Högskolan i Borås
Institutionen för pedagogik

Kursrapport
Kursens namn:
Antal högskolepoäng

UVK2 delkurs 1
Demokratins villkor
16,5 hp

Ladok-kod:

11FK52-Varberg
11FK52 – Borås
11F342 – Varberg
117950 - Borås

Antal registrerade studenter:

Borås 72
Varberg 53
Lärarprogrammet

Inom program
/fristående:
Programkull:
(ex ht-2007)
Kursansvarig:
Kurstid:
Kursresurs:

Varav VFU
3hp

ht13
Fredrik Zimmerman
v 4 2015– v 14 2015
Tilldelad resurs

Utnyttjad
resurs

Budget rapporterad till
studierektor
Antal godkända studenter hel kurs: Vid kursslut:

Kursvärdering:

Kursvärderingsform
Enskild, anonym enkät på
PingPong

Svarsfrekvens

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

Få studenter har fyllt i kursvärderingen så
det är svårt att dra några slutsatser från
denna.
Den absoluta majoriteten av de som har
fyllt i kursvärderingen ansåg att kursens
upplägg och innehåll gett möjlighet till att
nå kursmålen.
Den kritik som gavs från de som fyllde i
var att (här ska det understrykas att den
kritik som ges nedan är oftast från en eller
två studenter):
Kursen hade för högt tempo.
Projektarbetet låg när det var höstlov så
det var svårt att hitta passande
undersökningsdagar.
Man upplevda att olika handledare
bedömde olika när det gäller
projektarbetet.
Några med inriktning förskolelärare skrev
att det var för många uppgifter till VFU:n
och därför svårt att göra all med kvalitet.
Några studenter i Varberg tyckte att det
var synd att områdesdagen inföll samtidigt
som man hade VFU för att man ville inte
missa en VFU-dag.
En student skrev mycket upprörda
kommentarer kring rättningen av
slastentamen i SVA2. Jag gissar att det var
fler studenter som var upprörda när det
gäller rättningen av detta moment. Det
som hände var att studenterna skrev
tentamen på datorn och ett antal av
studenterna sparade sin tentamen på fel
ställe. På grund av att tentorna blev
sparade på fel ställe tog det mycket tid att
få fram dessa tentor vilket gjorde att
rättningen drog ut på tiden.

Det kan läggas till det skrivna på tentan
var väldigt bra enligt rättande lärare.
Läraren rättade också tentorna så fort hen
hade fått tentorna.
Några studenter vill ha mer SVA2.

Kursansvarig/lärarlags slutsatser
och kommentarer inför kommande
kurs
Eventuella förslag till förändringar
avseende
- mål,
- innehåll,
- arbetsformer,
- litteratur,
- examination
- organisation av kursen
- kurslags- sammansättning

Se nedan

Att studenter vill ha mer SVA2 måste ses
över, men frågan är vad som i kursen ska
prioriteras bort.
VFU-uppgiften för förskolelärare får ses
över.
Inlämningssättet av salstentamen i SVA2
får ändras för att undvika missförstånd.

Övrigt

