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Kursens namn:    
Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

 19,5 hp  6 hp 
Ladok-kod:  11GF20 delkurs 1 
Antal registrerade studenter:  20 
Program/fristående:   Program 
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

 Ht 2015 

Kursansvarig:   Carin Falkner och Ann Ludvigsson 
Kurstid:  
(vecka-vecka, år) 

 v. 3 – v. 14 

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

 Enkät PingPong  12(21) (57%) Tillägas bör att 
det faktiska studentantalet 
som genomförde hela kursen 
var 17 eftersom  fyra har 
slutat. Den egentliga 
svarsfrekvensen är ungefär 71 
procent.  
Skickat personlig påminnelse 
vid två tillfället via mejl till 
alla studenterna om att 
utvärdera kursen. 

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

• 59 procent anger att de I hög grad och I mycket hög 
grad har uppnått målen i kursen. 33 procent att de 
gjort det Tillfredställande och 8 procent I viss grad. 

• 59 procent anser att föreläsningarna i kursen har belyst 
kursens mål I hög grad och I mycket hög grad. 42 
procent har svarat Tillfredställande. 

• 58 procent anser att arbetsformerna har belyst kursens 
mål I hög grad. 33 procent har svarat Tillfredställande 
och 8 procent I viss grad. 

• 50 procent anser att de professionsanknutna inslagen 
medverkar till att belysa kursens mål I hög grad och I 
mycket hög grad. 33 procent har svarat 
Tillfredställande och 17 I viss grad. 

• Angående om kursens litteratur har varit relevant för 
kursens mål har svaren fördelats jämt mellan I hög 
grad, Tillfredställande och I viss grad (33 procent på 
varje). 

• Angående om examinationerna mätt studenternas 
kunskap i relation till kursens mål har 58 procent 
svarat att detta skett I hög grad eller I mycket hög 



grad. 25 procent har svarat Tillfredställande och 17 
procent I viss grad. 

• 50 procent anser att de i på ett Tillfredställande sätt 
har kunnat påverka kursens upplägg när/om så 
behövts. 33 procent har svarat I viss grad och 17 
procent Inte alls.  

• 25 procent har svarat att de I hög grad och I mycket 
hög grad att kursupplägg och schema samt miljön har 
varit ett stöd för dem i sina studier. 42 procent har 
svarat att det varit Tillfredställande och 33 procent I 
viss grad. 

• 33 procent anser I hög grad att informationen inför 
och i kursen har varit relevant, tillräcklig och i rätt tid. 
58 procent anser att den varit Tillfredställande och 
övriga svarande I viss grad. 

• 75 procent att de på ett Tillfredställande sätt har 
erbjudits möjlighet att ta del av tidigare 
utvärderingsresultat. 25 procent har svarat inte alls. 

• På frågan om studentens arbetsinsats på kursen 
motsvarar heltidsstudier har 58 procent svarat att den 
varit det I hög grad och I mycket hög grad.25 procent 
har svarat Tillfredställande och 17 procent I viss grad. 

• 75 procent anser I hög grad och I mycket hög grad att 
kursen är relevant för deras utbildning som helhet. 17 
procent har svarat Tillfredställande och 8 procent I 
viss grad. 

• När det gäller kursens relevans för den framtida 
yrkesutövningen har 59 procent svarat att den är det I 
hög grad och I mycket hög grad. 33 procent anser den 
vara det Tillfredställande och 8 procent I viss grad. 

• 67 procent anser att kursens genomförande svarat mot 
högskolans målsättning för likabehandling I hög grad 
och I mycket hög grad. 25 procent anser att det gjort 
det Tillfredställande och 8 procent I viss grad. 

• 75 procent anser att de Hög grad och I mycket hög 
grad fått möjlighet att utföra sina Vfu-uppgifter på sin 
Vfu-plats. 17 procent har svarat Tillfredställande och 
17 procent I viss grad. 

• 67 procent har svarat att handledningen under VFU 
har getts utifrån kursens mål I hög och I mycket hög 
grad. 17 procent har svarat att den varit 
Tillfredställande respektive I viss grad. 

Endast en skriftlig kommentar har lämnats och den rör 
betoningen på systematiskt kvalitetsarbete i kursen. 
Studenten menar att det kunde fått mindre utrymme och 
att det inte skulle funnits en hemtentamen om detta 
eftersom studenten anser att det är något de kan lära sig 
ute i arbetslivet. 
 



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

  

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Kursen har fungerat väl och det framkommer också i 
kursvärderingen. När det gäller den skiftliga kommentaren 
angående systematiskt kvalitetsarbete vet vi av erfarenhet att 
det är viktigt att studenter får arbeta med det under sin 
utbildning eftersom många fritidshem har ett undermåligt 
sådant arbete. 

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

 

Övrigt   
 
 


