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Kursrapport  
Vid Institutionen för pedagogik tillämpas reglerna i Policy för kursutvärderingsarbetet vid 
Högskolan i Borås (dnr 56-02-10).  
• Kursrapporten skall lämnas till studierektor med ansvar för tjänstefördelning och kvalitet, 

som distribuerar den till övriga berörda.  
• Kursrapproten skall vara inlämnad senast en månad efter kursens slut. Kurser som slutar i 

mitten av januari, höstterminsslut skall vara inlämnade senast 15 februari samma år.  
I övrigt gäller det som framgår av Policy för kursutvärderingsarbetet vid Högskolan i Borås. 
Tillgänglig  

”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.” 

Kursrapporterna finns tillgängliga för alla via institutionens webbsida via ingång student.  
 

Kursens namn:   Utbildningssystemets framväxt, nutida villkor, och 
demokratiska grunder  (UVK1-1) 

Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 
15 hp 3 fältdagar 

Ladok-kod: 11FK10, delkurs 1 

Antal registrerade studenter: 44  

Program/fristående:  Lärarprogrammet 

Programkull: 
(ex antagna ht-2007) 

Antagna vt2013, Borås 

Kursansvarig:  Mary Larner 
Kurstid: v 4 – v 13 , 2013 

Kursresurs:  Rapporteras i TFU 

Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 
Enkät på Pingpong 37%  
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Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen skall 
framgå måluppfyllelse. 

Studenternas svarade på en kursvärderingsenkät på 
Pingpong.  Något över en tredjedel av studenterna 
svarade (några svar kom troligen bort eftersom en del 
besvarade en preliminär version av frågorna. En 
mittkursträff hölls också 5 veckor in i kursen efter en 
föreläsning, då en övervägande majoritet av 
studenterna kom och meddelade sina tankar om 
kursen. 
 
I enkäten bedömde studenterna hur väl de uppnådde 
kursens mål. Gällande kursmål om teorier kring 
utbildning och lärande svarade 50-60% av studenterna 
”tillfredsställande”, och 30-40% svarade ”i hög grad”.  
Fler ansåg sig uppnå kursmål om värdegrund, 
demokrati, och inkludering: 75% svarade ”i hög grad” 
eller ”i mycket hög grad”.  Fem kursmål berörde 
färdigheter med vetenskapliga texter, intervju, digitala 
redskap, databaser, och skrivspråket. Där svarade 69% 
av studenterna att de uppnådde målen 
”tillfredsställande” och 31% svarade i hög eller mycket 
hög grad.  Sammanfattningsvis kan man säga att 
studenterna har tagit väl till värdegrundsfrågor, och 
deras förståelse av teoretiska grunder och praktiska 
färdigheter har fått en god start. 
 
Gällande arbetsformer ställde sig studenterna positivt 
till kursens föreläsningar (50% ”tillfredsställande” och 
38% i högre grad), och 81% bedömde att 
seminarieträffar belyste kursens innehåll i hög eller 
mycket hög grad.  Kursens VFU-anknytning och 
litteratur ansågs av ca. 65-75% av studenter som ”i hög 
grad” relevanta. Ungefär lika många ansåg att 
examinationsformerna var bra, fast några svarade ”i 
viss grad”.   
 
Möjligheter att påverka kursen bedömdes inte stora i 
denna första kurs i utbildningen – 25% svarade ”inte 
alls” på frågan, och 37% svarade ”i viss grad”.  Ändå 
svarade 50% att kursens upplägg, schema, och miljö 
gav ett bra stöd för studierna, och ytterligare 44% 
svarade ”tillfredsställande” på frågan. Missnöje fanns i 
relation till informationen om kursen – 38% svarade 
”inte alls” eller ”i viss grad” kring om den var 
tillräcklig och i rätt tid.   
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När det gäller egen arbetsinsats och kursens relevans 
blev svaren igen positiva – ungefär hälften bedömde 
egen arbetsinsats ”tillfredsställande” och hälften ”i hög 
grad”.  När det gäller kursens relevans till det 
kommande yrket svarade en tredjedel ”i mycket hög 
grad” och lika många svarade ”i hög grad” och 
”tillfredsställande”.   Nästan 70% av studenterna ansåg 
att kursen motsvarade högskolans beskrivna mål för 
likabehandling.  
 
Från lärarlaget kom önskemål om mer varierade 
examinationsformer (förutom skriven enskild 
inlämning), och om krav för Urkundsgranskning av att 
alla inlämningar. Diskussionerna i seminariegrupp 
upplevs väldigt positiva, likaså den Guide för 
seminarieledare som föreslår ett upplägg och innehåll 
för de 6 första träffarna.   
 
