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Mall kursrapport

Kursrapport
Kursens namn:

UVK 1:2, Allmändidaktik och lärande ht 12
Borås samt Varberg

Antal högskolepoäng
Ladok-kod:

Hel kurs
15hp
11FK10

Antal registrerade studenter:

151

Program/fristående:

Förskolärarutbildning

Programkull:
(ex antagna ht-2007)
Kursansvarig:
Kurstid:

Ht 2012

Kursresurs:

Rapporteras i TFU

Kursvärdering:

Kursvärderingsform
Enkät

Sammanfattning av
kursvärdering från
- studenter
- lärarlag
Av sammanfattningen skall
framgå måluppfyllelse.

Varav VFU
3hp

ANBO, KKO
V46 ht 12 till v3 ht 12

Svarsfrekvens
Borås 22%
Varberg 17%
Resultaten från Borås och Varberg
Då svarsfrekvensen är låg är det svårt att dra så många
slutsatser av resultatet.
Kursen har utvärderats mot kursplanemålen.
Svarsalternativen Instämmer i högre grad och
Instämmer helt dominerar bland svaren både i Borås
och Varberg.
I Borås anser studenterna i mindre grad än i Varberg
att kursen gett dem möjlighet att följa upp och
analysera barns lärande och utveckling. Detsamma
gäller för målet om observation som vetenskaplig
metod.
Enskilda studentkommentarer från Borås:
Informationen i kurshandboken kunde varit mer
utförlig. Vissa studenter har känt sig osäkra på vad
som krävts av dem i olika examinationer.
Enskilda studentkommentarer från Varberg:
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Kursen har varit givande och rolig. Bra upplägg och
lagom uppgifter utspridda under kursens gång.
Önskemål om att ha mer material utlagt på PingPong.

Kursansvarig/lärarlags
slutsatser och kommentarer
inför kommande kurs

Kurshandbokens struktur och innehåll har varit
likadana i Varberg och i Borås, men uppfattats som
mer otydlig i Borås än i Varberg.

Eventuella förslag till
förändringar avseende
- mål,
- innehåll,
- arbetsformer,
- litteratur,
- examination
- organisation av kursen
- kurslagssammansättning

Vi kursansvariga föreslår att utöka användningen av
PingPong exempelvis genom att förtydliga
seminarieuppgifter och ha dem lättillgängliga i
vänsterspalten.

Övrigt

Vi föreslår också ny litteratur till didaktikmomentet; ”
Hansén, Sven-Erik & Forsman, Liselott (red.) (2011).
Allmändidaktik: vetenskap för lärare. 1. uppl. Lund:
Studentlitteratur

