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)
Arbetsformer:*P&
&
Litteratur:*Inga&justeringar&Ht.&14.&&
Ny&litteratur&Vt.&15:&
Svensson,&AnnPKatrin&(2013).&
Litteraturprofil&i&förskoleverksamheten&–&
vad&ger&det&barnen?&En&utvärdering&av&ett&
samarbete&mellan&bibliotek,&förskola&och&
familjedaghem.&Högskolan&i&Borås,&
Institutionen&för&pedagogik,&BADA,&(43&s)&
http://hdl.handle.net/2320/13296&
 
Litteratur*som*utgår:*
Svensson,&AnnPKatrin&(2011).&
Språkstimulerande&miljöer&i&förskolan:&en&
utvärdering&av&Att&läsa&
och&berätta&P&gör&förskolan&rolig&och&
lärorik.&Borås:&Institutionen&för&
pedagogik,&Högskolan&i&Borås&
Tillgänglig&på&Internet:&
http://hdl.handle.net/2320/9901&(129&s)&
 
&
Examinationsformer:*Tidigarelägg&
salstentamen&Matematik&samt&
salstentamen&Språk*
Organisation)av)kursen:*Ingen&åtgärd*
Kurslagssammansättning:&

Övrigt)) P&
*



 

Enkät: Kursvärdering 11FK31vt14 Borås
Status: öppen
Datum: 2014-07-04 13:34:24

Grupp: Deltagare (VT14-11FK31, Borås- Barn, kultur och kommunikation - i ett
förskoledidaktiskt perspektiv, 30 hp, LGFÖR_V13)

Besvarad av: 18(36) (50%)

1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått målen i kursen?

diskutera och problematisera begreppen barnkultur och barns kultur
redogöra för och diskutera lekens betydelse för barns lärande av kommunikation, språk och matematik
beskriva och problematisera de yngre barnens lek ur olika lekteoretiska perspektiv
redogöra för betydelsen av att barn får möjlighet att uttrycka sig på varierande sätt samt diskutera hur barn i
skapande lek kan uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter
identifiera, skapa och utveckla lärandemiljöer i förskolan som stimulerar alla barns litteracitetsutveckling
beskriva barns språkliga kulturskapande och dess värde för deras muntliga språkutveckling och den språkliga och
kulturella variationen i förskolan
redogöra för hur ett medvetet och kreativt val av barnlitteratur kan stimulera språk- och identitetsutveckling
redogöra för och diskutera olika sätt som barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt hur barns tillit till den egna
förmågan kan stärkas
redogöra för muntliga språkliga uttrycksformer, deras kopplingar till skriftspråkets symboler samt deras kognitiva
och kommunikativa funktioner och problematisera hur barns multimodala berättande kan tas tillvara i förskolan
redogöra för teorier kring och betydelse av barns tillägnande av matematisk kompetens med fokus på
rumsuppfattning, tal och mönstertillämpa digitala verktyg som pedagogiska redskap för barns lärande och
utveckling
redogöra för pedagogisk dokumentation som metod för uppföljning, utvärdering och utveckling av arbetet i
förskolan för att synliggöra och reflektera över förhållningssätt och lärandeprocesser
argumentera med stöd i vetenskapliga texter
skriva och bearbeta texter enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användandet av
källhänvisningsteknik enligt Harvardsystemet

 

antal fördelning alternativ
0 0% Inte alls
1 5,6% I viss grad
4 22,2% Tillfredsställande
9 50% I hög grad
4 22,2% I mycket hög grad

18 har svarat av 36 (50%)
Max antal val: 1

2. I vilken utsträckning anser du att föreläsningarna i kursen har belyst kursens mål?

 

Enkätresultat
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antal fördelning alternativ
0 0% Inte alls
0 0% I viss grad
1 5,9% Tillfredsställande
13 76,5% I hög grad
3 17,6% I mycket hög grad

17 har svarat av 36 (47%)
Max antal val: 1

3. I vilken utsträckning anser du att arbetsformerna i kursen har belyst kursens mål?

Föreläsningar, workshopar, studiebesök, fältdagar och  studiegruppsarbete/projektarbete.

