
 
 

Kursrapport vid BUV 
Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem 
 
Bakgrundsfakta 
Kursens namn: Verksamhetsförlagd utbildning VFU II, Grundlärarprogrammet med inriktning mot 
arbete i fritidshem 
Antal högskolepoäng: 5 
Ges termin och år: VT21 
Kurskod: UB08VZ 
Kurstillfälleskod: 61421 
Kursansvarig: Eva Kane 
Antal studenter som den elektroniska kursvärderingen sänts till: 68 
Antal studenter som besvarat den elektroniska kursvärderingen: 31 
Svarsfrekvens i procent: 45,59 
 
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. 
 
Kursansvarig/motsvarande:  
- Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan förra kurstillfället 

• Vi ändrade antal ord i Planeringsuppgiften till 1000-2000 samt ändrade uppgiften om barnsyn till en 
uppgift om konflikthantering med reflektion om barnsyn. 

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

• Att få komma ut och praktisera/testa 

• Att det var längre tid än förra VFU 

• Handledaren/skolan var bra 

• Att få reflektera & utvecklas 

• Att det var relevanta uppgifter 

• Allt med kursen var bra 

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

• Mer skrivtid under/efter VFU 

• Färre/enklare uppgifter 

• Inga uppgifter före kursstart 

• Kurslärarnas ton under introduktionen 
 



 
-Kursansvarig/motsvarande och eventuellt övriga undervisande lärares analys av kursens 
genomförande och resultat 

• Vid utvärdering med handledare beskrevs VFU Rapporten som svår att fylla i och det är bra att arbeta 
med den tillsammans med kollegor. Det vore bra med workshop för handledarna om de förväntade 
studieresultaten och hur de ska tolkas. 

• Kursen har trots pandemin fungerat väl. Alla studenter är nöjda med sina handledare. De ändringar 
som genomförts sedan förra utvärderingen har fallit ut väl. 

 
- Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar och eventuella redan fattade beslut för att 
utveckla kursen inför kommande kurstillfällen 

• Vi kommer genomföra en workshop för handledare HT 21.  

• Vi kommer också försöka minimera och förtydliga vad som behöver göras innan kursen och varför. 

• Kurslärarna som genomför introduktionen ska stötta varandra i att bli mer inkännande. 
 

1. Överlag är jag nöjd med kursen. 

 

Överlag är jag nöjd med kursen. Antal svar 

1. Instämmer inte alls 0 (0,0%) 

2 2 (6,5%) 

3 6 (19,4%) 

4 9 (29,0%) 

5. Instämmer helt 14 (45,2%) 

Summa 31 (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 1 (3,2%) 

3 5 (16,1%) 

4 8 (25,8%) 

5. Instämmer helt 17 
(54,8%) 

Summa 31 
(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 6 (19,4%) 

3 3 (9,7%) 

4 8 (25,8%) 

5. Instämmer helt 14 
(45,2%) 

Summa 31 
(100,0%) 

 

 

 

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

studieresultaten. 

 

Examinationen/erna prövade hur väl jag upp-
nått de förväntade studieresultaten. 

Antal 
svar 

1. Instämmer inte alls 1 (3,2%) 

2 1 (3,2%) 

3 8 (25,8%) 

4 15 
(48,4%) 

5. Instämmer helt 6 (19,4%) 

Summa 31 
(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 

4 - 9 1 (3,3%) 

10 - 15 2 (6,7%) 

16 - 21 0 (0,0%) 

22 - 27 0 (0,0%) 

28 - 33 1 (3,3%) 

34 - 39 0 (0,0%) 

40 - 45 14 
(46,7%) 

46 - 51 9 (30,0%) 

52 - 57 0 (0,0%) 

58 - 63 3 (10,0%) 

Summa 30 
(100,0%) 

 

 

 


