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Årets studentkull är ovanligt liten. Det är endast sju studenter om följt kursen i sin helhet. Sex av 
de sju studenterna har jag som lärare följt sedan de började sin utbildning hösten 2015. I och 
med det lilla antalet studenter skulle jag beskriva det som att vi känner varandra ganska väl i 
egenskap av lärare och student och att vi har utvecklat en pedagogisk relation. Mellan oss finns en 
dialog och min erfarenhet är att studenterna för fram synpunkter när de har sådana och också att 
vi som lärarlag lyssnar och försöker åtgärda för att pågående kurs ska bli så bra som möjligt. 
Under kursens vfu-uppföljning hölls en muntlig kursvärdering där fem studenter deltog och där 
det mer generella problemet med stora avhopp under utbildningens gång diskuterades. KUM är 
den sista kursen på studenternas näst sista termin och mot bakgrund av det ser de kursen i 
relation till hela utbildningen. 
   Studenterna jämför 11GF50 med första terminens kurs CUVK10 och tycker att den är svår 
och rörig att börja med. De upplever början av utbildningen som mycket mer stressig än vad sista 
året är och funderar på om det finns innehåll som kan flyttas? 
   Studenterna uppskattar delkurserna i 11GF50 eftersom det är de kurserna som specifikt är 
inriktade på deras undervisningsämne fritidspedagogik och deras huvuduppgift som är att 
undervisa i fritidshem. De säger detta mot bakgrund av att de anser att fokus under 
utbildningstiden i allt för stor utsträckning har legat på skola i betydelsen obligatorisk 
undervisning (innehåll i föreläsningar och examinationsuppgifter). De hade hellre sett att de fått 
mer fritids-/utomhuspedagogik. Studenterna påpekar vikten av att grundlärare i fritidshems 
undervisning lyfts fram mer, inte enbart för deras egen skull utan att det är viktigt för alla 
inriktningar att det görs. Det sista kan ses mot bakgrund av att studenterna också anser att 
samverkan med förskollärare, grundlärare F-3 och 4-6 behöver lyftas fram mer i utbildningen. 
Samverkan är vardag ute på skolor, men det berörs väldigt lite i utbildningen och när den tas upp 
är det i deras egen inriktningskurser. Studenterna konstaterar att samverkan både som innehåll 
och som form dvs mellan de olika lärarprogrammen i stort saknas i utbildningen.  
   Matematiktentamen i 11GF50 har upplevts som skrämmande av studenterna och det har 
skapat stress. De påpekar att det inte stod någonstans när de sökte sin utbildning att de skulle läsa 
matematik.  
   Studenterna tycker generellt att fler mål bör examineras på vfu:n så att de får möjlighet att både 
lära sig och examineras i den praktiska situationen. Som exempel anges innehållet i 
matematiktentamen som nämns i förra punkten dvs att de ska genomföra fritidspedagogisk 
matematikundervisning som examinationsuppgift.   
 
Kursansvarigs kommentar: 
De synpunkter som lyfts fram kring ojämn arbetsbelastning mellan olika terminer/kurser 
behöver ses över på högre nivå än kurslagets. Det samma gäller problemet med att studenterna 
upplever sig osynliggjorda i egenskap av grundlärare i fritidshem i kurser som inte är deras 
inriktningskurser. Det sistnämnda problemet är sedan denna kursvärdering genomfördes lyft med 
kursansvariga för CUVK10, programansvarig för fritidshem samt med studierektor och ett 
förändringsarbete är påbörjat.  
   Att samverkan mellan olika verksamhetsformer (förskola, förskoleklass, fritidshem, obligatorisk 
undervisning) i stort sett sakas både som undervisningsinnehåll och undervisningsform har 
förmodligen att göra med att samverkan inte är tydligt framskrivet i examensmålen. Det i sig är 
anmärkningsvärt med tanke på att en stor del av dagen för barn/elever i de yngre skolåldrarna 
bygger på samverkan mellan olika lärarkategorier. På grundval av det sistnämnda skulle det 
kanske kunna beaktas på något sätt i förskollärar- och grundlärarutbildningarna? 
   Att förskollärar- och grundlärarstudenter numera läser en matematikintroduktion var en ny 



satsning ht15 dvs när den här kullen studenter började sin utbildning. Upplägget har förändrats 
lite efterhand och kommer att utvärderas.  
   Att fler mål examineras på VFU är något som programansvarig, kurslag, och kursvärderare 
skulle kunna diskutera framöver. VFU har genom åren mer gått mot färre högskolestyrda vfu-
uppgifter till förmån för att studenterna ska kunna följa den ordninarie verksamheten och med 
den förekommande arbetsuppgifter. Det här bl a för att det förekommit att studenter haft svårt 
att genomföra sina uppgifter pga att undervisningen på vfu-skolan redan är planerad sedan lång 
tid. Det finns också en svårighet med likvärdigheten när examinerande uppgifter ska bedömas av 
många olika vfu-handledare som inte har möjlighet att prata ihop sig om en samsyn i 
bedömningarna. 
 
Hösten 2018 kommer studenterna som går kursen 11GF50 inte ha skrivit något projektarbete i 
UVK II eftersom det är borttaget. Det innebär att studenterna med inriktning mot fritidshem 
inte har genomfört någon uppsatsliknande uppgift som en förberedelse inför det kommande 
examensarbetet. Med anledning av denna förändring har timmar från årets kursresurs för KUM 
lagts på att arbeta fram en uppgift i form av ett mini-projekt som förslagsvis skulle kunna binda 
ihop delkurs 2 och 3 (KOV och KUM). Det här behöver program- och kursansvariga samt 
kurslag planera och förbereda inför höstens kurs. Visst innehåll i de båda delkurserna kan behöva 
byta plats vilket kurserna skulle kunna tjäna på kvalitetsmässigt.   
 
 
 
 
 
 
 


