
Kursrapport  
 
 
Kursens namn:  Utbildningsvetenskaplig kärna 1:2 
Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

15 hp 3 hp 
Ladok-kod: 11gf10 
Antal registrerade studenter: 26 
Program/fristående:  Grundlärare med inriktning mot fritidshem 
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

Antagna ht-2014 

Kursansvarig:  Marie Fahlén 
Kurstid:  
(vecka-vecka, år) 

V.46, 2014-v.3, 2015 

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

Muntlig utvärdering 100% 
Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

Vid muntlig utvärdering framkom att studenterna i stort var 
nöjda med kursen, även om den var intensiv med flera 
föreläsningar och seminarier, liksom den löpte över jul- och 
nyårshelgerna. 
Det som var negativt var framförallt Workshop i 
gruppdynamik- studiegruppsarbete (även delkurs 1). Detta 
inslag ville studenterna stryka helt. Det såg det inte som 
meningsfullt, och de hade upplevt sig negativt behandlade av 
läraren. Det hade enligt flera studenter skurit sig helt. De 
uttryckte att de inte önskade gå i terapi, bli behandlade som 
barn, och dessutom bli personligt kritiserade inför gruppen av 
en lärare som de inte känner och som inte har anknytning till 
programmet. Istället tyckte det att detta inslag kan ingå som 
en mindre del med seminarieledarna i kursen, att bestämma en 
slags överenskommelse för hur studiegruppen ska arbeta, 
vilket sedan följs upp vid ett senare seminarium. 
    Den andra punkten som studenterna uttryckte negativa 
synpunkter var att fyra seminarier (som inte är kopplade till 
papers eller hemtentaskrivande) är överflödigt. Det hade räckt 
med tre seminarier. Dessutom ligger två seminarier för 
estetisk presentation resp VFU-uppföljning i kursen, som 
redan har ett trångt schema. 
  Studenterna uttryckte (som vid utvärderingen av delkurs 1) 
att seminarierna annars var en av behållningarna i kursen. De 
övar sig på att prata, diskuterar ämnena inför tentamen och 
papers (vilket är styrkande) och lär känna kurskamraterna. 

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

Vi hade ingen specifik mittutvärdering, mer än att vi har 
checkat av vid seminarier och VFU-uppföljning att allt 
fungerat och är till belåtenhet bland studenterna. 



Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Min slutsats är att workshop i studiegruppsarbete bör tas bort 
och ersättas med att seminarieledarna behandlar detta inslag, 
alternativt skulle ett mindre PBL-arbete kring gruppdynamik 
kunna göras vid ett seminarium, och då ersätta det innehåll 
som tidigare behandlats. 
  Likaså bör ett seminarium tas bort, dvs endast ha tre 
seminarier i delkurs 2. Det fungerar bra i förhållande till 
föreläsningar och examinationer. 

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

- Se ovan. Inga övriga förändringar. 
- Jag tänker diskutera förändringar med framtida 

arbetslag samt med studierektor. Jag har diskuterat 
problemen med workshops i konflikthantering med 
ansvarig lärare som endast tycker att felet ligger hos 
studenterna, då de är svaga och omogna. 

Övrigt   
 


