
 
 

Kursrapport vid BUV 
Förskollärarprogrammet  
 
Bakgrundsfakta 
Kursens namn: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) V 
Antal högskolepoäng: 7,5 
Ges termin och år: VT2021 
Kurskod: UB62VY 
Kurstillfälleskod: 61382 
Kursansvarig: Sofia Grunditz 
Antal studenter som den elektroniska kursvärderingen sänts till: 162 
Antal studenter som besvarat den elektroniska kursvärderingen: 54 
Svarsfrekvens i procent: 33 % 
 
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:  
 
 
Då det är en svarsfrekvens på endast 33% så är det inte möjligt att veta vad de flesta studenter anser om 

kursen. Utifrån de statistiska svaren dras slutsatsen att de som svarat anser att kursen motsvarar de 

förväntade studieresultatet och att den bidragit till studenternas lärande. 

 
- Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan förra kurstillfället: 
Den stora skillnaden VT21 är att mer än hälften av (ca 90) studenter samläste kursen med VFU-IV enligt 
beslut VT20. 
 
- Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt 
eventuell övrig utvärdering under kursens gång: 
Kursens styrka är att denna avslutande VFU-kurs har fokus på studentens självständighet och hela 
förskolläraruppdraget och ger möjlighet knyta samman hela utbildningen. De studenter som svarat på 
enkäten är nöjda med kursens utformning och innehåll. Vid det examinerande seminariet då kurslärarna 
träffade alla studenter så fram kom det att de allra flesta hade haft en lärorik VFU-period.  
 
- Kursens svagheter enligt studenterna: 
Dominerande teman som lyfts är att covid-19 ställde till en hel del problem och oro under VFU-kursen 

samt att de enskilda lösningar som gjordes utifrån studentens behovs pga sjukdom/frånvaro av andra 



upplevdes som ”orättvisa”. De negativa kommentarerna kring kursen är generellt sett knutna till COVID-

19 och inte till kursens mål eller innehåll.  

Några studenter lyfter även att det upplever att det finns en orättvisa i hur handledare bedömer 

studenterna och detta ger utslag i och med att kursen bedöms på en tregradig skala U/G/VG.   

 

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

och resultat 

Lärarlaget  menar att kursen trots omständigheterna pga Covid-19 och att en stor del av kursens studenter 
under perioden arbetat med mål för både VFU-IV och VFU-V så har kursen fungerat bra.  
Att ha kursintroduktion över zoom i from av både föreläsning och seminarium fungerar mycket bra och 
ger handledarna i förskolan möjlighet att delta tillsammans med sina studenter. 
Några studenter lyfter i utvärderingen att kursens mål behöver förtydligas och detta instämmer lärarlaget i. 
 
- Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar och eventuella redan fattade beslut för att utveckla 
kursen inför kommande kurstillfällen: 
Under ht 21 kommer det sedan länge planerande  arbetet med att genomlysa och till viss del omarbeta 
kursmål för förskollärarutbildningen VFU-kurser återupptas (pausat pga covid-19) med målet att 
ytterligare förtydliga och säkerställa att kurserna motsvarar det ska ingå enligt examinationsordningen och 
att progressionen mellan VFU-kurserna blir tydlig för studenter och handledare.   
Vi har beslutat att kursintroduktionen även fortsättningsvis ges över Zoom och att kursens första dag 

utvecklas så att det blir en introduktionsdag som dels leds av lärare på SU och dels handledarna i 

förskolan. Här tror vi att finns en potential att driva utveckling och utformning så att den drar nytta av 

den nya klusterorganisationen av VFU. I information till handledare och studenter inför kursstart så 

kommer vi att föreslå att studenterna deltar i kursintroduktionen från förskolan förutsatt att det finns 

tekniska möjligheter för detta. 

 
 
- Övriga kommentarer: 
Under kursens gång har lärare haft skriftlig och muntlig kontakt med studenter som blev sjuka och/eller 

deras handledare. Dessa studenter/handledare har överlag varit nöjda med de olika lösningar som vi 

kunnat erbjuda för att kunna genomföra kursen trots Covid-19-pandemin. Här är värt att påpeka att de 

missnöjda rösterna verkar komma från studenter/handledare som inte tog kontakt med kurslärarna under 

kursens gång för att diskutera möjliga lösningar vid sjukdom/frånvaro. 

 
  



 
 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) V, UB62VY, 61382, 

VT21 
 
 

Antal respondenter: 162 
Antal svar: 54 

Svarsfrekvens: 33,33 % 

 
 
 

 
 

1. Överlag är jag nöjd med kursen. 

 

Överlag är jag nöjd med kur-
sen. 

Antal svar 

1. Instämmer inte alls 2 (3,7%) 

2 1 (1,9%) 

3 10 (18,5%) 

4 18 (33,3%) 

5. Instämmer helt 23 (42,6%) 

Summa 54 
(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 4 (7,4%) 

2 1 (1,9%) 

3 8 (14,8%) 

4 21 
(38,9%) 

5. Instämmer helt 20 
(37,0%) 

Summa 54 
(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 3 (5,6%) 

2 2 (3,7%) 

3 11 
(20,4%) 

4 19 
(35,2%) 

5. Instämmer helt 19 
(35,2%) 

Summa 54 
(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 2 (3,8%) 

2 3 (5,7%) 

3 9 (17,0%) 

4 20 
(37,7%) 

5. Instämmer helt 19 
(35,8%) 

Summa 53 
(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 

3 - 12 4 (9,1%) 

13 - 22 1 (2,3%) 

23 - 32 0 (0,0%) 

33 - 42 22 
(50,0%) 

43 - 52 16 
(36,4%) 

53 - 62 0 (0,0%) 

63 - 72 0 (0,0%) 

73 - 82 0 (0,0%) 

83 - 92 0 (0,0%) 

93 - 102 1 (2,3%) 

Summa 44 
(100,0%) 

 

 

 


