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Kursrapporten är ett viktigt instrument för utvecklandet av kurser och utbildningar samt för att säkerställa 
studenternas inflytande i detta arbete. I Beslut om modell för systematiskt utbildningsnära kvalitetsarbete 
vid LS (UTB 3.1-2017/410) framgår det att kursrapporter utgör underlag för programnämndernas arbete 
med att systematiskt följa upp kvaliteten i programmet i dess helhet. 
 
I beslutet Kursutvärderingsprocessen vid Fakulteten för lärande och samhälle (UTB 3..2.2-2018/479) 
framgår vad som gäller för kursrapport inklusive återkoppling till studenter. 
 
Kursrapporten ska innehålla bakgrundsinformation/nyckeltal, en sammanfattning av studenternas kursvär-
deringar samt analys och åtgärdsplan tillsammans med eventuella förslag på revidering av kursplanen.  
 
Kursrapporten publiceras i anslutning till annan information om kursen. 
 
Bakgrundsinformation 
 
Kursens namn: Specialpedagogiska perspektiv på utveckling och lärande (Fritid/grundlärare).  
Termin: HT 2021 
Ladokkod: UV 244B 
Kursansvariga: Kristian Lutz & Helena Andersson 
Antal registrerade studenter: Ca 60 (lite oklart då det på canvas innefattat en del äldre studenter och inak-
tiva studenter p.g.a. avbrott/stup) 
Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 17 
  

Genomförande Sätt X 
 

Föregående kursrapport är kommuni-
cerad i samband med kursstart 
 

X 

Tidig dialog om förväntningar på kur-
sen 
 

X 

Formativ kursvärdering 
 

X 

Summativ kursvärdering 
 

X 

Återkoppling till studenterna  X 

 
 
 
 



Utvärderingsformer 
En kontinuerlig dialog har förts med studenterna under kursens gång vid framförallt seminarier men också 
via mail och anslag på canvas. Samtidigt blir kommunikationen lidande då det endast har skett i den digi-
tala världen. Det finns också klara risker med att studenterna i liten grad samlas gemensamt så kan olika 
studentgrupper få olika information och olika möjligheter att bidra till en formativ kursutvärdering. Den 
summativa kursutvärderingen gjordes centralt vilket sannolikt påverkade negativt på svarsfrekvensen. 
Flera påminnelser om kursutvärderingen skickades ut.  
 
Sammanfattning av studenternas kursvärderingar 
 
På de frågor som berör olika lärandemål i kursen fanns ett likartat mönster i studenternas svar. 70-80% av 
studenterna bedömer att de till ”hög grad” eller ”stämmer precis” fått verktyg via kursen för att uppnå lä-
randemålen. Lite överraskande är det det sista lärandemålet som handlar om att ”reflektera över eget och 
andras förhållningssätt i relation till andra aktörer” som fått lite lägre bedömning. Något som brukar vara 
centralt i de seminarier som ingår i kursen.  
 
I bedömningar kring hur olika undervisningsinslag (föreläsningar, seminarier, kurslitteratur, prov 1 och 2) 
bidragit till att uppnå kursens mål, ger studenterna en blandad respons. Seminarierna exempelvis är det 
9/17 (53%) studenter som ger positiv respons men samtidigt 4/17 (23%) som är negativa. I jämförelse 
med den kursutvärdering som gjorts med grundlärare (utan fritid) värderas kurslitteraturen lägre. Vilket 
också syns i de kommentarer som studenterna skriver där det efterfrågas mer fokus på fritidshemmets 
specialpedagogiska uppdrag.  
 
Arbetsbelastningen och svårighetsgraden i kursen har av de flesta studenterna bedömts lagom med en 
tendens till att arbetsbelastningen varit hög.  
 
Möjligheten att ta ansvar för sitt eget lärande värderas högt av studenterna vilket kanske förstärks av att 
kursen har getts digitalt där ansvaret kan tendera att läggas en hel del i studenternas knä. Vi hade en 
fråga kring den digitala undervisningens påverkan på möjligheten att uppnå kursens lärandemål. Att 
undervisningen bedrivits digitalt är de flesta studenterna positiva till men även här finns en stor spridning 
där enstaka studenter upplevt detta som ”mycket negativt”. 
 
