
Kursrapport 
 
 
Kursens namn:  Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning 

mot arbete i förskoleklass samt grundskolans årskurs 1-3 
 

Antal högskolepoäng:  Hel kurs Varav VFU 
30 3 

Ladok-kod: 11F350 
Antal registrerade studenter: 18 
Program/fristående:  P 
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

Vt 2013 

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

Vt 15 

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

Enskild skriftlig 10 av 18 
Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

Måluppfyllelse: Studenterna anser att de nått målen i hög grad 
eller i mycket hög grad. Lika nöjda är studenterna med 
föreläsningar, arbetsformer och professionsanknytning. Lite 
lägre omdöme fick litteraturen. 
 
Examinationerna anses tillfredsställande, i hög grad eller 
mycket hög grad mäta kunskaperna i relation till målen. Detta 
gäller även vad det gäller att kunna påverka kursens upplägg, 
samt information inför och under kursen. Inte lika många 
anser att de fått möjligheter att ta del av tidigare 
utvärderingsresultat.  
Man anser att studierna motsvarat heltidsstudier från 
”tillfredsställande” till ”i mycket hög grad”.  
 
Kursen anses som mycket relevant för utbildningen och för 
den framtida yrkesutövningen. 
 
Studenterna har fått möjlighet att utföra sina VFU-uppgifter 
på sin VFU-plats. En student anser att hen endast i viss grad 
fått möjlighet att utföra sina VFU-uppgifter på sin VFU-plats. 
 
 

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

Muntlig kursvärdering terminens sista dag, då alla var 
närvarande, visade att gruppen är nöjd med sin termin och 
anser den vara relevant för utbildningen. Inga förslag 
framkom som skulle leda till någon större förändring av 
kursupplägget inför framtiden. De synpunkter som framfördes 
var att man hade velat ha handledning inför 
närområdesstudierna lite tidigare och att det varit tydligare 



anvisningar gällande antal sidor. 
Det man varit mest nöjd med, förutom att kursen varit rolig 
och relevant är att man fått snabba svar får undervisande 
lärare och kursansvarig om det funnits oklarheter. 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

- 

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

Inga radikala förändringar föreslås. 

Övrigt   
 
 
 


