
Kursrapport (mall)  
 
 
Kursens namn:  UVK 1:1. Utbildningssystemets framväxt, nutida villkor och 

demokratiska grunder 
Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

15 hp  
Ladok-kod: 11gf10 
Antal registrerade studenter: 26 
Program/fristående:  Grundlärare mot fritidshem 
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

Antagna ht-2013 

Kursansvarig:  Marie Fahlén/Mikael Jensen 
Kurstid:  
(vecka-vecka, år) 

V. 36-45, 2013 

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

Enkät/muntlig 60%/100% 
Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

Enkäten på Pingpong besvarades av 60% av studenterna. Här 
framträder en blandad bild. Låga värden till medelvärde 
framträder på frågor kring information om kursens innehåll, 
kursens upplägg och studenternas möjlighet att påverka 
kursens utformning. På frågor kring föreläsningarnas kvalitet 
och studenternas upplevelse av måluppfyllelse ges relativt 
höga värden. 
Kursansvariga hade en muntlig mittutvärdering. Här framkom 
kritik från några studenter. Centrala frågor var bristande 
information om kursens innehåll, kurshandbokens utformning 
och en önskan om snabbare feedback på inlämningsuppgifter. 
En annan punkt var att kursen är svår att överblicka, det är 
alltför många lärare och olika moment. Likaså riktades kritik 
mot att det är alltför mycket litteratur att läsa, vilket 
tillsammans med flera inlämningsuppgifter ger en stor 
arbetsbörda. Kritiken av att kursen är svår att överblicka och 
att den ger en stor arbetsbörda framträder inte lika tydligt i 
enkäten. 

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

Se ovan 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Kursansvariga inser vikten av att informationen till 
studenterna är tydlig, vilket skall beaktas inför kommande 
kurs. Det faktum att kursen består av många olika lärare och 
olika moment, vilket kritiseras av några studenter, är däremot 
en större fråga som måste diskuteras i det stora lärarlaget inom 
UVK 1.   



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

Se ovan. 

Övrigt   
 