 

antal fördelning alternativ
0 0% Inte alls
0 0% I viss grad
4 22,2% Tillfredsställande
10 55,6% I hög grad
4 22,2% I mycket hög grad

18 har svarat av 36 (50%)
Max antal val: 1

4.  I vilken utsträckning anser du att de professionsanknutna (fältdagarna) inslagen medverkat till att belysa kursens
mål?

 

antal fördelning alternativ
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0 0% Inte alls
1 5,6% I viss grad
5 27,8% Tillfredsställande
11 61,1% I hög grad
1 5,6% I mycket hög grad

18 har svarat av 36 (50%)
Max antal val: 1

5. I vilken utsträckning anser du att kursens litteratur har varit relevant för kursens mål?

 

antal fördelning alternativ
0 0% Inte alls
0 0% I viss grad
5 27,8% Tillfredsställande
9 50% I hög grad
4 22,2% I mycket hög grad

18 har svarat av 36 (50%)
Max antal val: 1

6. I vilken utsträckning anser du att examinationerna mätt din kunskap i relation till kursens mål?

Litteraturseminarier med individuella muntliga redovisningar och inlämningsuppgifter, enskild skriftlig tentamen,
redovisning av projektarbete.

 

antal fördelning alternativ
0 0% Inte alls
0 0% I viss grad
2 11,1% Tillfredsställande
14 77,8% I hög grad
2 11,1% I mycket hög grad

18 har svarat av 36 (50%)
Max antal val: 1

7. I vilken utsträckning anser du att du har kunnat påverka kursens upplägg när/om så behövts?
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antal fördelning alternativ
0 0% Inte alls
7 38,9% I viss grad
4 22,2% Tillfredsställande
5 27,8% I hög grad
2 11,1% I mycket hög grad

18 har svarat av 36 (50%)
Max antal val: 1

8. I vilken utsträckning anser du att kursupplägg och schema samt miljön har varit ett stöd för dig i dina studier
(erbjudits i tid, kommit i rätt ordning, bedrivits i adekvat miljö)?

 

antal fördelning alternativ
0 0% Inte alls
2 11,1% I viss grad
7 38,9% Tillfredsställande
7 38,9% I hög grad
2 11,1% I mycket hög grad

18 har svarat av 36 (50%)
Max antal val: 1

9. I vilken utsträckning anser du att informationen inför och i kursen har varit relevant, tillräcklig och i rätt tid (exempel
inbjudan kursplanering, tillgång till kursplan, litteraturlista samt schema)?

 

antal fördelning alternativ
0 0% Inte alls
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1 5,6% I viss grad
3 16,7% Tillfredsställande
13 72,2% I hög grad
1 5,6% I mycket hög grad

18 har svarat av 36 (50%)
Max antal val: 1

10. I vilken utsträckning anser du att du inför kursen har du erbjudits möjlighet att del av tidigare utvärderingsresultat
(exempel vid kursintroduktion)?

 

antal fördelning alternativ
0 0% Inte alls
2 11,1% I viss grad
6 33,3% Tillfredsställande
7 38,9% I hög grad
3 16,7% I mycket hög grad

18 har svarat av 36 (50%)
Max antal val: 1

11. I vilken utsträckning anser du att din arbetsinsats på kursen motsvarade heltidsstudier (ca 40 timmar per vecka)?

 

antal fördelning alternativ
0 0% Inte alls
0 0% I viss grad
6 33,3% Tillfredsställande
8 44,4% I hög grad
4 22,2% I mycket hög grad

18 har svarat av 36 (50%)
Max antal val: 1

12. I vilken utsträckning anser du att kursen är relevant för din utbildning som helhet?
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antal fördelning alternativ
0 0% Inte alls
0 0% I viss grad
1 5,6% Tillfredsställande
9 50% I hög grad
8 44,4% I mycket hög grad

18 har svarat av 36 (50%)
Max antal val: 1

13. I vilken utsträckning anser du att kursen är relevant för din framtida yrkesutövning?

 

antal fördelning alternativ
0 0% Inte alls
0 0% I viss grad
1 5,6% Tillfredsställande
8 44,4% I hög grad
9 50% I mycket hög grad

