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Kursansvarig/motsvarande:  

 

Höstterminen 2021 har studenterna fått delta på ett digitalt introduktionsseminarium som gavs via 

zoom.  Detta berodde på de lokala restriktionerna på BUV under coronapandemin som innebar att 

period A+B skulle vara förlagda digitalt. Det avslutande reflektionsseminariet gavs på campus då 

denna dag inföll i period C.  

 

Sammanfattning av studenternas elektroniska kursvärdering & analys 

 

Kursvärdering hade en svarsfrekvens på 34,78 % totalt, 40 studenter av 115 st. har besvarat denna 

kursvärdering. Detta innebär att resultaten som redogörs för består av mindre än hälften av 

studenterna synpunkter. Det är därför inte möjligt att veta vad de flesta studenter anser om kursen. 

Utifrån de svar som har inkommit kan man ändå dra slutsatsen 70-75% av studenterna anser att de 

varit nöjda med kursen samt dess innehåll. De menar att såväl undervisningen som examinationerna 

har bidragit till att nå de har förväntade studieresultaten. Den sista frågan av kursvärderingen berör 

hur pass mycket tid kursen har tagit i anspråk. Svaren i denna fråga har en mycket stor spridning och 

kan också förstås som ett bortfall då färre studenter valt att besvara denna fråga. En ytterligare 

kommentar till dessa svar är att det verkar som några har missuppfattat frågan då de fyllt i spann som 

är lägre än 40 tim/vecka eftersom kursen ges på heltid 100% och detta omfattar minst 40 tim/vecka på 

förskolan.  

 

Sammanfattning av frisvaren 

 

Antal närvarotimmar på förskolan är något flera har klagat på och speciellt nu under pandemin. Man 

menar att man varit mycket stressad över att få ihop såväl timmar som dagar för att få full närvaro. 

Vidare önskar man att det skulle finnas en större frihet att själv tillsammans med handledaren 

bestämma hur man ska ta igen. ”Att de 5 dagarna man får vara borta regleras. För mig som ensams-

tående har det varit en hemsk situation att vara i då både jag och mina barn blev sjuka”. Några 

tyckte istället att hela kursen var för kort och att man borde fått mer än fyra veckor på sig att 

förbereda sig inför att ”stå på egna ben” som färdig.  

 



Ett annan aspekt som kom upp i förhållande till kursen svagheter var bedömning. ”Tydligare nivåer 

med vad som är godkänt och väl godkänt i betygskriterierna när man tillsammans med handledaren 

diskuterar eller handledaren själv sätter betyg”. De menade att de kunde bli orättvist beroende på vad 

som bedömdes inom målen. Många var ändå mycket nöjda med sin handledare och sin vfu  

förskola.”Min handledare var grym! Tror det beror väldigt mycket på det. Vem man får som hand-

ledare”. 

 

Här kommer ett urval av de frisvar som skickades in som berör kursens styrkor: 

”Att kunna prova/ uppleva det som innebär att vara förskollärare i teorin och praktiken” 

 ”Att vfu var så fri denna gång. Det blev mer på riktigt än tidigare.  Jättebra att kvalitetsarbete fick 

utrymme då det är så viktig del av uppdraget” 

”Bra upplägg och har fått möjlighet att ta för mig av det jag velat testa” 

”Att få använda sig av och synliggöra för mig själv vad utbildningen har gett mig för kunskaper och 

verktyg för att vara självgående efter avslutad utbildning”  

 

Utöver detta så var studenterna nöjda med innehållet/formen på introduktions- och 

reflektionsseminariet. De tyckte att kursen var heltäckande och förberedde dem väl för kommande 

yrkesprofession. Detta illustreras i nedanstående citat om kursen: 

 

”Den var givande och kändes som att man knöt ihop säcken”  

 

 

 

Kursarbetslagets utvärdering & förslag till förändringar 

 

I frisvaren framkom det att några önskat mer kunskap om innehållet i uppgifternas dvs. extra kunskap 

om SKA (systematiskt kvalitetsarbete). Vi kan ha förståelse för att det kan kännas så men uppgiften 

består främst i att inhämta material samt intervjua en ledningsperson på förskolan. Kunskaper om 

dessa begrepp osv. får studenterna på nästkommande kurs på campus (UB606Y). 

 

Inför nästa termin vt 22 kommer inget i dagsläget att förändras från förra terminen utan 

introduktionen kommer att ges digitalt via zoom samt att det avslutande reflektionsseminariet kommer 

att ges på plats på campus. Om vi blir ålagda att följa andra restriktioner p.g.a. pandemin så kan nya 

förändringar komma med kort varsel.  

 

I övrigt så är kursarbetslaget nöjda med denna kursen och avvaktar med kursutveckling tills ht-22. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) V, UB62VY, 61497, 

HT21 
 
 

Antal respondenter: 115 
Antal svar: 40 

Svarsfrekvens: 34,78 % 

 
 
 

 
 

1. Överlag är jag nöjd med kursen. 

 

Överlag är jag nöjd med kur-
sen. 

Antal svar 

1. Instämmer inte alls 3 (7,5%) 

2 0 (0,0%) 

3 6 (15,0%) 

4 12 (30,0%) 

5. Instämmer helt 19 (47,5%) 

Summa 40 
(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 1 (2,5%) 

2 2 (5,0%) 

3 7 (17,5%) 

4 10 
(25,0%) 

5. Instämmer helt 20 
(50,0%) 

Summa 40 
(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 (7,5%) 

2 1 (2,5%) 

3 8 (20,0%) 

4 10 
(25,0%) 

5. Instämmer helt 18 
(45,0%) 

Summa 40 
(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 1 (2,5%) 

2 1 (2,5%) 

3 7 (17,5%) 

4 14 
(35,0%) 

5. Instämmer helt 17 
(42,5%) 

Summa 40 
(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 

6 - 11 1 (3,3%) 

12 - 17 1 (3,3%) 

18 - 23 0 (0,0%) 

24 - 29 0 (0,0%) 

30 - 35 3 
(10,0%) 

36 - 41 17 
(56,7%) 

42 - 47 5 
(16,7%) 

48 - 53 2 (6,7%) 

54 - 59 0 (0,0%) 

60 - 65 1 (3,3%) 

Summa 30 
(100,0%) 

 

 

 


