
Kursrapport  
 
 
Kursens namn:  UVK 1 11F310:1 vt14 
Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

15 - 
Ladok-kod: 11F310 
Antal registrerade studenter: 26 
Program/fristående:  P 
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

Vt 2014 

Kursansvarig:  KKO 
Kurstid:  
(vecka-vecka, år) 

V 4-23 

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

Enkät på PingPong samt 
muntligt 

8 av 26, 30% 

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

Enkätsvaren har givit följande: 
De flesta anser att de i hög grad eller tillfredsställande nått 
kursmålen. 
I något högre grad anser man också att föreläsningarna belyst 
kursens mål. Man är också nöjda med arbetsformerna. 
De professionsanknutna inslagen har i hög grad medverkat till 
att belysa kursens mål. 
Litteraturen anses tillfredsställande eller i hög grad vara 
relevanta för kursens mål. 
Examinationerna bedömdes mäta kunskaperna i relation till 
kursens mål. 
Studenterna bedömer att de i viss mpn kunnat påverka 
kursens upplägg. 
Alla utom en anser att kursens organisation och schema varit 
ett stöd för studierna. 
Angående arbetsbelastningen anser alla respondenter att den 
motsvarat heltidsstudier. 
Man anser också att kursen i hög grad eller mycket hög grad 
är relevant för utbildningen och för den framtida 
yrkesutövningen.  
 

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

Den muntliga mittkursvärderingen visade att studenterna var 
nöjda med upplägget, men att några tyckte att studietakten var 
hög. Det uttrycktes också stor irritation över ”språkveckorna”. 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Extern utvärdering av språkveckorna har genomförts och den 
strukturen kommer att förändras. 
I övrigt har kurslaget inte funnit angeläget att ändra i någon 
större utsträckning. 



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

 

Övrigt  En student önskade mer av samhällsperspektiv i litteraturen. 
En kommentar angående kursstart: 
 
-Jag vet att vi ska kolla upp information inför kursstarten själva, men jag 
finner det lite komplicerat för jag visste inte ens vad PingPong var när vi 
började. Och det var ju där egentligen all information fanns. Därför blev 
det stressigt när kurslitteratur skulle köpas. I framtiden kan det finnas 
någon liten notis så att nybörjare förstår att det är där man ska hämta 
information, kurshandböcker och dylikt. Dessutom tycker jag att 
information om våra VFU-platser var lite dåliga. VFU-platser fanns helt 
plötsligt inte längre i Falkenberg och det fick jag ingen information om 
alls, utan fick reda på det genom en slump. Annars har informationen varit 
tillräcklig 

 


