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Kursrapport	  	  
 
Kursens namn:   Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare inriktning mot 

F-3. Allmändidaktik och lärande. VT13 i Varberg 
Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

15 hp 3 hp 

Ladok-kod: 11F310:2 

Antal registrerade studenter: 33 

Program/fristående:  Grundlärare mot förskoleklass och år 1-3  

Programkull: 
(ex antagna ht-2007) 

Antagna vt-2013 

Kursansvarig:  Susanne Björkdahl Ordell 
Kurstid: v  14– v 22 , 2013 

Kursresurs:  Rapporteras i TFU 

Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 
Elektronisk enkät 41 procent (16 av 36 

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

I den sammanställning som här görs har alternativen 
tillfredställande, i hög grad och i mycket hög grad slagits 
samman, dessa alternativ står då för att det varit 
tillfredställande. De två andra alternativen inte alls eller i 
viss grad får då stå för de alternativ som betecknar inte 
tillfredställande. Detta för att ge en bättre överblick och mer 
lättillgänglig information. För detaljerad information 
kontakta kursansvarig. 
1. Av de som besvarat enkäten anser 94 % att kursmålen 

uppfyllts. 
2. Att föreläsningarna hjälpt till att belysa kursmålen anser 

94 %.  
3. I vilken utsträckning som arbetsformerna belyst kursens 

mål anser 81 % att detta gjorts i tillräcklig omfattning. 
4. Om de professionsanknutna inslagen medverkat till att 

belysa kursens mål anser  alla. 
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5. 87 % av studenterna har ansett att kursens litteratur varit 
relevant för kursens mål. 

6. 96 % har ansett att examinationerna mätt kunskap i 
relation till kursens mål. 

7. 37 % anser att de haft möjligheten att påverka kursens 
uppläggning i tillräcklig grad. 

8. I vilken utsträckning man ansett att kursupplägg och 
schema varit ett stöd i studierna anser 69 % av de 
svarande att det varit det.  

9. 62 % anser att de fått tillräcklig och relevant information 
inför och i kursen. 

10. 68 % anser att de fått ta del av tidigare 
utvärderingsresultat. 

11. Alla anser att kursen krävt 40 tim/vecka eller mer. 
12. 93 % anser att kursen är relevant för utbildningen i sin 

helhet. 
13. 87 % anser att kursen är relevant i deras framtida 

yrkesutövning. 
14. I vilken utsträckning man ansett att kursens 

genomförande svarat mot högskolans målsättning om 
likabehandling svarar 87 % att de anser det. 
     

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  
 

Kursen kan anses ha fungerat tillfredställande enligt 
utvärderingen och enligt oss lärare. Den har i princip samma 
upplägg som tidigare terminer. Nu har den gått i Varberg för 
första gången. Föreläsningar har varit gemensamma med 
förskollärarutbildningen. Vissa föreläsare hade inte 
uppmärksammat att det var också F-3 studenter, då det 
vanligtvis endast är förskollärarstudenter i Varberg. Detta 
innebar att F-3 studenterna inte fick PPT innan föreläsning 
utan först efter. Studenterna önskade fler diskussionstillfällen 
med lärare för att kunna framföra sina synpunkter. Detta tolkar 
kursansvarig så att de har svårare att spontant möta oss i 
lärarlaget då vi inte finns på plats. Tid borde därför läggas in 
för att möta detta behov hos kursansvarig, gärna tillsammans 
med Annika Rydin.  
Föreläsningarna inför sista salstentamen upplevdes av några av 
studenterna som att de kom alldeles för sent vilket gjorde det 
svårt att förbereda sig inför tentamen. 
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Eventuella förslag till 
förändringar avseende  
- mål,  
- innehåll,  
- arbetsformer,  
- litteratur,  
- examination  
- organisation av kursen 
- kurslagssammansättning  
 

 Se ovan. 

Övrigt   
 


