
 
 

Kursrapport vid BUV 
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 
 
Bakgrundsfakta 
Kursens namn: Verksamhetsförlagd utbildning II 
Antal högskolepoäng: 5 
Ges termin och år: vt 2022 
Kurskod: UB08VZ 
Kurstillfälleskod: 61564 
Kursansvarig: Eva Kane 
Antal studenter som den elektroniska kursvärderingen sänts till: 59 
Antal studenter som besvarat den elektroniska kursvärderingen: 31 
Svarsfrekvens i procent: 52,4 
 
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 

• Vi har fortsatt att putsa på uppgifterna så de är tydliga. 

• Vi var mindre flexibla med ombokningar av trepartssamtal. 

• Vi reviderade upplägget på introduktionsdagen och hade endast 1 timmes seminarium på 
em. 

• Kurslärare har arbetat mer återkoppling på VFU-rapporterna. Vi har öppnat ett antal 
rapporter och bett handledare ge exempel. 

• Vi har påbörjat arbetet med en handbok för handledare specifikt för Grund Fri. 

- Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat) 

Svarsfrekvens  
Kvantitativa svar (nedanstående siffror räknar med 3, 4, 5 & inom [endast 4, 5]) 
Nöjdhet       100% [90,4%] 
Kursens innehåll ledde till uppnådda mål  100% [83,9%] 
Undervisningen      100% [80,6%] 
Examinationerna      93,5% [80,7%] 
 
Kvalitativa svar: 
Bra med kursen (minst 3 liknande): 



• Utveckla kunskap/pröva/intressant/lärorikt [10] 

• Handledaren [3] 

• Längden [3] 
”Att få se hur olika det kan vara i verksamheter och att lära genom det. Det negativa blev 
positivt i mitt eget lärande och min utveckling.” 
 

Föreslagna förändringar (minst 7 liknande): 

• Färre uppgifter/färre ord/mer skrivtid/skrivtid efter VFU [7] 

• Inga [7] 
 
-Kursansvarig/motsvarande och eventuellt övriga undervisande lärares analys av kursens genomförande 
och resultat 

Kursen fungerar väl. Vi genomförde en digital frågestund för studenterna och det kom en liten 
grupp. Initiativet mottogs väl och det är värt att upprepa. 
 
- Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar och eventuella redan fattade beslut för att utveckla 
kursen inför kommande kurstillfällen 

Vi har diskuterat att införa digitalt introduktionsseminarium och om trepartssamtalen ska ligga på 
zoom. 
 
- Övriga kommentarer 

 
Bifoga övriga underlag 
 

UB08VZ VFU II tillfälleskod 61564 vt22 
Antal respondenter: 59 

Antal svar: 31 
Svarsfrekvens: 52,54 % 

 

 
 

Överlag är jag nöjd med kur-
sen. 

Antal svar 

1. Instämmer inte alls 0 (0,0%) 

2 0 (0,0%) 

3 3 (9,7%) 

4 14 (45,2%) 

5. Instämmer helt 14 (45,2%) 

Summa 31 
(100,0%) 

 

 

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

Antal 
svar 

1. Instämmer inte alls 0 (0,0%) 

2 0 (0,0%) 

3 5 (16,1%) 

4 11 
(35,5%) 

5. Instämmer helt 15 

(48,4%) 

Summa 31 
(100,0%) 

 

 



Undervisningen gav mig goda 
förutsättningar att uppnå de 
förväntade studieresultaten. 

Antal 
svar 

1. Instämmer inte alls 0 (0,0%) 

2 0 (0,0%) 

3 6 (19,4%) 

4 8 (25,8%) 

5. Instämmer helt 17 

(54,8%) 

Summa 31 
(100,0%) 

 

 

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

Antal 
svar 

1. Instämmer inte alls 0 (0,0%) 

2 2 (6,5%) 

3 4 (12,9%) 

4 11 
(35,5%) 

5. Instämmer helt 14 
(45,2%) 

Summa 31 
(100,0%) 

 

 

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

Antal 
svar 

3 - 8 2 (7,4%) 

9 - 14 3 
(11,1%) 

15 - 20 1 (3,7%) 

21 - 26 0 (0,0%) 

27 - 32 2 (7,4%) 

33 - 38 1 (3,7%) 

39 - 44 8 
(29,6%) 

45 - 50 9 
(33,3%) 

51 - 56 0 (0,0%) 

57 - 62 1 (3,7%) 

Summa 27 
(100,0%) 

 

 

 
 
 
  


