
 
 

Kursrapport vid BUV 
Förskollärarprogrammet 
 
Bakgrundsfakta 
Kursens namn: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) IV 
Antal högskolepoäng: 7,5 
Ges termin och år: VT21 
Kurskod: UB42VY 
Kursansvarig: Marie Andersson 
Antal studenter som den elektroniska kursvärderingen sänts till: 164 
Antal studenter som besvarat den elektroniska kursvärderingen: 55 
Svarsfrekvens i procent: 33,54 
 
 
Kursansvarig/motsvarande:  
 
Inga stora förändringar i kursen har genomförts sedan tidigare termin, men flera kurslärare i arbetslaget 
var nya.  
Nästan hälften av de svarande studenterna instämmer helt med att de är nöjda med kursen (= 5 på en 
skala 1-5) och i stort sett övriga svar ligger på svarsalternativen närmast (3 och 4). Liknade svar ges på 
frågorna om kursens ämnesinnehåll respektive undervisningen var relevant för att uppnå förväntade 
studieresultat. 
 
Fritextsvaren visar att studenterna överlag tycker att kursens mål, examinationer, uppgifter och 
reflektionsseminarium är bra. En inspelad kursintroduktion där student och lärare själva kan välja när de 
tillsammans tar del av instruktioner och information om kursen upplevs som positivt, detta i kombination 
med två efterföljande Zoom-möten. Några studenter uttrycker även att det är en frihet att få planera egna 
aktiviteter utifrån uppgifterna och känslan av självständighet som flera av kursmålen kräver. 
 
I fritextsvaren så handlar en stor del av kommentarerna om att närvarokravet på 100 % under en pandemi 
borde förändras. Flera svarande studenter anger att ”inget” bör förändras. 
 
Flertalet av kursens lärare var nya i kursen och några synpunkter på förändringar eller dylikt har inte nått 
kursansvarig. Upplevelsen från såväl studenter som lärare är att kursen fungerar väl. 
 
En allmän översyn av samtliga VFU-kursers förväntade studieresultat, betygskriterier, upplägg och 
uppgifter är påbörjad på FUFF varför vi avvaktar med förslag på förändringar. 
 
 
 
 
 

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) IV, UB42VY VT21 
 
 

Antal respondenter: 164 
Antal svar: 55 

Svarsfrekvens: 33,54 % 

 
 
 

 
 

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 (7,3%) 

3 10 (18,2%) 

4 15 (27,3%) 

5. Instämmer helt 26 (47,3%) 

Summa 55 
(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 (1,8%) 

3 9 (16,4%) 

4 14 
(25,5%) 

5. Instämmer helt 31 
(56,4%) 

Summa 55 
(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 1 (1,8%) 

2 4 (7,3%) 

3 7 (12,7%) 

4 16 
(29,1%) 

5. Instämmer helt 27 
(49,1%) 

Summa 55 
(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 4 (7,3%) 

3 6 (10,9%) 

4 22 
(40,0%) 

5. Instämmer helt 23 
(41,8%) 

Summa 55 
(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 - 8 3 (6,4%) 

9 - 14 1 (2,1%) 

15 - 20 2 (4,3%) 

21 - 26 0 (0,0%) 

27 - 32 1 (2,1%) 

33 - 38 3 (6,4%) 

39 - 44 24 
(51,1%) 

 



45 - 50 11 
(23,4%) 

51 - 56 1 (2,1%) 

57 - 62 1 (2,1%) 

Summa 47 
(100,0%) 

 

6. Vad var bra med kursen? 

 

 

Vad var bra med kursen? 

Reflektion seminarium , uppgifterna , att vara i förskolan i en hel månad  

5 veckor 

Tre partssamtal 

Jag tycker att examinationerna var bra eftersom det gav relativt stor frihet att planera och anpassa ak-
tiviteter efter egna initiativ, barn och verksamhet, vilket också gjorde att man verkligen fick utvecklas i sin 
förmåga att vara självständig och att utgå från barn olika förutsättningar och öva på sitt ledarskap.  Språk 
och kommunikation är ett stort område som jag finner ingår i allt som pågår i förskolan och examinationer-
na var väl anpassade till detta.  

Längden, 7,5 hp. Att det blir mer fokus på de förskollärar inriktade uppgifterna som bl.a. planering, osv. 

Att man fick lära sig mer om språk och kommunikation när det kommer till barnen i förskolan för att det är 
ju brett när det kommer till språk och kommunikation! 

Skriv inlämningarna abc  Kurs målen  

VFU:N 

Bra och tydliga kursmål. Mycket rum till spontana aktiviteter som funkar väldigt bra att reflektera kring.  

Den inspelade kursintroduktionen var bra och tydlig. Bra med inspelning då det är lättare att hitta tid för 
att sitta och lyssna tillsammans med handledaren. 

Att komma ut i praktiken  

Att leda aktiviteter  

- Bra att dela upp uppgifterna i språkaktiviteter, berättande och literacy inom pedagogisk miljö istället för 
EN större uppgift   

Barnen på förskolan. Att man aldrig kan bli fullärd. 

