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Kursrapport  
 

Kursens namn:   Utbildningsvetenskaplig kärna I, delkurs 1 
Utbildningsväsendets framväxt och nutida villkor 

Antal högskolepoäng 15hp Varav VFU 0hp 
  

Ladok-kod: 11F310 vt 13 

Antal registrerade studenter: 36 

Program/fristående:  Program, Grundlärare med inriktning mot 
undervisning i förskoleklass och åk 1-3 

Programkull: 
(ex antagna ht-2007) 

Antagna vt 13 

Kursansvarig:  Kerstin Kolback 
Kurstid: Vt 13 

Kursresurs:  Rapporteras i TFU 

Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 
Enskild skriftlig utvärdering 19 studenter av 36 

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

1. En majoritet av de studenter som svarat anger att de 
i hög grad uppnått kursens mål. 

2. En majoritet anser att föreläsningarna i hög grad 
belyst kursens mål. 

3. En majoritet anser att arbetsformerna belyst kursens 
mål. 

4. En majoritet av studenterna anser att de 
professionella inslagen i hög grad medverkat till att 
belysa kursens mål. 

5. En majoritet av studenterna anser att kursens 
litteratur i tillfredsställande eller i hög grad har varit 
relevanta för kursens mål. 

6. En majoritet av studenterna anser att 
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examinationsformerna i hög grad eller i mycket hög 
grad mätt kunskaperna i relation till kursens mål. 

7. Studenterna anser, enligt nedan, att de kunnat 
påverka kursens upplägg när/om så behövts. 

1 5,3% Inte alls 
6 31,6% I viss grad 
7 36,8% Tillfredsställande 
5 26,3% I hög grad 

0 0% I mycket hög 
grad 

8. En majoritet av studenterna 
anser att kursupplägg och 
schema samt miljön varit ett stöd 
i studierna. 
 
9. En majoritet av studenterna 
anser att informationen inför och 
i kursen varit relevant, tillräcklig 
och i rätt tid i tillfredsställande 
eller i hög grad. 
 
10. En majoritet av studenterna 
anser att de inte alls eller till viss 
grad erbjudits möjlighet att ta del 
av tidigare utvärderingsresultat. 
 
11. Studenterna anser att kursen 
motsvarat heltidsstudier enligt 
följande: 
0 0% Inte alls 
1 5,3% I viss grad 
7 36,8% Tillfredsställande 
5 26,3% I hög grad 
6 31,6% I mycket hög grad 
 
   

”Jag tycker inte att vi har haft så 
mycket att göra, men det har 
varit positiv så här i början så att 
man hann lära känna 
människorna, byggnaderna och 
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vad man själv kan.” 
 
”Jag har nog till och med vissa 
veckor lagt ner betydligt mer tid 
än 40 timmar.” 
 
 
12. En majoritet av studenterna 
anser att kursen i hög grad eller i 
mycket hög grad är relevant för 
utbildningen som helhet. 
 
13. En stor majoritet av 
studenterna anser att kursen i 
hög grad eller i mycket hög grad 
är relevant för den framtida 
yrkesutövningen. 
 
14. En majoritet av studenterna 
anser att kursen i hög grad eller i 
mycket hög grad svarat mot 
Högskolans målsättning för 
likabehandling. 
 
”Mycket nöjd med den första 
kursen i utbildningen. Inget att 
klaga på.” 
 
”Det är synd när föreläsaren inte 
hinner med hela innehållet i 
föreläsningen.” 
 
 
 

 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  
 

Studenterna har i stort varit nöjda med kursen och 
därför kommer vi endast att göra smärre förändringar 
till nästa gång kursen går. 
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Eventuella förslag till 
förändringar avseende  
- mål,  
- innehåll,  
- arbetsformer,  
- litteratur,  
- examination  
- organisation av kursen 
- kurslagssammansättning  
 

 

Övrigt   
 


	Kursrapport

