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Kursrapport 
 

Kursens namn: 
UVK LGGFR-B III Att utforska pedagogiskt arbete 

Ladokkod: 
11gf65 

Antal högskolepoäng: 
15 

Period (ex P1 2018): 
P2 2019 

Inom program alt. fristående kurs: 
Grundlärare mot fritidshem termin 6 
 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 
Ange hur svarsfrekvens beräknats, t.ex. om studentantalet inkluderar omregistreringar eller ej 
 
Jag genomförde en muntlig utvärdering med min handledningsgrupp vid det sista 
handledningstillfället, plus att jag samtalade med de studenter som jag examinerade. Det var åtta 
av de tolv studenter som blev klara med examensarbetet. Två studenter var omregistrerade, de 
var inte med vid denna utvärdering, de var inte heller klara med sitt examensarbete. Efter 
förfrågan från mig skrev fyra studenter ned sin utvärdering på en pdf, de hade samtalat med 
kurskamrater inför detta. 

Analys av: 
Studenternas prestation och resultat på kursen 
 
Studenternas prestationer visar på att tolv av arton registrerade blev klara med examensarbetet. 
Dessa tolv var alla registrerade för första gången. Två studenter fick betyget Väl godkänd, övriga 
tio fick Godkänt. Tillsammans med det faktum att sex studenter inte blev klara med arbetet 
visade resultatet på en nivå som ligger något under en acceptabel nivå. 
 
En tänkbar orsak till det något svaga resultatet när det gäller studenternas prestationer ligger i att 
den tidigare kursen, 11gf61 (Vetenskaplig metod) inte har fungerat tillfredställande. Vidare 
behöver den vetenskapliga strimman stärkas i programmet Grundlärare mot fritidshem som 
helhet. Därtill var det flera studenter, ca hälften, som inte klarat salstentamen i matematik från 
kursen 11gf50:3, med påföljd att de lade mycket tid på att klara omexaminationen. Till detta 
uttryckte flera studenter att de var allmänt studietrötta plus att den tid som de hade till 
förfogande för examensarbetet upplevdes alltför kort. De faktorer som nämnts ovan har 
uppenbart påverkat såväl den förberedande kompetensen som motivationen för examensarbetet 
negativt. 
 
Trots det som nämnts ovan uttrycker studenterna överlag positiva omdömen om kursen när det 
gäller det stöd som de har fått av sina handledare. De tycker att de, trots allt, lärt sig mycket och 
utvecklats i sin förmåga. Några av kursdeltagarna uttryckte att de fem arbetsdagar som de hade 
till förfogande för att korrigera sina arbeten efter examinators kommentarer krockade med 
examenshögtiden och en ny anställning. Denna synpunkt kommer jag att ta med mig till nästa vår 
där vi kommer att ha en kortare tid för att skriva korrigeringar (de ska endast vara av redaktionell 
karaktär), vilket då också ställer högre krav på studenterna inför examinationen.   
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Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 
 
I kursen sker undervisningen i form av handledning. Det har också getts särskild 
språkhandledning till de studenter som efterfrågat detta. Dessa undervisningsformer har fungerat 
bra, förutom att studenterna har behövt en omfattande hjälp av handledaren för att bli klar med 
arbetet, oftast mer än de timmar som läraren fått ersättning för. Tre av de fem studenter som inte 
blev klara med arbetet hade stora svårigheter med skrivandet, vilket också ledde till konflikter 
mellan två studenter med påföljd att de beslutade att skriva enskilt. 
 
Kursen examineras genom ett ventileringsseminarium. Detta har fungerat bra och de studenter 
som delgivit sina omdömen är överlag positiva, trots att de initialt upplevde rädsla inför 
examinationen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur kursen har forskningsanknutits 
 
Se kommentarer ovan. Programmet behöver stärkas i den vetenskapliga strimman. Vidare 
behöver föregående kurs, 11gf61 (Vetenskaplig metod) omarbetas och stärkas så att den ger 
studenterna bättre stöd inför examensarbetet. Detta diskuteras fortlöpande i arbetslaget och vi 
har haft ett möte i kurslaget för 11gf65 där dessa frågor har lyfts upp.  

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 
 
Se kommentarer ovan. 
 
 
 
 
 
Hur kursens resurser har använts och upplevts 
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I kursen har fyra lärare handlett studenterna, plus att en av dessa lärare också har gett 
språkhandledning. Det har fungerat bra, trots att det varit en utmaning. Vi har haft en bra 
kommunikation och vi har stöttat varandra i de utmaningar som framträtt under kursens gång. 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
 
Se kommentarer ovan. 

Eventuella förslag till förändringar 
 
Inga större förändringar är motiverade i kursen, mer än att korta ner antalet dagar för 
korrigeringar och att använda Pingpong för uppladdning av texter (istället för att maila ut texter 
till examinator, opponenter etc.). I stort har kursen fungerat bra, det är framför allt tidigare 
moment i programmet som behöver stärkas, se kommentarer ovan. Salstentamen i matematik i 
11gf50:3 är borttagen, vilket förhoppningsvis ska minska studietrötthet och konkurrerande 
arbetsuppgifter för studenterna. Det faktum att studenterna upplever att den tid som finns till 
förfogande för examensarbetet är alltför kort kan vi tyvärr inte göra så mycket åt, till detta skulle 
krävas stora strukturella förändringar. 
 
 

Kursansvarig:  
Marie Fahlén, Lektor 
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