Att praktisk testa  

De aktiviteter som "skulle genomföras" i förskolan var väldigt fria och man kunde planera de lite hur man 
ville vilket var bra och kul.  

Uppgifterna. Det var tydligt beskriven så kunde jag som student direkt börja och fundera på för att uppnå 
målen.  

Lång VFU period  

Bra uppgifter. Dock är uppgifterna beskrivna på ett luddigt sätt.  

Att möten tillsammans med skolan och kursare kund hållas på distans. det blev mindre stress av att inte 
behöva åka in till SU för att ha seminarium  

Relevanta uppgifter. Inte mycket att skriva på vfuportföljen. 

Komma ut och genomföra praktiska moment 

friheten att få planera egna aktiviteter 

Alltid roligt och oerhört lärorikt att vara på plats i verkligheten. Litteraturen och lärarna är inte alltid 
överens med den. Trots en hel del tråkigheter för min del lyckades jag genomföra perioden med ett gott 
humör och bra resultat samt lärdomar utöver kursens förväntade. 

Alltid kul att komma ut till förskolan och praktisera det vi lär. 

Lärorik undervisning 

bra uppgifter som var tydliga att förstå och förklarade vad som förväntades av oss studenter. Bra med 
halvklass i reflektionsseminariumet. 

Att vi fick vara självständiga  

Seminarierna  



Klar och lättförståelig introduktionsföreläsning, att jag fått många möjligheter till att öva på att utveckla 
aktiviteter utefter olika barn och förutsättningar  

Kursens ämnesinnehåll  
 

7. Vad föreslår du för förändringar?  

 

 

Vad föreslår du för förändringar?  

Inget  

Inga 

Att ha mindre uppgifter när man är på VFU 40 timmar. Instruktions möte med lärarna. 

Det jag tycker har varit lite otydligt är hur man ska förbereda sig inför reflektionsseminariet. Hur man ska 
tänka om bilderna var tydligt men hade velat veta mer specifikt vad som mer kommer att behandlas, ska 
man redovisa några särskilda aktiviteter, reflektioner eller annat? Jag tycker även att den sista frågestun-
den kom lite sent. Den hade man velat ha innan uppgifterna skulle lämnas in.  

Inga specifika förändringar, men det har varit lite svårt under rådande pandemi och hur läget ser ut på 
förskolorna. Speciellt med kravet på 100% närvaro under sådana tider, då det redan i normala tider är väl-
digt vanligt att man blir småsjuk någon enstaka dag. 

Inget 

Ej 100% närvaro, märkligt att inte tillåtas vara människa för vabb, sjuk eller personliga svårigheter. Aldrig 
haft innan och aldrig behövts innan i tidigare VFU praktikperioder.  Om man behöver 100% för att klara 
kursen så ska man kanske byta utbildning.  Mer tid till inlämning, brukar få skicka in uppgifterna en dag 
eller två efter praktikens slut  

Jag önskar mig att universitetet dubbelkollar att handledare har handlednings utbildning och får tillräckligt 
information för att handleda studenter på rätt sätt. 

Inte lägga kursen i maj, svårt när man får halva CSN och ingen chans att kunna jobba. Blir en fattig som-
mar.. hade varit skönt om det överlappade mellan två månader så man kan jobba lite. Förstår att det är 
svårt då det är sista kursen.  

Ingrnting 

Mindre timmar / dag i förskolan, ska inte vara mer än handledarens tid. 8 timmar är för mycket. Speciellt 
eftersom vi har uppgifter också. 

100% närvaro i Corona pandemi samt otrolig mängd pollen som gör att man måste vara hemma vid mins-

ta symptom, den här VFU perioden kommer aldrig ta slut. Alla andra kurser har kompensations uppgifter, 
vilket borde finnas med här också.  I och med handledare som har varit borta väldigt mycket, har det fun-
nits stöttning av annan personal men det blir inte samma.   

Att den sista dagen enbart ska vara en studiedag med seminarium på för-/eftermiddag. Det är stressigt att 
hinna till förskolan för att vara där ett par timmar och sedan hem igen. Det blir även ett konstigt avslut för 
barnen, då man bara är där en kort stund och sedan behöver stressa iväg. 

Inga  

Handlednings plan kan vara stabilt exempelvis, mellan 8-14 ska man vara på platsen  

- Ha reflektionsseminarium innan sista dagen på VFU förskolan, skönt att kunna ha en hel sista dag i barn-
grupp (för att bl a reflektera och avsluta perioden med barnen)   

Att det ställs högre krav på handledare och närvaro.  

För lång, hade räckt med 3-4 v  

Gällde detta VFU? Så vart kommer fråga 3 in i detta? Undervisning, vems, min? Gör om frågorna så att 
man vet vad ni syftar på. 

Nu var jag ej sjuk eller borta men att speciellt under en pandemi ha som krav 100% närvaro och inte ens 
3-4 dagar borta är för mig sjukt.  