Kursens placering först i utbildningen medför att ett 
antal studenter börjar 1-2 veckor efter kursstart och 
missar viktiga presentationer och träffar som är svåra 
att ta igen.  Varje termin har några studenter 
bekymmer med studiemedel innan nya poäng 
registreras, vilket kan medföra stress som påverkar 
relationen med lärarna.   
 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  
 

Kursens mål och innehåll:  Studenterna var mest säkra 
på att de når kursmålen angående värdegrund, vilket 
kan tolkas som lämpligt för utbildningens första kurs. 
Kursens inslag angående teoretisk kunskap och till 
färdigheter med vetenskaplig litteratur och redskap 
måste ses som ett första steg i en progression som 
pågår genom hela utbildningen.  Detsamma måste gälla 
akademiskt skrivande – som kursansvarig bedömer 
upptar stor plats i kursen och studenters tankar. Det är 
viktigt att bevaka balansen mellan kursens många mål. 
 
Arbetsformer och examination: En utveckling har skett 
under de 4 terminerna kursen har gått för att skapa mer 
varierade arbetsformer och examinationsformer, för att 
engagera studenter med olika lärstilar och utveckla 
olika uttrycksformer. Grupparbeten i början 
(gestaltning av läroplan) och i slutet (presentation kring 
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kön, klass, och etnicitet) har uppskattats och ger balans 
till enskilda skrivna inlämningar som annars 
dominerar.  En bred översyn av hur studenters 
färdighet med akademiskt skrivande ska utvecklas och 
examineras har påbörjats, vilket är viktigt inför 
framtida kurser. 
 
Kursens organisation och information:  Planering av 
kursens schema ger möjligheter att skapa en bättre 
början och slut.  För många undervisningsinslag tidigt 
skapar stress allmänt och problem för studenter som är 
sent antagna (5+ har varit vanligt).  Studenters 
önskemål om mer tid för uppgifter i kursens slut kan 
också tillgodoses genom schemaplanering. Denna 
termin innebar sena ändringar i examinationsformer 
och kort tid mellan terminerna att kurshandbokens 
detaljer inte var genomarbetade vid kursstart. Det får 
inte bli så i framtiden. Många studenter litar på 
utskriven kurshandbok innan de lär sig alla 
webbaserade system som uppdateras regelbundet. 
Samtidigt skapar strukturen med kontinuerlig kontakt 
med en seminarieledare en trygghet för studenterna och 
underlättar informationsflödet. 
 
Kurslag:  Kursens viktigaste delar – lärarna som håller 
föreläsningar och seminariediskussion – har fungerat 
utmärkt.  Muntligt har studenterna uttryckt stor 
uppskattning för den stimulans, utmaning, och intresse 
som kurslaget skapar inför deras kommande yrke. 

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

 
Mål och innehåll: Kursens tydlighet skulle framgå 
bättre om antalet kursmål var mer begränsad.  Inför 
nästa kurstillfälle har ett mål tagits bort och ett annat 
omformulerats. 
 
Examination: I den översyn som pågår angående 
undervisning och examination av akademiskt skrivande 
skulle en granskning av kriterierna och bedömning vara 
på sin plats, så vi kan skapa en mera positiv ingång i 
denna viktiga aspekt av högskoleutbildning. Gällande 
förslaget om Urkundsgranskning är beslutet att låta 
detta vänta till delkurs 2 för att inte överbelasta första 
kursen med för många system och kontrollinstanser. 
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Kurslagssammansättning:  Lärarlaget har passat 
mycket bra – särskilt viktigt är praktisk erfarenhet i 
förskolans verksamhet hos seminarieledarna, eftersom 
seminariernas fokus är koppling mellan teori och 
praktik inom förskolan. Längre fram i kursen är det 
givande att studenterna träffar en bredare skara av 
lärare som ger respons och bedömer deras arbeten. 
 
Information och organisation: Vi har önskat att en del i 
välkomsten berör studenternas ansvar i relation till 
CSNs krav för studiemedel, så att de kan lösa det innan 
kursstart.  I möjligaste mån bör ändringar till 
kurshandboken undvikas.  
 
Arbetet måste fortsätta med att förtydliga de första 
skrivuppgifter, utan att tappa öppenheten som 
karaktäriserar högskolestudier. 
 
Mittkursträffen är en viktig punkt för att få byta tankar 
om kursen, den kan ev. komma tidigare.  

Övrigt   
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