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Planeringstal och antal registrerade studenter
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HT2013 HT2014
Planeringstal 45 60
Antal registrerade termin 1 46 61



Genomströmning

Kull Kurs Antal studenter 
med slutbetyg

Andel studenter 
med slutbetyg (%)

’13 Allmändidaktik 41 89%

’14 Allmändidaktik 58 95%

’13 Utveckling och lärande 40 87%

14’ Utveckling och lärande 57 93%

’13 Utveckling och lärande VFU 45 98%

’14 Utveckling och lärande VFU 59 97%

’13 Bedömning 33 72%

’14 Bedömning 48 79%

’13  Utbildningshistoria… 32 70%

’14 Utbildningshistoria… 31 51%
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Examen

• På vårterminen 2014 avslutade Kull 11, som första kull, sina 
studier vid Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem. 

• 2011 registrerade sig 39 studenter termin 1.

• 2011 registrerade sig 25 studenter termin 6. Av dessa har 11 
studenter tagit ut sin examen (2015-03-12).
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Nyheter och pågående arbete

• Diskussion kring hur råd (UK-råd och ämnesråd) ska 
organiseras för att på bästa sätt passa de behov som kurserna 
har. Just nu ligger frågan hos ISV som värdinstitution för de 
flesta av kurserna på Grundlärarprogrammet med inriktning 
fritidshem.

• VFU i praktiskt/estetiskt ämne för studenter antagna fr.o.m. kull 
2014. En veckas VFU direkt efter första kursen i det 
praktiskt/estetiska ämnet. Detta påverkar hela studiegången år 
2. Implementeringsarbetet pågår.

• Ökat planeringstal inför HT 2015 från 60 till 70 efter beslut om 
att LiU tilldelas fler platser på bl.a. Grundlärarprogrammet.
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Nyheter och pågående arbete, forts.

• Stort revideringsarbete av Utvecklingsguiden har genomförts 
under HT14 för att säkerställa att bedömningskriterierna 
korresponderar mot examensmålen. Arbetet har genomförts i 
samarbete mellan PUL, PUL för VFU samt VFU-koordinator 
och kursmentorer. Här återstår arbete med att justera 
kursplaner.

• Översyn av examensmålen i relation till samtliga kursplaners 
mål påbörjas under VT2015.
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Utmaningar

• Stärka inslagen av estetiska lärprocesser i kurser inom det 
Fritidspedagogiska området. Frågan handlar om att kurserna 
inom det Fritidspedagogiska området i hög grad är 
klassificerade som sam/hum. Det blir med den 
resursfördelningen svårt att lägga in inslag av estetiska 
lärprocesser och därmed uppnå dessa examensmål.

• Stärka inslagen av grundläggande färdigheter, utan att 
utbildningen för den skull uppfattas som ”skolifierad”. 

• Förändrad värdinstitution för kurserna Bild 1, 
Verksamhetsförlagd utbildning: Bild samt Bild 2, från ISV till IKK 
för att bättre utnyttja de resurser som finns.

• Bemanning inom det fritidspedagogiska området. Även om 
situationen går åt rätt håll, går det väldigt långsamt. Detta 
skapar också en sårbarhet i programmet.
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Utmaningar, forts.

• Översyn av värdinstitution för kursen Specialpedagogik 
behöver göras.

• Hur får vi studenter att fullfölja sina studier och ta ut sin 
examen?

• Hur säkrar vi kvaliteten på examensarbetet? Ska studenterna få 
möjlighet att skriva i par?

• Införande av tregradig betygsskala på den verksamhetsförlagda 
utbildningen.
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Glädjeämnen

• Lärare som är engagerade och dedikerade

• Studenter som är intresserade och entusiastiska 

• Utvecklingsarbete med VFU i de praktiskt/estetiska ämnena

• Studenterna är eftertraktade på arbetsmarknaden
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