
Kursrapport  
 
 
Kursens namn:    
Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

 15 hp   
Ladok-kod:  11GF11 
Antal registrerade studenter:  28 
Program/fristående:  Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning 

mot arbete i fritidshem I 
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

 Ht-15 

Kursansvarig:   Ann Ludvigsson 
Kurstid:  
(vecka-vecka, år) 

 vecka 46 – vecka 2 

Kursresurs:  Rapporteras i TFU 
Examinationsresultat Rapporteras i Ladok 
Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 

 Enkät  57% 
Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

Sammanfattning av enkäten: 
57 procent av studenterna med inriktning mot fritidshem har 
svarat på utvärderingen efter att påminnelse skickats ut. De 
flesta är tillfredställda (5) och i hög grad (5) nöjda med att de 
uppnått målen för kursen. Hälften (8) är i hög grad nöjda med 
föreläsningarna och att dessa belyst kursens mål. 
Kommentarer handlar om att föreläsningarna generellt varit 
bra. När det gäller arbetsformer har de flesta (8) svarat att 
dessa varit tillfredställande. Bland kommentarerna framgår att 
de studerande tycker att det varit givande att samarbeta i 
grupp och i workshop. Flertalet (7) har svarat att de 
professionsanknutna inslagen varit tillfredställande. När det 
gäller litteraturen är de flesta (8) i hög grad nöjda med den. De 
flesta har svarat att examinationsformerna varit 
tillfredställande (7) och i hög grad (6) mätt studentens 
kunskaper i relation till målen för kursen. Flertalet har svarat 
att de inte alls (3) och i viss grad (8) kunnat påverka kursen 
upplägg. En kommentar handlar om att det kan vara svårt för 
studenterna att påverka upplägget av kursen den första 
terminen men en önskan är att de i god tid får gå igenom 
uppgifter och seminarier med respektive lärare. När det 
handlar om kursupplägg och schema samt om miljön varit ett 
stöd för studenten har del flesta svarat i viss grad (5) och 
tillfredställande (5). Kommentarer handlar om att vissa 
moment varit ”kaosartade” och att en del uppgifter varit något 
otydliga. Här framgår att det också kan bero på personlig 
anpassning till en ny miljö. Andra kommentarer tar upp att det 
förekommit att seminarier legat före den föreläsning som 
seminariet skulle beröra. De flesta (8) har svarat att de i viss 
grad tycker att informationen inför och i kursen varit relevant, 



tillräcklig och kommit i rätt tid. Någon har kommenterat om 
mer konkret information om VFU. Flertalet har angett att de 
inte alls (5) och i viss grad (8) erbjudits möjlighet att ta del av 
tidigare utvärderingsresultat. När det gäller studenternas 
arbetsinsatser anser de flesta att den i hög grad (4) och i 
mycket hög grad (5) motsvarat heltidstudier. I en kommentar 
framgår att: ”Oftast får man lägga mer än 40 timmar i veckan 
då det är mycket inlämningar och seminarier och föreläsningar 
på samma gång”. När det gäller kursens relevans för 
utbildningen som helhet har de flesta svarat att den är 
tillfredställande (6) och i hög grad (7) relevant. För den 
framtida yrkesutövningen tycker flertalet att kursen i hög grad 
(5) och i mycket hög grad (4) är relevant. De flesta tycker att 
kursens genomförande i hög grad (8) och i mycket hög grad 
(4) svarat mot högskolans målsättning för likabehandling. På 
frågan om studentens möjlighet till att utföra VFU-uppgifter 
på VFU-platsen tycker flertalet att de i mycket hög grad (8) 
fått den möjligheten. De flesta anser att handledning under 
VFU i hög grad (5) och i mycket hög grad (7) getts utifrån 
kursens mål.  
 

Beskrivning och 
sammanfattning av exempelvis 
mittutvärdering eller annan 
utvärdering som skett inom 
kursen.  

  

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Erfarenheter från kursen och från studenternas uppfattningar 
handlar om en bättre framförhållning när det gäller den 
information som ska vara med i kurshandboken till 
studenterna rörande föreläsningar, seminarier och uppgifter. 
Tiden upplever jag varit pressad när det gäller texter rörande 
innehållet i föreläsningar, seminarier och uppgifter.  Dessa har 
inkommit sent till kursansvariga. Viktigt att arbeta vidare med 
är att se över kurslitteraturen för att det ska bli samma 
litteratur för studerande i de olika inriktningarna, vilket medför 
att alla kan tentera av samma områden. Seminarierna har jag 
upplevt som mycket positiva. Här har studenterna kunnat 
reflektera över innehållet i föreläsningar tillsammans med en 
lärare. För min del har jag lärt känna studenterna inför den 
kommande inriktningskursen vilket är en fördel när det gäller 
att skapa goda relationer med de studerande och snabbare 
kunna komma igång med ämnesinnehållet i inriktningskursen. 
Jag tycker att det är bra att samtliga studerande på de olika 
inriktningarna genomgår samma UVK kurser den första 
terminen för att de ska få en gemensam grund att stå på 
gällande utbildningssystemet och barns/elevers lärande och 
utveckling. Kurserna är viktiga för att de studerande ska förstå 
betydelsen av en tråd igenom utbildningen från det lilla barnet 
upp genom hela skolsystemet. 
 



Eventuella förslag till 
förändringar avseende  
- mål,  
- innehåll,  
- arbetsformer,  
- litteratur,  
- examination  
- organisation av kursen 
- kurslagssammansättning  

Se kommentarer ovan! 

Övrigt   
 


