
 
 

Kursrapport vid BUV 
Förskollärarprogrammet 
 
Bakgrundsfakta 
Kursens namn: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) IV 
Antal högskolepoäng: 7,5 
Ges termin och år: HT21 
Kurskod: UB42VY 
Kurstillfälleskod: 61493 
Kursansvarig: Marie Andersson 
Antal studenter som den elektroniska kursvärderingen sänts till: 133 
Antal studenter som besvarat den elektroniska kursvärderingen: 41 
Svarsfrekvens i procent: 30,83% 
 
 
Kursansvarig/motsvarande:  
 
Inga stora förändringar i kursen har genomförts sedan tidigare termin, men tre av fem kurslärare i 
arbetslaget var helt nya i kursen. 
 
Drygt 73 % av de svarande studenterna är angett svarsalternativ 4 och 5 på påståendet att de överlag är 
nöjda med kursen (på en skala 1-5 där 5 innebär ”Instämmer helt”). Liknande svar ges på frågorna om 
kursens ämnesinnehåll respektive om undervisningen upplevdes som relevant för att uppnå förväntade 
studieresultat. 
 
Fritextsvaren visar att studenterna överlag tycker att kursens mål, examinationer, uppgifter och 
reflektionsseminarium var bra. Några studenter uttrycker att friheten i val av aktivitet och utförande 
upplevs som relevant kopplat till den självständighet som gäller för flera av studiemålen. Av de förslag på 
förändringar som nämns i fritextsvaren är flertalet kopplade till Corona-pandemin samt tidpunkten som 
VFU-kursen är förlagd på terminen. 
 
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 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 

UB42VY VFU IV HT21 
 
 

Antal respondenter: 133 
Antal svar: 41 

Svarsfrekvens: 30,83 % 

 
 
 

 
 

1. Överlag är jag nöjd med kursen. 

 

Överlag är jag nöjd med kur-
sen. 

Antal svar 

1. Instämmer inte alls 4 (9,8%) 

2 2 (4,9%) 

3 5 (12,2%) 

4 19 (46,3%) 

5. Instämmer helt 11 (26,8%) 

Summa 41 
(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 1 (2,4%) 

3 4 (9,8%) 

4 17 

(41,5%) 

5. Instämmer helt 18 
(43,9%) 

Summa 41 
(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 5 (12,2%) 

2 0 (0,0%) 

3 6 (14,6%) 

4 11 
(26,8%) 

5. Instämmer helt 19 
(46,3%) 

Summa 41 
(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 (2,4%) 

2 1 (2,4%) 

3 10 
(24,4%) 

4 11 
(26,8%) 

5. Instämmer helt 18 
(43,9%) 

Summa 41 
(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 - 10 1 (3,2%) 

11 - 18 0 (0,0%) 

19 - 26 1 (3,2%) 

27 - 34 2 (6,5%) 

35 - 42 16 
(51,6%) 

43 - 50 9 
(29,0%) 

 



51 - 58 0 (0,0%) 

59 - 66 0 (0,0%) 

67 - 74 1 (3,2%) 

75 - 82 1 (3,2%) 

Summa 31 
(100,0%) 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


