
Kursrapport 
 
 
Kursens namn:  Fritidspedagogik 1 
Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

19,5 hp 6 hp 
Ladok-kod: 11gf20 
Antal registrerade studenter: 28 
Program/fristående:  LGGFR 
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

Antagna ht-2014 

Kursansvarig:  Marie Fahlén 
Kurstid:  
(vecka-vecka, år) 

v.3-v.15 

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

Muntlig kursvärdering 100% 
Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

Vid kursvärdering framkom att studenterna upplever denna 
kurs som givande, i det att den är tydligt inriktad på deras 
framtida yrkesprofession med praktiska och teoretiska 
moment sammanvävda. Det framfördes dock kritik mot att 
kursen har många examinerande moment, vilket upplevs som 
stressigt.  
 
Studenterna framförde förslaget att dela på hemtentan, så att 
IKT-delen ligger tidigare i kursen. Några studenter uttryckte 
att besöket på Navet, No, inte gav så mycket för deras 
framtida yrkesinriktning. Andra studenter upplevde det som 
givande.  
 
Observationer av barn önskade studenterna vara fria att 
genomföra på sin VFU om de önskar, alternativt på en 
fältdag. Det riskerade att bli stressigt om det enbart var 
möjligt att genomföra på en fältdag då vissa studenter har lång 
resväg till sin VFU-skola. 

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

Vid VFU-uppföljningen hade vi en mindre muntlig värdering 
av kursen. 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Som kursansvarig ser jag studenternas synpunkter som 
relevanta och kommer att göra ändringar. 

Eventuella förslag till 
förändringar avseende  
- mål,  
- innehåll,  

- Hemtentan kommer att delas på två delar, där IKT-
tentan ligger tidigare i kursen.  

- Besöket på Navet, Ma, flyttas till termin 5. Besöket, 
No, ligger kvar. 



- arbetsformer,  
- litteratur,  
- examination  
- organisation av kursen 
- kurslagssammansättning  

- Svenska-delen ligger kvar i denna kurs och utökas 
något. Det examineras med en hemtentamen. 
Matematik-delen flyttas till termin 5. 

- Papers kommer att strykas och ersättas med en 
hemtentamen i svenska. 

- Litteraturen för matematik tas bort och flyttas till 
termin 5.  

- Observationen görs valfri där studenten kan välja om 
den ska göras på VFU eller fältdag. Den utgör dock 
inget VFU-mål. 

Övrigt   
 