18 har svarat av 36 (50%)
Max antal val: 1

14. I vilken utsträckning anser du att kursens genomförande svarat mot högskolans målsättning för likabehandling?

Högskolans målsättning är att personal och studenter skall bemöta och behandla varandra med respekt och att alla
bedömningar av var och ens arbets- och studieinsatser skall ske på saklig grund. Likabehandling gäller främjandet av
jämlikhet, jämställdhet och mångfald och handlar också om att bekämpa diskriminering och trakasserier i alla dess
former och uttryck. I detta arbete har vi alla ett ansvar.
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antal fördelning alternativ
0 0% Inte alls
1 5,6% I viss grad
3 16,7% Tillfredsställande
9 50% I hög grad
5 27,8% I mycket hög grad

18 har svarat av 36 (50%)
Max antal val: 1
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Enkät: Kursvärdering 11FK31vt14 Varberg
Status: öppen
Datum: 2014-07-04 13:35:39

Grupp: Deltagare (VT14-11FK31, Varberg- Barn, kultur och kommunikation - i ett
förskoledidaktiskt perspektiv, 30 hp. LGFÖR_V13)

Besvarad av: 15(26) (57%)

1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått målen i kursen?

diskutera och problematisera begreppen barnkultur och barns kultur
redogöra för och diskutera lekens betydelse för barns lärande av kommunikation, språk och matematik
beskriva och problematisera de yngre barnens lek ur olika lekteoretiska perspektiv
redogöra för betydelsen av att barn får möjlighet att uttrycka sig på varierande sätt samt diskutera hur barn i
skapande lek kan uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter
identifiera, skapa och utveckla lärandemiljöer i förskolan som stimulerar alla barns litteracitetsutveckling
beskriva barns språkliga kulturskapande och dess värde för deras muntliga språkutveckling och den språkliga och
kulturella variationen i förskolan
redogöra för hur ett medvetet och kreativt val av barnlitteratur kan stimulera språk- och identitetsutveckling
redogöra för och diskutera olika sätt som barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt hur barns tillit till den egna
förmågan kan stärkas
redogöra för muntliga språkliga uttrycksformer, deras kopplingar till skriftspråkets symboler samt deras kognitiva
och kommunikativa funktioner och problematisera hur barns multimodala berättande kan tas tillvara i förskolan
redogöra för teorier kring och betydelse av barns tillägnande av matematisk kompetens med fokus på
rumsuppfattning, tal och mönstertillämpa digitala verktyg som pedagogiska redskap för barns lärande och
utveckling
redogöra för pedagogisk dokumentation som metod för uppföljning, utvärdering och utveckling av arbetet i
förskolan för att synliggöra och reflektera över förhållningssätt och lärandeprocesser
argumentera med stöd i vetenskapliga texter
skriva och bearbeta texter enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användandet av
källhänvisningsteknik enligt Harvardsystemet

 

antal fördelning alternativ
0 0% Inte alls
0 0% I viss grad
3 20% Tillfredsställande
9 60% I hög grad
3 20% I mycket hög grad

15 har svarat av 26 (57%)
Max antal val: 1

2. I vilken utsträckning anser du att föreläsningarna i kursen har belyst kursens mål?

 

Enkätresultat
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antal fördelning alternativ
0 0% Inte alls
2 13,3% I viss grad
8 53,3% Tillfredsställande
5 33,3% I hög grad
0 0% I mycket hög grad

15 har svarat av 26 (57%)
Max antal val: 1

3. I vilken utsträckning anser du att arbetsformerna i kursen har belyst kursens mål?

Föreläsningar, workshopar, studiebesök, fältdagar och  studiegruppsarbete/projektarbete.

 

antal fördelning alternativ
0 0% Inte alls
1 6,7% I viss grad
4 26,7% Tillfredsställande
9 60% I hög grad
1 6,7% I mycket hög grad

15 har svarat av 26 (57%)
Max antal val: 1

4.  I vilken utsträckning anser du att de professionsanknutna (fältdagarna) inslagen medverkat till att belysa kursens
mål?

