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Kursrapport	  	  
 

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

Antal högskolepoäng Hela denna kurs Varav VFU 
15 hp 3hp 

Ladok-kod: 11FK10, delkurs 1 

Antal registrerade studenter: I Borås, 55 kvar vid delkursens slut 
I Varberg, 38 kvar vid delkursens slut 

Program/fristående:  Lärarprogrammet 

Programkull: 
(ex antagna ht-2007) 

Antagna vt 2014, Borås respektive Varberg 

Kursansvarig:  Anna-Carin Bogren 
Kurstid: v 14-23 2014 

Kursresurs:  Rapporteras i TFU 

Kursvärdering: Kursvärderingsformer Svarsfrekvens 
1 enkäter på Pingpong 
 
Mittkurs träff 

Enkät på hel kurs (38 % i 
Borås och 45% i Varberg – 
räknade på antal studenter 
som var kvar vid tillfället.) 
Till mittkursträffen kom 
nästan samtliga studenter. 

Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen skall 
framgå måluppfyllelse. 

 
 
 
För att ge mera stöd i studiegruppsarbetet infördes två 
insatser de sista veckorna i delkursen när 
studiegruppen gör en gemensam presentation för 
gemensamt betyg. Varje studiegrupp fick en 
schemalagd tid att träffa en lärare (kursansvarig för 
kommande delkurs) för att diskutera gruppens 
arbetsprocess. Dessutom förväntades varje studiegrupp 
dokumentera gruppens träffar, närvaro, och enskilda 
ansvar i ett dokument i gruppens area på Pingpong. 
Detta kan ha hjälpt studenterna, eftersom inga större 
problem framkom i studiegrupparbetet som förra 
terminen var problematiskt för flera grupper. 
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Från lärarlaget framkom inga önskemål kring delarna 
av kursen som tas upp här. Lärare upplever det positivt 
att träffa samma 15-18 studenter under flera veckor 
och följa deras prestationer i olika sammanhang 
(diskussioner, smågruppspresentationer, och enskilda 
skrivuppgifter). Studentgruppen upplevdes allmänt 
som mycket positiv och engagerad. 
 

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  
 

Studenterna upplevde kursen som givande, intressant. 
Bra innehåll och intressanta föreläsningar. Litteratur 
som är intressant och passande till kursmål- 
 
 

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

Kursens mål och innehåll:  
Examination, allmändidaktik är borttaget, 0,5 hp. 
Föreläsning allmändidaktik är borttagen. 
Deltagande seminarier 3st, ger 1,5hp 
Estetisk föreläsning med MNA är ny. 
Föreläsning digitala verktyg är flyttad till termin 3. 
Vilket även målet med digitala verktyg som är 
borttaget i UVK 1:2, flyttas till 11FK30. 
 
  

Övrigt   
 