På fråga om till vilken grad som kursen i sin helhet har uppfyllt förväntningar så skiljer sig fritids/grundlä-
rare från grundlärare (utan fritid). Studenterna med fritid/grundlärare är mindre positiva och väljer alterna-
tiv i mitten (till viss grad/till hög grad).  
 
Studenternas förslag på hur kursen kan förbättras kan sammanfattas i några punkter: 

 Mer anpassning till fritidshemmet både avseende kursens innehåll och examinationer 

 Mer samverkan med grundlärare (utan firitid), vilket dock denna gång omöjliggjordes med endast 
en gemensam vecka i starten av kursen 

 Tydligare och mer enhetliga instruktioner kring examinationerna 
 
Sammanfattning av lärarlagets utvärdering 
På motsvarande sett som konstaterats i grundlärarnas (utan fritid) kursrapport har det varit en annorlunda 
situation denna höst eftersom inte ämneslärarna läst kursen parallellt. Det har skapat bättre förutsätt-
ningar för att exempelvis utveckla examinationerna. Samtidigt har anpassningen med digital undervisning 
haft sina utmaningar. Då motsvarande kurs med i princip samma arbetslag genomförts under VT-21 har vi 
successivt byggt upp en kompetens och arbetat med en ”samsyn” avseende genomförande av exempel-
vis seminarier. Vi har nog inte riktigt hittat optimala kopplingar mellan kursen och insprängd VFU och hur 
detta förhållande ser ut måste bedömas varje gång kursen, ges eftersom hur VFU:n ligger i relation till kur-
sen sätter ramar kring hur vi kan koppla till seminarier och examinationer.  
 
Analys 
Studentgruppen grundlärare/fritid kan riskera att ”komma i kläm” i UV-kurserna. Specialpedagogiken har 
en historik som mångt och mycket är kopplat till grundskolan men ofta ett fokus på klassrumssituationen. 
Samtidigt finns det idag större betoning på att se till elevers helhetssituation både i pedagogiska utred-
ningar men också avseende extra anpassningar.  
 
Trots att denna kursutvärdering varit mer negativ än motsvarande utvärdering av grundlärare (utan fritid) 
har fritid/grundlärare haft en större genomströmning. Nu har inte sista omprovstillfället (prov 2) avslutats 
men det är ett fåtal studenter (6/60, 10%) som inte klarat båda examinationerna. Det kan jämföras med 



grundlärarna (utan fritid) där 20-25% av studenterna efter sista omprovet inte avklarat kursen. Under VT-
21 anpassades exempelvis prov 1 när kursen gavs för ämneslärarna vilket nu har vidareutvecklats. Den 
tidspress som studenterna uttrycker avseende prov 1 är lite tvetydigt eftersom tiden som faktor är ett med-
vetet val då det ställer större krav att läsa litteraturen och ska motverka ”att hinna slå upp” vid tentatillfället. 
Genomströmningen av denna tenta ligger på en nivå som vi anser rimligt (ca 75-80% vid ordinarie tenta-
men).  
 
Vi behöver ta studenternas kritik på allvar och målgruppsanpassa kursen så fritidshemmet kommer mer i 
centrum. Det finns naturligtvis en balansgång avseende resurser och de samordningsvinster som kan gö-
ras och hur mycket vi kan separera de två studentgrupperna (som läser utifrån samma kursplan trots allt).  
 
Åtgärdsplan 
Det kommer krävas en flexibilitet avseende hur mycket samordning som kan göras mellan studentgrup-
perna som läser denna kurs på hösten beroende på hur mycket deras campusveckor överlappar. Vi behö-
ver vidta ett antal åtgärder för att målgruppsanpassa och profilera kursen tydligare gentemot fritidshem-
mets specialpedagogiska uppdrag: 

 Ha olika kursledare 

 Ha separata kursintroduktioner 

 Anpassa kurslitteratur och examinationer  

 Undvika att samordna prov 1 

 Anpassa prov 2 

 Kan fortsatt ha gemensamma föreläsningar men göra föreläsare medvetna om att även fritids-
hemmets specialpedagogik behöver inkluderas 

 
Förslag till revidering av kursplan 
Revidera (målgruppsanpassa) kurslitteratur och inte bara fylla på utan också ta bort kurslitteratur. I nulä-
get finns ingen plan på att skapa en separat kursplan för grundlärare/fritid utan bedömningen är att det 
kan göras anpassningar inom aktuell kursplan avseende innehåll och kurslitteratur.  


