
 
 

Kursrapport vid BUV 
Förskollärarprogrammet inom ULV 
 
Bakgrundsfakta 
Kursens namn: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) II 
Antal högskolepoäng: 3 
Ges termin och år: VT21 
Kurskod: UB31UU 
Kurstillfälleskod: 61418 
Kursansvarig: Agneta Wallander Smith 
Antal studenter som den elektroniska kursvärderingen sänts till: 39 
Antal studenter som besvarat den elektroniska kursvärderingen: 18 
Svarsfrekvens i procent: 46,15 % 
 
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:  
Även denna termin har präglats av Covid 19, men trots detta kunde alla göra sin VFU på förskolan. 
Eftersom påsken i år inföll under VFU perioden blev det många dagar som kunde nyttjas för att kunna 
genomföra de 8 verksamhetsförlagda dagarna. Denna termin var det två grupper då det var dubbelt så 
många ULV studenter mot vad det annars brukar vara. 
 
Studenterna (66,7) visar sig nöjda med kursen och ännu fler (72,2) ansåg ämnesinnehållet relevant för att 
uppnå studieresultaten, detta kan då förstås som kursens styrkor. Ett enstaka svar tyder på att studenten 
kan ha svarat med kursen som låg innan den verksamhetsförlagda utbildningen i åtanke. Detta vara ett 
resultat av att dessa två kurser relaterar till varandra.  
 
- Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt 
eventuell övrig utvärdering under kursens gång) De tycker att uppgifterna, litteraturen och övrigt innehåll 
är av relevans.  
 
- Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt 
eventuell övrig utvärdering under kursens gång) Studenterna har poängterat ett visst motstånd mot 
mängden skrivuppgifter i kursen även om de tycker att de är relevanta. Omfattningen av den 
versamhetsförlagda utbildningen har också kritiserats, de vill ha fler VFU dagar. 
 
 Både jag (Agneta Wallander Smith), som kursansvarig och kurslärare och Katsiaryna Strachal (kurslärare) 
tycker att kursen har fungerat bra trots att arbetsbördan ökade pga. Covid 19 och dess framfart även på 



förskolor. 
 
- Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar och eventuella redan fattade beslut för att utveckla 
kursen inför kommande kurstillfällen. Vi har inga förslag på förändring då vi inte vet hur denna kurs 
kommer att bedrivas i framtiden i och med nya direktiv för ULV utbildningen. 
 
 
 
 
 
 
 

Förslag på text till dem som svarat på Kursvärderingen: 
Hej, 
Här kommer kursrapporten från kursen XX. I den samlas både era kursvärderingar, lärarlagets 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 
/kursansvarig 

 
 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) II, 

Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares 

vidareutbildning UB10VY VT21  
 
 

Antal respondenter: 39 
Antal svar: 18 

Svarsfrekvens: 46,15 % 

 
 
 

 
 

1. Överlag är jag nöjd med kursen. 

 

Överlag är jag nöjd med kur-
sen. 

Antal svar 

1. Instämmer inte alls 0 (0,0%) 

2 1 (5,6%) 

3 2 (11,1%) 

4 3 (16,7%) 

5. Instämmer helt 12 (66,7%) 

Summa 18 
(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 2 (11,1%) 

4 3 (16,7%) 

5. Instämmer helt 13 
(72,2%) 

Summa 18 
(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 3 (16,7%) 

4 4 (22,2%) 

5. Instämmer helt 11 
(61,1%) 

Summa 18 
(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 (11,1%) 

4 7 (38,9%) 

5. Instämmer helt 9 (50,0%) 

Summa 18 
(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 - 13 2 
(12,5%) 

14 - 23 1 (6,3%) 

24 - 33 2 
(12,5%) 

34 - 43 6 
(37,5%) 

44 - 53 3 
(18,8%) 

54 - 63 0 (0,0%) 

64 - 73 0 (0,0%) 

74 - 83 1 (6,3%) 

84 - 93 0 (0,0%) 

94 - 103 1 (6,3%) 

Summa 16 
(100,0%) 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


