
 
 

Kursrapport vid BUV 
Verksamhetsförlagd utbildning VFU II  UB08VZ ht21 
 
Bakgrundsfakta 
Kursens namn: Verksamhetsförlagd utbildning VFU II   
Antal högskolepoäng: 5 hp 
Ges termin och år: ht2021 
Kurskod: UB08VZ 
Kurstillfälleskod: 61463 
Kursansvarig: Eva Kane 
Antal studenter som den elektroniska kursvärderingen sänts till: 60 
Antal studenter som besvarat den elektroniska kursvärderingen: 48 
Svarsfrekvens i procent: 80 % 
 
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 genomförde en workshop för handledare HT 21 

• Vi försökte minimera och förtydliga vad som behöver göras innan kursen och varför. 

• Kurslärarna som genomförde introduktionen stöttade varandra i att bli mer inkännande. 
 

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

Om man utgår från de två mest positiva omdömena så är det lägsta omdömet 60,5 %. Om man utgår 
från de tre översta omdömena så är det lägsta omdömet 91,5 %. Detta innebär att vi kan säga att 
denna kurs fungerar väl. 

Det mest positiva enligt studenternas fritextsvar är att få erfara praktiken, att rent praktiskt få 
planera och genomföra verksamhet. Många skriver positivt om sin VFU-skola och handledare. De 
skriver också att kursen har tydlig introduktion, tydliga instruktioner och mål. Uppgifterna, både 
skriftliga och muntliga, är relevanta och lagom långa. 

Studenterna gör en snabbåterkoppling på sina VFU platser vid reflektionsseminariet. De allra flesta 
hade positiva omdömen, endast några få var mer neutrala och ingen var negativ. 

 
 



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

Det förslag med störst genomslag handlar om att få mer skrivtid eller färre uppgifter. Som stark tvåa 
kom att inget behöver förändras med kursen. Några skulle gärna se en längre VFU. Några 
kommenterade den långa introduktionsdagen och de, för några, tidiga trepartssamtalen. 
 
-Kursansvarig/motsvarande och eventuellt övriga undervisande lärares analys av kursens genomförande 
och resultat 

Mycket positiv återkoppling från studenterna. Överlag fungerar kursen bra. Många ombokningar av 
trepartssamtal har varit besvärligt. 

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

• Vi fortsätter att putsa på uppgifterna så de är tydliga. 

• Vi kommer bli mycket mindre flexibla i vår med ombokningar av trepartssamtal. 

• Vi kommer revidera upplägget på introduktionsdagen. 

• Kurslärare kommer att arbeta mer med hur vi återkopplar på VFU-rapporter. 

• Vi kommer påbörja arbetet med en handbok för handledare specifikt för Grund Fri. 
 
 
- Övriga kommentarer 

 

HT21 Kursvärdering UB08VZ VFU II 
Antal respondenter: 60 

Antal svar: 48 
Svarsfrekvens: 80,00 % 

 

Överlag är jag nöjd med kur-
sen. 

Antal svar 

1. Instämmer inte alls 0 (0,0%) 

2 1 (2,1%) 

3 15 (31,9%) 

4 16 (34,0%) 

5. Instämmer helt 15 (31,9%) 

Summa 47 
(100,0%) 

 

 

Kursens ämnesinnehåll var 
relevant för att jag skulle uppnå 
de förväntade studieresultaten. 

Antal 
svar 

1. Instämmer inte alls 1 (2,1%) 

2 3 (6,3%) 

3 9 (18,8%) 

4 16 
(33,3%) 

5. Instämmer helt 19 
(39,6%) 

Summa 48 
(100,0%) 

 

 



Undervisningen gav mig goda 
förutsättningar att uppnå de 
förväntade studieresultaten. 

Antal 
svar 

1. Instämmer inte alls 1 (2,1%) 

2 1 (2,1%) 

3 12 
(25,0%) 

4 14 
(29,2%) 

5. Instämmer helt 20 
(41,7%) 

Summa 48 
(100,0%) 

 

 

Examinationen/erna prövade 
hur väl jag uppnått de förvän-
tade studieresultaten. 

Antal 
svar 

1. Instämmer inte alls 1 (2,1%) 

2 0 (0,0%) 

3 18 
(37,5%) 

4 14 
(29,2%) 

5. Instämmer helt 15 
(31,3%) 

Summa 48 
(100,0%) 

 

 

I genomsnitt har jag per vecka 
lagt ner ungefär följande antal 
timmar på kursen, sammanlagd 
tid inklusive självstudier. 

Antal 
svar 

3 - 508 43 
(97,7%) 

509 - 1014 0 (0,0%) 

1015 - 1520 0 (0,0%) 

1521 - 2026 0 (0,0%) 

2027 - 2532 0 (0,0%) 

2533 - 3038 0 (0,0%) 

3039 - 3544 0 (0,0%) 

3545 - 4050 0 (0,0%) 

4051 - 4556 0 (0,0%) 

4557 - 5062 1 (2,3%) 

Summa 44 
(100,0%) 

 

 

 


