kursens ämnesinnehåll var relevant för att jag skulle 

uppnå de förväntade studieresultaten. 

 

Kursens ämnesinnehåll var 
relevant för att jag skulle uppnå 
de förväntade studieresultaten. 

Antal 
svar 

1. Instämmer inte alls 0 (0,0%) 

2 0 (0,0%) 

3 0 (0,0%) 

4 4 
(57,1%) 

5. Instämmer helt 3 
(42,9%) 

Summa 7 
(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 0 (0,0%) 

2 0 (0,0%) 

3 1 
(14,3%) 

4 2 
(28,6%) 

5. Instämmer helt 4 
(57,1%) 

Summa 7 
(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 0 (0,0%) 

2 0 (0,0%) 

3 2 
(28,6%) 

4 4 
(57,1%) 

5. Instämmer helt 1 
(14,3%) 

Summa 7 
(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 

21 - 24 0 (0,0%) 

25 - 28 1 
(14,3%) 

29 - 32 0 (0,0%) 

33 - 36 1 
(14,3%) 

37 - 40 1 
(14,3%) 

 



41 - 44 0 (0,0%) 

45 - 48 1 
(14,3%) 

49 - 52 1 
(14,3%) 

53 - 56 2 
(28,6%) 

57 - 60 0 (0,0%) 

Summa 7 
(100,0%) 

 

 

6. Vad var bra med kursen? 

 

 

Vad var bra med kursen? 

Lär mig hur kan kommunicera och samspel med barn och pedagogerna  

det var bra med kursen att jag kunde praktisera mina studier i konkrete och fick erfarenheter av aktiviteter 
som jag genomförde självständigt och fick kunskap om ritualer och relationer mellan bar, kollegor, föräld-
rarna.    

Kurslitteratur 

Det var bra de flesta uppgifter kan lämnas på den sista dagen. Eftersom medan vi gjorde våra VFU har vi 
inte så mycket tid att skriva uppgifterna. 

Examinationen och undervisning  
 

7. Vad föreslår du för förändringar?  

 

 

Vad föreslår du för förändringar?  

jag föreslår att studenten kunna göra sin VFU i sin kommun eftersom det var jobbigt och hårt för mig  att 
åka varje dag sammanlagt sex timmar tur och retur för att kunna göra min VFU samtidigt att arbeta med 
barnen in och ut och att plugga på kvällen och göra mina uppgifter som gäller FVU.  

Mer grupparbete. 

Handlingsplanen var lite krånglig.  Om vi får en mall att skriva handlingsplanen blir det tydligt. Sedan om vi 
får skriva som en dag bok med särskilda information är lättare tycker jag. 

Hoppas att nästa VFU inte så jobbigt och den här gången finns så många aktivitet behövs genomföras. Det 
var en stora utmaningen för mig men i alla fall tycket jag uppnått målet! 

Alla kurslitteratur handlar om liknande idéer och tankar så det är bättre om man fokuserar på några av dem 
och läser dem på effektivt sätt och inte bara översiktlig på några av dem pga att man ibland hinner inte 
läsa dem.  

 


