
Högskolan i Borås  
Institutionen för pedagogik 
  

Kursrapport  
 

Kursens namn:   Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK 1. Utbildningssystemets framväxt, nutida villkor och demokratiska grunder 

Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 
15hp 3hp 

Ladok-kod: 11Fk11 

Antal registrerade studenter: 103 

Inom program  
/fristående:  

 

Programkull: 
(ex ht-2007) 

HT-15. Borås 

Kursansvarig:  Anna-Carin Bogren, Christina Rask -Svensson 
Kurstid: v 36 – v 45 , 10 veckor 

Kursresurs: Tilldelad resurs Utnyttjad resurs 
Nn: 
Nn: 
Nn: 
 

Nn: 
Nn: 
Nn: 
 

Antal godkända studenter hel kurs: 
 
 

Vid kursslut: 
40 

Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 40% 
Enkät  



Sammanfattning av kursvärdering 
från  
- studenter  
- lärarlag  
- praxisföreträdare (då VFU ingår i 
kursen)  
- adm. personal  
 

 
Sammanfattning av studenter: Studenter anser i hög till mycket hög grad att de kan redogöra för teorier gällande lärande och utveckling ur ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv, hög 
grad till mycket hög grad. beskriva förskolans och skolväsendets historia och framväxt med särskilt fokus på förskolans 
organisation, villkor och samhällsuppdrag. Samt hur synen på kunskap och lärande har förändrats över tid och hur detta har 
kommit till uttryck i olika styrdokument och policytexter för förskolan. Vidare har det varit positivt att arbeta i studiegrupper och genomföra muntliga redovisningar tillsammans i 
studiegrupperna. 
Föreläsningarna i kursen har i hög grad varit intressanta och givande för studierna. Föreläsning kring att bygga en yrkesportfolio för proffisionell yrkesidentitet önskas av studenterna ligga 
längre fram i utbildningen. Föreläsning kring informationssökning kan upplägget bli bättre och uppgifterna tydligare. 
Studenterna önskar mer utbildning kring PingPong och Kronox. Arbetsformer i kursen har varit varierande vilket har hjälp för att uppnå mål i kursen. Antalet fältdagar kunde utökas till 
fem, nu är det tre.  
Seminarier och i kursen har varit väldigt givande. Positivt med studiegruppsarbete och redovisningar i grupp.  
Information och kommunikation från kursansvariga i kursen tala, läsa skriva önskas. Studenterna önskar också en tydligare kurshandbok samt att undervisande lärare ska vara mer insatta i 
kursens innehåll.  
 
 
 
 
 

Kursansvarig/lärarlags slutsatser 
och kommentarer inför kommande 
kurs  
 

Uppstart där kursansvariga för UVK och tala, läsa skriva informerar tillsammans om kursen innehåll och upplägg. Utbildning för studenter vad det gäller Pingpong och Kronox. 

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

. Genensam kurshandbok för UVK och tala, läsa, skriva. Utbildning för studenterna vad det gäller Pingpong vid kursintroduktion.  
Senarelägga föreläsning kring proffisionell yrkesidentitet.  Examination i tala, läsa skriva senareläggs i kursen samt att föreläsning kring Juridik kommer tidigare i kursen. 

Övrigt   
 
”Den sammanfattande rapporten skall hållas offentlig men också aktivt ges till berörda parter:  
Kursansvarig ansvarar för återföring till studenterna i utvärderad kurs och för att 
utvärderingsresultatet delges berörda som deltar nästa gång kursen ges. I kursansvaret ingår också 
att aktivt medverka till att göra alla berörda (lärare, administrativ personal, studenter och 
eventuella verksamhetsföreträdare) delaktiga i planeringen av den kurs de berörs av.  
Kursrapporten är en offentlig handling och skall arkiveras enligt gällande regler*, insamlat 
material är arbetsmaterial och behöver inte arkiveras, dock med undantag för sådant material som 
av andra skäl är offentligt.” 

Ur dokumentet: Policy för kursutvärderingsarbetet vid Högskolan i Borås. 
Tillgänglig:  http://etjanst.hb.se/ped/internt/dokument/Kursutvardering_policy.pdf 
 



* För PED gäller att kursrapporten lämnas till studierektor med ansvar för tjänstefördelning och 
kvalitet, till biträdande prefekt och till institutionens webbredaktör.  
 
 
 


