Högskolan i Borås
Institutionen för pedagogik

Kursrapport
Kursens namn:

Ladok-kod:

Utbildningsvetenskaplig kärna för
grundlärare med inriktning mot arbete i
grundskolans årskurs 4-6, I
Hel kurs
Varav VFU
15 hp
0 hp
114610

Antal registrerade studenter:

Varberg 12

Inom program
/fristående:
Programkull: Ht
(ex ht-2007)
Kursansvariga:
Kurstid:

UVK
Lärarprogrammet
VT12

Kursresurs:

Tilldelad resurs

Antal högskolepoäng:

Agneta Welin Mod, Fredrik Zimmerman
V 3 - 12

Se TFU

Kursvärdering:

Kursvärderingsform
Muntlig kursvärdering
med samtliga studenter.
Efter den munliga
kursvärderingen lade vi ut
en anonym enkät på
Pingpong om någon
student ville lägga till
något.

Utnyttjad
resurs
Se TFU

Svarsfrekvens
12/12
0/12

Sammanfattning av kursvärdering
från
- studenter
- lärarlag
- praxisföreträdare (då VFU ingår i
kursen)
- adm. personal

Studenter
Studenterna var nöjda med kursen och
tyckte att föreläsningarna var intressanta
och jämnt fördelade över kursen.
Studenterna ansåg att det var bra att ha
med sig ett skriftligt dokument till
seminarierna. På detta sätt var alla mer
förberedda och rekommenderar att
samtliga seminarier ska ha detta upplägg.
Studenterna önskade att få momenten kön,
klass, etnicitet tidigare i kursen. Det vore
även bra om en av hemtentamina lämnades
in tidigare. Studenterna kritiserade att det
förekom lite väl mycket teknikproblem i
samband med föreläsningarna.
Administrationen kring salstentan fick
kritik och handlade om att tentavakterna
inte hade tillräcklig kunskap för att klara
av tekniken och inte kontrollerade om
eventuella anteckningar tagits med.

Kursansvarig/lärarlags slutsatser
och kommentarer inför kommande
kurs

En reflektion har varit att det kanske är för
svårt att svinga sig mellan personliga
minnen och faktabaserad kunskap i sin
första hemtentamen.
Litteraturlistan måste stämmas av inför
nästa kursomgång.

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

Kursen har fungerat väl och behöver inte
göras om. Dock sker en gemensam översyn
av kursplanen tillsammans med övriga
inriktningar. Det handlar mer om
utveckling av kursen än att den ska göras
om.
Upplägget med ”kotföreläsningar” och
flera inriktningar har gjort kursansvaret
komplicerat och tungrott.

Övrigt

Det är viktigt att det utarbetas rutiner för
hur kursintroduktioner i Varberg
respektive Borås ska utföras.

