
Högskolan i Borås  
Institutionen för pedagogik 
  

Kursrapport  
 

Kursens namn:   UVK 1:2. Allmändidaktik och lärande, 
VT-13. Borås 

Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 
15hp 3hp 

Ladok-kod: 11FK10 

Antal registrerade studenter: 49 

Inom program  
/fristående:  

Förskollärarutbildning 

Programkull: 
(ex ht-2007) 

VT-13 

Kursansvarig:  ANBO, KKO 
Kurstid: v 3 – v 23 , VT-13 

Kursresurs: Tilldelad resurs Utnyttjad resurs 
Redovisat i TFU Redovisat i TFU 

Antal godkända studenter hel kurs: 
 
 

Vid kursslut: 43 

Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 
Enkät 14% 

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

      Resultat från Borås 
I enkäten har 7 studenter av 49 besvarat 
frågorna.  
Studenterna anser i hög grad till mycket 
hög grad att de uppnått kursplanemålen. 
Föreläsningarna i delkursen har i mycket 
hög grad belyst kursens mål precis som 
seminarier och VFU. Kursen upplägg 
anses har varit tillfredsställande till i hög 
grad liksom studenternas egna 
arbetsinsatser och att utbildningen som 
helhet är relevant för framtida 
yrkesutövning. Informationen har varit i 
hög grad tillfredsställande. Examinationer 
har varit i mycket hög grad mätt kunskaper 



i relation till kursen mål. 
Studenterna önskar längre tid mellan 
föreläsningar, seminarier inför tentamen. 
Studenterna önskar också en tydligare 
kurshandbok där det ska vara tydligare 
uttryckt vad inlämningsuppgifterna ska 
innehålla. 
 

Kursansvarig/lärarlags slutsatser 
och kommentarer inför kommande 
kurs  
 

Studenterna anser att kursen är 
tillfredsställande till i hög grad. 

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

. Litteraturen kommer att vara lika, artiklar 
tillkommer om Allmändidaktik samt 
digitala verktyg. 
MaryAnne Holfe Sabel kommer att 
undervisa i allmändidaktik eftersom Jörgen 
Dimenäs avslutat arbetet på Högskolan 
Borås. Inlämningarna ska spridas under 
fler veckor i kursen. 

Övrigt   
 
”Den sammanfattande rapporten skall hållas offentlig men också aktivt ges till berörda parter:  
Kursansvarig ansvarar för återföring till studenterna i utvärderad kurs och för att 
utvärderingsresultatet delges berörda som deltar nästa gång kursen ges. I kursansvaret ingår också 
att aktivt medverka till att göra alla berörda (lärare, administrativ personal, studenter och 
eventuella verksamhetsföreträdare) delaktiga i planeringen av den kurs de berörs av.  
Kursrapporten är en offentlig handling och skall arkiveras enligt gällande regler*, insamlat 
material är arbetsmaterial och behöver inte arkiveras, dock med undantag för sådant material som 
av andra skäl är offentligt.” 

Ur dokumentet: Policy för kursutvärderingsarbetet vid Högskolan i Borås. 
Tillgänglig:  http://etjanst.hb.se/ped/internt/dokument/Kursutvardering_policy.pdf 
 

* För PED gäller att kursrapporten lämnas till studierektor med ansvar för tjänstefördelning och 
kvalitet, till biträdande prefekt och till institutionens webbredaktör.  
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