
 
 

Kursrapport vid BUV 
Förskollärarprogrammet 
 
Bakgrundsfakta 
Kursens namn: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) II 
Antal högskolepoäng: 6 hp 
Ges termin och år: HT21 
Kurskod: UB20VY 
Kurstillfälleskod: 61470 
Kursansvarig: Sofia Grunditz 
Antal studenter som den elektroniska kursvärderingen sänts till: 167 
Antal studenter som besvarat den elektroniska kursvärderingen: 42 
Svarsfrekvens i procent: 25,15 
 
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:  
- Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan förra kurstillfället 
Det har inte skett några förändringar av kursen sedan förra kurstillfället förutom att det var möjligt att ha 
undervisning på campus tack vare ändringar i covid-restriktioner. Det är endast en fjärdedel av 
studenterna som svarat så det är vårt att veta hela studentantalet ser på kursen. Med ledning av 
fritextsvaren menar jag att man kan dra slutsatsen att det är de som är mycket nöjda och de missnöjda 
som tagit sig tid att delta i utvärderingen. 
 
- Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt eventuell övrig 
utvärdering under kursens gång)  
Utifrån svaren på de statistiska frågorna, fritextsvar och samtal vid seminarier vid slutet av kursen så är 

studenterna nöjda med kursen och menar att innehållet är relevant för den. Här är några citat kring vad 

studenter lyfter som bra med kursen: ”Att få använda sig av den kunskapen man har fått med sig sen 

senast och att se hur det är i verksamheten och hur man själv är i pedagogrollen.” ”Det är bra att få kom-

ma ut och prova det man läst i teorin i verkligheten”, ” att vi får komma ut och se verkligheten och se hur 

det faktiskt är att vara tillsammans med barnen på förskolan”.  

  

- Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt eventuell övrig 

utvärdering under kursens gång) Precis som de senaste terminerna handlar svagheterna även denna termin om 

frågor som har med covid-19-pandemin att göra. Det handlar om att det känns otryggt att vara i förskolan 

när det går mycket sjukdom och vad som händer om de själva skulle bli sjuka.  



Några studenter lyfter att de tycker att det är svårt att förstå vad kraven under kursen är och varför de ska 

vara i VFU-förskolan på heltid under VFU-perioden. Vidare lyfts frågor som har att göra med att 

studenter tycker att det är svårt att tolka kursens förväntade studieresultat och vad det innebär att de ska 

göra i förskolan.  

Några studenter ger som förslag att de skulle vilja ha tid eller forum för studenterna att gemensamt under 

kursen kunna diskutera och prata om sin erfarenheter från VFU.  

 

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

Helhetsintrycket av kursen är att de allra flesta studenter hade en lärorik VFU-period där de fick delta i 

förskolans olika praktiker och under handledning genomföra konkreta uppgifter för att uppnå målen för 

kursen och utvecklas i förskollärarprofessionen. Kontakt med studenter och handledare under kursens 

gång har generellt sett fungerat bra. Att flera studenter med samma VFU-handledare har olika kurslärare 

och/eller trepartslärare har i flera fall försvårat eller försenat viktig kommunikation.  

Det har i fler fall än vanligt varit svårt att få till tider för trepartssamtal med handledare och student. Det 

skulle kunna bero på sjukfrånvaro pga. covid-pandemin, men det skulle också kunna beror på att det 

uppfattas som flexiblare när ett samtal sker i ett distansverktyg som zoom än när trepartsläraren reser till 

förskolan.  

 

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

kommande kurstillfällen. 

Det pågår ett arbete med att revidera kursens mål för att de ska bli tydligare och oklarheten som studenter 

skriver om i kursvärderingen ska minskas. Detta kommer att vara klart tidigast till VT -23. Planen för 

kommande termin är att kursintroduktionen sker via zoom då det har visats sig ha didaktiska fördelar i 

och med att student och handledare har möjlighet att vara i VFU-förskolan och tillsammans delta i 

introduktionen. Det examinerande seminariet kommer att vara på plats då det ger större möjligheter för 

studenterna att reflektera tillsammans.  

På sikt vill lärarna i kursen gärna utveckla större samarbete med handlarna i förskolan för att hitta former 

att arbeta med exv. handlingsplaner så att det blir tydligt för studenterna att kursens innehåll skapas av 

student och VFU-handledare utifrån de ramar som kursmål och kurslärare ger. Vi bedömer att detta 

skulle minska den otydlighet kring kursens arbetsformer och förväntade studieresultat som vissa studenter 

ger uttryck för. Vidare har både lärararbetslaget och VFU-handledarna önskemål att kunna erbjuda någon 

form av träffar för handledare inför bedömningen av studenterna i VFU-rapporterna för att säkerställa en 

rättvis bedömning.  

Under kommande termin kommer trepartssamtalet vara på distans och utvärdering kommer att göras 

kring vilka fördelar och nackdelar som finns med trepartssamtal på distans i stället för att en lärare från 

institutionen besöker förskolan. Redan denna termin ställdes frågan om vad studenter tyckte om att ha 

samtalet via zoom, och de flesta som svarat uttryckte att det var positivt. Framförallt lyfter de att var det 

uppskattat att få ha ett samtal tillsammans med både handledare och lärare från SU. 

 

- Övriga kommentarer 

Tidigare terminer har det i kursvärderingen från studenterna varit en stor sammanblandning mellan 

innehållet i VFU-II och kursen UB212Y. Detta syns det inte några spår av i år så vi tolkar det som att 

båda kurserna har lyckats med att i undervisningen tydliggöra hur de hör ihop och skiljer sig från 

varandra.  

 
 
 
 
 



Kursvärdering UB20VY (VFU2) HT21 
 
 

Antal respondenter: 167 
Antal svar: 42 

Svarsfrekvens: 25,15 % 

 
 
 

 
 

1. Överlag är jag nöjd med kursen. 

 

Överlag är jag nöjd med kur-
sen. 

Antal svar 

1. Instämmer inte alls 1 (2,4%) 

2 4 (9,5%) 

3 4 (9,5%) 

4 13 (31,0%) 

5. Instämmer helt 20 (47,6%) 

Summa 42 
(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 (2,4%) 

2 2 (4,8%) 

3 8 (19,0%) 

4 14 
(33,3%) 

5. Instämmer helt 17 
(40,5%) 

Summa 42 
(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 4 (9,5%) 

3 7 (16,7%) 

4 15 
(35,7%) 

5. Instämmer helt 16 
(38,1%) 

Summa 42 
(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 2 (4,8%) 

3 10 
(23,8%) 

4 13 
(31,0%) 

5. Instämmer helt 17 
(40,5%) 

Summa 42 
(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 

7 - 11 1 (2,8%) 

12 - 16 1 (2,8%) 

17 - 21 1 (2,8%) 

22 - 26 0 (0,0%) 

27 - 31 1 (2,8%) 

32 - 36 1 (2,8%) 

37 - 41 15 
(41,7%) 

42 - 46 10 
(27,8%) 

47 - 51 5 
(13,9%) 

52 - 56 1 (2,8%) 

Summa 36 
(100,0%) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  


