
Kursrapport (mall)  
 
 
Kursens namn:  Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II; 

Vetenskapliga perspektiv 
Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

7,5 hp - 
Ladok-kod: C1FK65 
Antal registrerade studenter: 88 studenter i Borås och 65 studenter i Varberg  
Program/fristående:  Program  
Programkull:  Antagna ht 2014 
Kursansvarig:  Susanne Klaar 
Kurstid:  
(vecka-vecka, år) 

18-22, 2017 

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

Enkät 20 % 
Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

1. 

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

 
I övrigt anser studenterna att kursen främst bidragit till 
akademiska kunskaper, och att kursen är en del i förberedelsen 
inför examensarbetet.  
Kursen är kort vilket exempelvis innebär  

 någon student anser (med rätta) att föreläsningar 
kommer för snabbt inpå seminarier. 

 Mycket stoff på kort tid 
 Intensiv kurs 
 Det krävs planering för att hinna 

Flera studenter påpekar att de är nöjda med sina 
seminarieledare som bidragit till förtydliganden kring 
kursupplägg och kursuppgift.  
Det finns också kommentarer om att bedömningarna sker på 
olika vis beroende av vilken medbedömande lärare som läser. 
Studenterna anser sig inte ha kunnat påverka kursen i så stor 
utsträckning. 

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

Ingen mittutvärdering genomförd på grund av att kursen 
enbart är 7,5 hp 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 

Kursen kommer att genomgå strukturella förändringar.  
Ex. Innehålla VFU och därigenom bli längre (15 hp) och få en 



inför kommande kurs  större koppling till verksamhetsförlagd utbildning 
Ligga i närmare anslutning till examensarbetet 
 
Vi kommer att försöka hålla kvar kontinuiteten med lärarledda 
seminarier där samma seminarieledare följer en mindre 
studentgrupp. 
 

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

Se ovan gällande kursförändringar 

Övrigt   
 