 

antal fördelning alternativ
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0 0% Inte alls
2 13,3% I viss grad
6 40% Tillfredsställande
5 33,3% I hög grad
2 13,3% I mycket hög grad

15 har svarat av 26 (57%)
Max antal val: 1

5. I vilken utsträckning anser du att kursens litteratur har varit relevant för kursens mål?

 

antal fördelning alternativ
0 0% Inte alls
2 13,3% I viss grad
7 46,7% Tillfredsställande
2 13,3% I hög grad
4 26,7% I mycket hög grad

15 har svarat av 26 (57%)
Max antal val: 1

6. I vilken utsträckning anser du att examinationerna mätt din kunskap i relation till kursens mål?

Litteraturseminarier med individuella muntliga redovisningar och inlämningsuppgifter, enskild skriftlig tentamen,
redovisning av projektarbete.

 

antal fördelning alternativ
0 0% Inte alls
0 0% I viss grad
1 6,7% Tillfredsställande
12 80% I hög grad
2 13,3% I mycket hög grad

15 har svarat av 26 (57%)
Max antal val: 1

7. I vilken utsträckning anser du att du har kunnat påverka kursens upplägg när/om så behövts?
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antal fördelning alternativ
0 0% Inte alls
1 6,7% I viss grad
3 20% Tillfredsställande
5 33,3% I hög grad
6 40% I mycket hög grad

15 har svarat av 26 (57%)
Max antal val: 1

8. I vilken utsträckning anser du att kursupplägg och schema samt miljön har varit ett stöd för dig i dina studier
(erbjudits i tid, kommit i rätt ordning, bedrivits i adekvat miljö)?

 

antal fördelning alternativ
0 0% Inte alls
1 6,7% I viss grad
5 33,3% Tillfredsställande
3 20% I hög grad
6 40% I mycket hög grad

15 har svarat av 26 (57%)
Max antal val: 1

9. I vilken utsträckning anser du att informationen inför och i kursen har varit relevant, tillräcklig och i rätt tid (exempel
inbjudan kursplanering, tillgång till kursplan, litteraturlista samt schema)?

 

antal fördelning alternativ
0 0% Inte alls
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0 0% I viss grad
2 13,3% Tillfredsställande
8 53,3% I hög grad
5 33,3% I mycket hög grad

15 har svarat av 26 (57%)
Max antal val: 1

10. I vilken utsträckning anser du att du inför kursen har du erbjudits möjlighet att del av tidigare utvärderingsresultat
(exempel vid kursintroduktion)?

 

antal fördelning alternativ
0 0% Inte alls
0 0% I viss grad
3 20% Tillfredsställande
7 46,7% I hög grad
5 33,3% I mycket hög grad

15 har svarat av 26 (57%)
Max antal val: 1

11. I vilken utsträckning anser du att din arbetsinsats på kursen motsvarade heltidsstudier (ca 40 timmar per vecka)?

 

antal fördelning alternativ
0 0% Inte alls
0 0% I viss grad
4 26,7% Tillfredsställande
7 46,7% I hög grad
4 26,7% I mycket hög grad

15 har svarat av 26 (57%)
Max antal val: 1

12. I vilken utsträckning anser du att kursen är relevant för din utbildning som helhet?
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antal fördelning alternativ
0 0% Inte alls
0 0% I viss grad
3 20% Tillfredsställande
4 26,7% I hög grad
8 53,3% I mycket hög grad

15 har svarat av 26 (57%)
Max antal val: 1

13. I vilken utsträckning anser du att kursen är relevant för din framtida yrkesutövning?

 

antal fördelning alternativ
0 0% Inte alls
0 0% I viss grad
3 20% Tillfredsställande
4 26,7% I hög grad
8 53,3% I mycket hög grad

15 har svarat av 26 (57%)
Max antal val: 1

14. I vilken utsträckning anser du att kursens genomförande svarat mot högskolans målsättning för likabehandling?

Högskolans målsättning är att personal och studenter skall bemöta och behandla varandra med respekt och att alla
bedömningar av var och ens arbets- och studieinsatser skall ske på saklig grund. Likabehandling gäller främjandet av
jämlikhet, jämställdhet och mångfald och handlar också om att bekämpa diskriminering och trakasserier i alla dess
former och uttryck. I detta arbete har vi alla ett ansvar.
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antal fördelning alternativ
0 0% Inte alls
0 0% I viss grad
2 13,3% Tillfredsställande
8 53,3% I hög grad
5 33,3% I mycket hög grad

15 har svarat av 26 (57%)
Max antal val: 1
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