Kursrapport 11FB10 H16 Borås
Kursens namn:
Antal högskolepoäng
Ladok-kod:
Antal registrerade studenter:
Program/fristående:
Programkull:
(ex antagna ht-2007)
Kursansvarig:
Kurstid:
(vecka-vecka, år)
Kursresurs:
Examinationsresultat
Kursvärdering:
Sammanfattning av
kursvärdering från
- studenter
- lärarlag
Av sammanfattningen ska
studentens upplevelse till
möjlighet till måluppfyllelse
framgå.

Utbildningsvetenskaplig kärna I för pedagogiskt verksamma i
förskolan
Hel kurs
Varav VFU
30 hp
11FB10 h16 Borås
33
Program
Antagna ht- 2016
Christina Rask-Swensson
Vecka 35 2016- vecka 2 2017
Rapporteras i TFU
Rapporteras i Ladok
Kursvärderingsform
Svarsfrekvens
enkät
27%
 Kursmålen: I hög grad 67%
 Föreläsningarna: I hög grad 56%
 Arbetsformerna: Tillfredställande 44%
 Professionsanknytna inslag: Tillfredställande och i
Hög grad 33% / 33%
 Litteratur: I hög grad 44%
 Examinationerna: Tillfredställande 56%
 Möjlighet att påverka kursen: Tillfredställande 56%
 Stöd av kursupplägg och schema: Tillfredställande
335 och i hög grad 33%
 Information i kursen: Tillfredställande 44%
 Möjlighet att ta del av tidigare utvärderingar: inte alls
33% och tillfredställande 44%
 Egen arbetsinsats: I hög grad 33%
 Kursens relevans för utbildningen: I mycket hög grad
56%
 Kursens relevans för yrkesutövning: I mycket hög
grad 67%
 Målsättning för likabehandling: i hög grad 44% och i
mycket hög grad 44%
Studenternas upplevelse till möjlig måluppfyllelse sträcker sig
från tillfredställande till i hög grad.
Studenterna är i stort nöjda med kursen och anser att den är
relevant för utbildningen som helhet och för deras framtida
yrkesutövning
Studenterna tycker att föreläsningarna i kursen har belyst
kursens mål i hög grad och de är mycket nöjda med
grupparbeten och webinarium då det ges möjlighet till

givande diskussioner.
Studenterna tycker att det är svårt att sätta sig in i allt och att
det krävs mer tid än de trodde från början. Några upplever att
en del information kommer för sent.
Lärarlaget: Bra att som studiehandledare ha ansvar för sin
grupp på ca 8 studenter.
Essäuppgiften låg fel i kursen.
Beskrivning och
sammanfattning av exempelvis
mittutvärdering eller annan
utvärdering som skett inom
kursen.
Kursansvarig/lärarlags
slutsatser och kommentarer
inför kommande kurs
Eventuella förslag till
förändringar avseende
- mål,
- innehåll,
- arbetsformer,
- litteratur,
- examination
- organisation av kursen
- kurslagssammansättning
Övrigt

Studenterna nya och många har inte studerat på länge. De
tycker att det är mycket att sätta sig in i.

Studenterna behöver mer om akademiskt skrivande

Förlänga kursintroduktionen för att studenterna ska får mer
information och hjälp med att organisera sitt arbetsplatsbyte.
Försöka att lägga in fler studiegruppsarbeten samt
självstudiedagar.

