
Kursrapport (mall)  
 
 
Kursens namn:  Delkurs 2 (Allmändidaktik och lärande) i 

Utbildningsvetenskaplig kärna för ämneslärare med inriktning 
mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, I  

Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 
15 hp 3 hp 

Ladok-kod: 117910:2 
Antal registrerade studenter: 30 
Program/fristående:  Ämneslärarprogrammet 
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

Antagna ht 13 

Kursansvarig:  Anna Hellén 
Kurstid:  
(vecka-vecka, år) 

v. 46 2013-v. 3 2014 

Kursresurs:  Rapporteras i TFU 
Examinationsresultat Rapporteras i Ladok 
Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 

Muntlig mittkursvärdering 
samt slutvärdering i form av 
enkät 

C:a 90 procent av de aktiva 
närvarade vid 
mittkursvärderingen. Färre än 
tre har svarat på enkäten.  

Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

Färre än tre har trots upprepade påminnelser svarat varför dess 
resultat ej kan redogöras för här 

Beskrivning och 
sammanfattning av exempelvis 
mittutvärdering eller annan 
utvärdering som skett inom 
kursen.  

Vid mittkursvärderingen framkom att många studenter ansåg 
att kursen fokuserade alltför mycket på de mindre barnen i 
kurslitteratur, innehåll och examinationer, medan de äldre 
eleverna fick för lite utrymme.  
 
Flera av lärarna har haft synpunkter kring detta, där några har 
menat att vi måste bli bättre på att motivera varför kunskap de 
små barnens utveckling är relevant även för ämneslärare och 
där några har uttryckt att kursinnehållet och litteraturen bör 
modifieras något för att kännas mer relevant för 
studentgruppen. 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Denna kritik framkom även från första programkullen, varvid 
ny föreläsning och nytt seminarium om tonårspsykologi lades 
in. Den andra programkullen framförde ingen kritik alls ang. 
detta och vi bedömde därför att förändringarna hade fallit väl 
ut. Då kritiken återkommit med den tredje kullen finns det 
anledning att anta att dessa förändringar inte varit tillräckliga.  



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

Förslagsvis kan tonåringars språkutveckling och språkbruk 
behandlas mer ingående, både i innehåll, litteratur och 
examination. 

Övrigt   
 


