
Kursrapport  
 
 
Kursens namn:  UVK1:2 Allmändidaktik och lärande i Varberg 
Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

15 hp 3 hp 
Ladok-kod: 11F310 
Antal registrerade studenter: 26 
Program/fristående:  Grundlärare med inrikt förskoleklass och åk 1-3 
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

Antagna VT 2014 

Kursansvarig:  Susanne Björkdahl Ordell 
Kurstid:  
(vecka-vecka, år) 

Vecka 14-23 2014 

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

Enkät i pingpong 26 procent 
Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

Detta är en kurs som går med i princip samma upplägg för 
femte gången. (första gången låg VFU i delkurs 1 men är nu i 
andra delen.)  
Sju av studenterna (26) har besvarat enkäten. De som besvarat 
anser sig i huvudsak tillfredsställda med hur kursens mål, 
innehåll, arbetsformer, examinationer genom förts. Det som är 
ett problem i kursen är att VFU:n ligger förhållandevis sent 
vilket innebär att de föreläsningar och seminarier som ligger 
efter kommer mycket koncentrerat. Föreläsningar och 
seminarier varje dag plus inlämningsuppgifter och en skriftlig 
enskild tentamen under fyra veckor. 
 
Då det är så få svarande har jag valt att slå samman 
alternativen ( i vilken utsträckning anser du att…) till två 
grupper, den ena: inte alls eller i viss grad, den andra: 
tillfredsställande, i hög grad och i mycket hög grad. Med 
andra ord, en mindre nöjd grupp och en nöjdare grupp. 

1. Kursplanemålen finns det två som är mindre nöjda och 
fem som är mer nöjda med att målen uppnåtts. 

2. Föreläsningarna belyst kursens mål anser fem att de 
gjort det och två inte. 

3. Arbetsformerna är ok för alla utom för en. 
4. Professionsanknytningen är ok för alla utom en. 
5. Litteraturen är två inte nöjda med medan fem tycker 

att den är relevant för kursens mål. 
6. Examinationsformerna mätt kunskaperna anser två att 

de inte gjort men fem att de gjort. 
7. Om studenterna kunnat påverka kursens upplägg anser 

sex personer, om det behövts. 
8. Kursupplägg och schema stödjande i studierna är fyra 

mindre nöjda med och tre nöjda. Där finns också 



kommentaren om att det kom som ett bombnedslag 
efter VFU:perioden. 

9. Att få info om kursen och ta del av tidigare 
utvärderingar är också ungefär lika många nöjda med 
som missnöjda.  

10. Att kursen är relevant för utbildningen som helhet 
anser fem av sju. 

11. VFU är de flesta nöjda med och möjligheterna att 
utföra uppgiften från skolan. Hur nöjd man varit med 
handledning varierar. 

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

En kortare muntlig utvärdering av första delen av kursen 
UVK1:2, gjordes strax efter VFU:n var klar. Den kom då 
mycket att handla om VFU:erfarenheterna som studenterna 
haft av sina första veckor. Intrycket kursansvarig fick var att 
de flesta studenterna var nöjda, vilket också enkätsvaren visar. 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Om möjligt ha fler aktiviteter före VFU:n för att det inte skall 
köra ihop sig efter.  

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

Se kursvärderingen.  

Övrigt   
 


