
 
 
 

  Sida 1 av 3 

Kursrapport 
 

Kursens namn: 

Fritidspedagogisk verksamhet 1 
Ladokkod: 

11GF20 
Antal högskolepoäng: 

30 
Period (ex P1 2018): 

P1 och P2 2019 
Inom program alt. fristående kurs: 

Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem 

 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 

11 av 12 deltagare har deltagit i utvärderingen som skedde både muntligt och skriftligt. 

Analys av: 

Studenternas prestation och resultat på kursen 

Studenterna har i hög grad varit engagerade, delaktiga och aktiva i kursens flesta moment och 
uppvisar hög måluppfyllelse på de allra flesta av kursens examinationer. De examinationer som 
studenterna har haft svårast att få godkänt betyg i är den skriftliga delarna av 
matematikexaminationerna: (NÄ09) Matematik Praktisk examination samt (RE13) Matematisk 
utomhuspedagogik. 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 

 
Studenterna uppger i hög grad att de har fått gott stöd i sitt lärande då både innehåll och 
undervisning samt examinationer har upplevts som viktiga för professionen och relevanta i 
förhållande till kursens lärandemål.  
 
Undervisningen har i hög grad varit till stöd för studenternas lärande. Däremot upplever vissa 
studenter tveksamheter i kopplingen mellan den skriftliga delen av den praktiska 
matematikexaminationen (NÄ09) och den kommande yrkesrollen. 
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Hur kursen har forskningsanknutits 

 
Kursens forskningsanknytning har framförallt bestått av kurslitteratur samt föreläsningar med 
koppling till relevant forskning inom det fritidspedagogiska området. Vissa föreläsningar har 
dock hållits av forskare. Dessa föreläsningar med tillhörande examinationer är Observation och 
Lekteorier ur ett fritidshemsperspektiv. 
 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 

 
Fritidspedagogisk verksamhet 1 är den första av två inriktningsterminer och därmed ett viktigt 
programinslag. I denna kurs får studenterna knyta närmare bekantskap med det 
fritidspedagogiska området, både i teori och i praktik samt didaktiskt. Kursen ger en inblick i 
arbetet på fritidshem både under VFU samt den högskoleförlagda undervisningen och 
studenterna ges ett flertal tillfällen att öva sin didaktiska förmåga både i barngrupp och 
tillsammans i undervisningsgruppen. 
 
 

Hur kursens resurser har använts och upplevts 

 
Kursens lärarresurser har utnyttjas fullt ut och merparten av studenterna uppger att de 
inblandade lärarna har genomfört undervisning av hög kvalitet. Antalet studenter som deltog 
vid WS Drama var dock vid något tillfälle väldigt lågt vilket framförallt berodde på hur det var 
placerat i schemat. 
 
Viss litteratur har varit föråldrad, bl.a. med referenser till äldre läroplaner. 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 
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Överlag ger studenterna mycket positiva kommentarer om kursen. De känner att kursens 
innehåll har varit ett förtydligande inslag i programmet och mycket relevant för den kommande 
yrkesrollen. Blandningen mellan teori och praktik har uppskattats. Studenterna har generellt 
upplevt att kursens lärare har varit engagerade och kunniga. 
 
Någon student har upplevt att det varit ett rörigt upplägg och har haft svårt att se den röda 
tråden mellan föreläsningar och examinationer. Ett antal studenter har upplevt att pingpong 
kunde använts bättre där inslag och examinationer kan få egna sidor istället för det nuvarande 
upplägget med kurshandbok. Studenterna har stundtals upplevt att examinationerna har legat 
för tätt och önskar att de kunde spridas ut mer under större delar av kursen. 

Eventuella förslag till förändringar 

Bättre nyttjande av pingpong med tydliga instruktioner till varje examination. 
Förtydligande i schemat av kopplingen mellan vissa föreläsningar och examinationer. 
De workshopar som ingår i kursen bör ha en tydlig koppling till någon examination, t.ex. 
äventyrsdagarna med barngrupp. 
Tidigareläggande av lägerdagarna för att skapa mer utrymme för planering av äventyrsdagarna 
med barngrupp. 
Uppgifterna behöver genomgående ha en tydlig fritidspedagogisk koppling. Exempelvis kan 
temaarbetet planeras på respektive VFU-plats för att tydliggöra kopplingen till barns behov 
och intresse. Matematikinslaget bör utgå från kapitel 4 i Lgr-11 men förtydligas med hjälp av 
matematikkapitlet för F3. 

 

Kursansvarig:  

Jonas Johansson och Mikael Jensen 
 

 