Tyckte att examinations uppgifterna som man gjorde under vfu perioden var för snarlika och gick ihop med 
varandra. Hade velat ha två uppgifter som var tydliga och skilde sig är mera. 

40 timmar i veckan är allt för mycket, då man faktiskt är student vill man ta mer till att reflektera, skriva, 
vrida och vända på saker som sker. Inte sitta ute på gården och vara en "gratis resurs" för förskolan 
medans andra pedagoger kan ta ut komp eller ha planeringstid för att "jag ändå måste vara där" att 
universitetet kan hjälpa till att bli tydliga med att det är studietid och inte gratis arbetskraft i 5 veckor, en 
vecka är helt ok, 2 och kanske tom 3 också men inte en månad det är allt för lång tid. Jag föreslår 30 tim i 
förskolan 10 tim egen studietid som kan bedrivas var som helst vilket då inkluderar reflektion och 
planeringstid.   Nu under covid var det dessutom en enorm stress med 100% närvaro, inte direkt enligt 



fhm:s rekommendationer att det som kan utföras hemifrån ska göra det. All tid har varit i förskolan. I förs-
kolan har man även mött enormt många personer som varit förkylda men som ändå är där både barn och 
personal. Har även träffat covid- smittade personer som kommit tillbaka efter 1 vecka trots tydliga symtom 
vilket har varit en enorm stress och dragit ner på upplevelsen av den här kursen.  Många tårar, stress och 
extra krångel med det privata logistiken nu med nolltolerans och 3 egna små barn. Bortser man från covid 
så tycker jag dock kursinnehållet varit väldigt bra och det har varit jättekul med aktiviteterna som jag 
planerade och genomförde, men svårt att komma ifrån känslan att bli utnyttjad arbetskraft under en ext-
rem covid-situation. 

Jag vill gärna ändra närvaro. Alltså vi som har barn och just nu är det mycket vab och sjukdom som pågår. 
Så vill jag gärna att vi som student får det chans att missa max 3 dagar från VFU om det är behövs. An-
nars det är så hemskt att vi får inga sommarlov nästan då måste vi hinna ta närvaro de dagarna vi blev 
tvingen att ta ledig. 

Kortare och tydligare formuleringar i kursmålen.   Vid vårat reflektionsseminarium fördelades inte ordet på 
ett rättvist/demokratiskt sätt. Kursläraren och några enstaka studenter tog det mesta av talutrymmet. Öv-
riga fick inte samma möjlighet att uttrycka sina åsikter och komma till tals.   I och med att pandemin bid-
rar till stor personalbrist har jag under min VFU fått fungera som obetald vikarie under en stor del av tiden. 
Vilket personal på förskolan bett om ursäkt för ett flertal gånger. Jag som student hamnar i en svår 
situation att kunna sätta gränser för vad jag förväntas göra. Min ordinarie handledare har inte heller varit 
på plats till största del. 

Jag hade förändrats mig jätte mycket under denna kursen och ju mer man lär sig desto bättre man utveck-
lar sig på framtiden. Tack  

Färre skriftliga uppgifter att lämna in under VFU perioden, samt efter.  

Tydligare/enklare uppgiftsbeskrivningar Kortare obligatorisk tid på vfu förskola (ex6-7 timmar/dag) då man 
under varje vfu ändå måste lägga tid hemma då alla planeringar osv inte går att göra på plats, man har 
behov av någon kursbok, anteckningar osv.  

fortsätta ha så mycket undersvisning distans som möjligt 

Att det inte ska vara så strängt med 100% närvaro då handledaren anser att man redan uppnått de för-
väntade studieresultatet och man har enstaka dagar kvar 

Slappna av med närvaron i en situation som denna, vi har sett och hört om flera studenter som gått till sin 
VFU småsjuka pga närvarokravet. Mer mål kopplade till vardagsgörandet i förskolan skulle också vara bra, 
så man får en verklighetsförankrad bild. 

Universitetet måste förstå att alla förskolor som tar emot studenter inte alltid får rätt information från kom-
mun, stadsdel, rektor med mera. Samt ska informationen vara tydlig kring vilken information studenten 
ska ge och vilken information som övriga ska stå för. Det brast för min del där jag fick ta en skopa. 

Man borde få mer tid för att läsa böcker, man hade lektioner 9-16 (lunch rast) så man hann aldrig läsa till 
nästkommande seminarium och föreläsning. Allt gick så fort så man hann inte läsa. 

Orimligt med 100% närvaro i en pandemi! Oförsvarbart! 

Uppsats är väldigt lång 

Inte ha 2 frågestunder utan 1. Ha introt redan första dagen och tydliga med att frågestunden är just 
frågestund. 

Lite mer tydlighet med målet om att leda arbetslaget, vad är det vi ska göra där? Den är lite knepig 

 

Under en global pandemi skulle det vara bra om ni förlängde tiden för att ta igen dagar eller ha lite mer 
överseende med frånvaro.  

Att frågestunden i början ligger första dagen på kursen vilket kan göra det lättare att planera in att delta 
för både handledare och student  

- 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  


