
Kursrapport 
 

 

Kursens namn:  Utbildningsvetenskaplig kärna II Borås (UVKII:II)  
 

Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

30 hp -- 

Ladok-kod: CUVK44 

Antal registrerade studenter: 18 (Borås)       22 (Värnamo) 

Program/fristående:  Program 

Programkull:  

(ex antagna ht-2007) 

 

Kursansvarig:  Camilla Carlsson (Borås)  Selma Music (Värnamo)  
 

Kurstid:  

(vecka-vecka, år) 

v. 50-21      2016/2017 

Kursresurs:  Rapporteras i TFU 

Examinationsresultat Rapporteras i Ladok 

Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 

Enskild anonym enkät på 

Ping Pong 

Borås: 29 % (5 av 17) 

Värnamo: 38% (8 av 21) 

 

Sammanfattning av 

kursvärdering från  

- studenter  

- lärarlag  

Av sammanfattningen ska 

studentens upplevelse till 

möjlighet till måluppfyllelse 

framgå. 

Kursen har belyst målen i hög grad och anges som en relevant 

kurs för framtida yrkesutövning. Föreläsningarna har i hög 

grad belyst kursmålen, likaså arbetsformerna och 

kurslitteraturen. Här anges att gruppdiskussioner har varit bra 

och givande.  

 

Examinationerna har varit tillfredställande men det finns en 

upplevelse om att det blir ojämn arbetsfördelning vid 

gruppexaminationer och möjlighet för en del att ”flyta med. 

Någon lyfter fram att deras individuella kunskaper inte 

bedöms i tillräcklig grad.  

 

Studenterna i Värnamo upplever att de kunnat påverka 

kursens innehåll tillfredställande, medan studenterna i Borås 

har en något lägre skattning här. Informationen i kursen har 

varit tillfredställande, men studenterna upplever inte att de 

kunnat ta del av tidigare utvärderingar i så hög grad. Det har 

krävts mycket arbete och de flesta uppskattar att det krävs 

40h/v. Många ämnen gick omlott och bidrog till en känsla av 

att det var mycket samtidigt under vissa perioder.  

  

Beskrivning och 

sammanfattning av exempelvis 

mittutvärdering eller annan 

utvärdering som skett inom 

kursen.  

Kursansvariga har haft fortlöpande kontakt med studenterna 

och någon mittkursvärdering har inte skett.  

Kursansvarig/lärarlags 

slutsatser och kommentarer 

inför kommande kurs  

Vi bör fundera över hur vi kan säkerställa 

gruppexaminationerna. Mindre antal studenter i 

studiegrupperna är önskvärt.  



Inför kommande kurs så skall 11FB50 bestå av tre fristående 

kursplaner, vilket kommer innebära vissa innehållsmässiga 

förändringar.  

Vid kursintroduktionen bör studenterna delges tidigare 

utvärdering.  

Vid schemaläggningen är alltid ambitionen att låta varje kurs 

pågå för sig, dock är detta i stort sett omöjligt att nå upp till 

pga två kursorter men samma undervisande lärare.  

Eventuella förslag till 

förändringar avseende  

- mål,  

- innehåll,  

- arbetsformer,  

- litteratur,  

- examination  

- organisation av kursen 

- kurslagssammansättning  

Förskollärarutbildningens kursplaner CUVK54, 55 och 58 är 

reviderade och de kommer att anpassas till pedagogiskt 

verksamma. Specifikt så finns behov av att se över 

examinationsformerna i antal, form och innehåll. Vi funderar 

också på att låta studenterna få använda mer av digitala 

medier i kursen tex ta del av vissa föreläsningar digitalt och 

använda olika digitala plattformar i undervisningen.  

  

Övrigt   
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