Kursrapport 11FB20 V17 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.

Barnet och förskolan- förskoledidaktiska aspekter för
pedagogiskt verksamma i förskolan
Hel kurs
Varav VFU
30hp
11FB20 v17 LGFÖB16h Borås
33
Program
Antagna ht-16
Christina Rask- Swensson
Vecka 3- vecka 21 2017
Rapporteras i TFU
Rapporteras i Ladok
Kursvärderingsform
Svarsfrekvens
enkät
48%
 Kursmålen: I hög grad 70,3%
 Föreläsningarna: I hög grad 59%
 Arbetsformerna: I hög grad 65%
 Professionsanknytna inslag: I hög grad 56%
 Litteratur: I hög grad 41%
 Examinationerna: 47%
 Möjlighet att påverka kursen: I viss grad 53%
 Stöd av kursupplägg och schema: Tillfredställande
41%, I hög grad 24%
 Information i kursen: Tillfredställande 52%
 Möjlighet att ta del av tidigare utvärderingar:
Tillfredställande 53%
 Egen arbetsinsats: I viss grad 35%, I hög grad 24%
 Kursens relevans för utbildningen: I mycket hög grad
47%
 Kursens relevans för yrkesutövning: I mycket hög
grad 47%
 Målsättning för likabehandling: I mycket hög
grad53%
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 upplever att det är svårt med referenshantering
och att skriva akademiskt.
Kursen är intensiv, studenterna arbetar samtidigt och
utbildningen är bara campusförlagd på fredagar. I terminen
ligger det en AFU som ingår i valideringsprocessen.

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

Vid mittkursutvärdering framkom att studenterna var nöjda
med föreläsningar men anser att det är mycket litteratur och
svårt att hinna med. Studenterna efterfrågar fler workshop i
estetiska ämnen främst bild. Studenterna påtalade också att de
skulle vilja ha workshoparna efter de stora examinationerna
för att kunna fokusera och ta till sig mer. Bra med
studiegruppsarbete
Behålla mycket studiegruppsarbete. Titta över
valideringsprocessen samt hur examinationerna ligger i
kursen.
Vi behöver titta över litteraturlistan. Viss litteratur var svår för
studenterna att få tag på. Vi behöver också titta över schemat
för att eventuellt lägga workshoparna bättre i tid.
Valideringsperioden måste också ses över. Eventuellt
tidigarelägga samt förkorta.
Försöka att lägga in fler studiegruppsarbeten samt
självstudiedagar.

