
28     
augusti

ONSDAG

Institutionsdag 
om genomströmning 
på HSD

08:30 - 17:00

08:00 - 08:30
Kaffe och smörgås i Stallet

08:30 - 10:00 
APT och institutionsmöte

10:15 - 11:15 
Presentation av arbetet med 
genomströmning på HSD 

11:30 - 14:00 
Samtal i ämnesgrupper, inklusive 
lunch (på egen hand)

14:00 - 16:00 
Eget arbete/invigning BUV

16:00 -16:30 
Återsamling och kort 
återrapportering i stallet

16:30 
Gemensam förberedelse för grillfest

ca 17:00 
Grillfest

Välkommen till en dag för hela institu-
tionen med fokus på genomströmning 

på HSD!

Syftet med dagens gemensamma samtal 
om ämnesdidaktik på HSD är att:

• Presentera resultatet av arbetet med gen-
omströmning på HSD (delrapportering)

• Diskutera vilka konsekvenser resultaten 
kan få för vår undervisning,
examinationsformer, upplägg av kurser, etc

• Skapa möjlighet till att ge input till det 
fortsatta arbetet med genomströmning på
HSD
 
Vad har vi gjort hittills?
- Sammanställning av 4 rapporter om genom-
strömning på lärarutbildningen (bl.a.
UKÄ:s rapport)
- Sammanställning, kategorisering och analys av 
samtliga avbrott från
grundlärarprogrammet fr.o.m. 2012 och framåt (ma-
joriteten av kurserna)
- Påbörjat en sammanställning, kategorisering och 
analys av avbrotten från
ämneslärarprogrammet fr.o.m. 2012 och framåt 
(hittills re och hi)
- Kvalitativ analys av möjliggörande och hindrande 
faktorer för genomströmning på
HSD:s kurser (från inst.dagen jan -19)

Detaljerat program



Program för dagen
08.00-08.30 
Kaffe och smörgås i Stallet

08.30-10.00 
Institutionsmöte och APT

10.15-11.15 
Introduktion av dagen. Presentation av syfte, bakgrund och resultat av
arbetsgruppens arbete hittills, samt introduktion av samtalsfrågor att diskutera vidare i äm-
nesgrupperna.

11.30-14.00 
Arbete i ämnesgrupper, inklusive lunch (vid valfri tidpunkt). Samtalen i
ämnesgrupperna förs med utgångspunkt i tre frågor:

1. Allmäna reflektioner: Vilka reflektioner väcks utifrån förmiddagens presentation av gen-
omströmning på HSD? Finns tankar man vill skicka med till arbetsgruppen för genomströmn-
ing inför det fortsatta arbetet?

2. Konsekvenser för undervisningen: Vilka konsekvenser kan resultaten av sammanställnin-
gen av kollegiets möjliggörande/hindrande faktorer för genomströmning få för undervis-
ningen, examinationsformer, upplägg av kurser, etc.? Finns det något i de kurser du/ni är 
involverad/e i som kan eller behöver förändras/justeras/anpassas/kompletteras utifrån de 
presenterade resultaten – vilka?

3. Examinationsformer på HSD – med beaktande av lärarutbildningens
ämnesdidaktiska uppdrag:
a) Vilka examinationsformer möter våra studenter under utbildningen
(upprepning och variation)? Finns det anledning att bredda/komplettera med andra exami-
nationsformer? Kartlägg inom gruppen vilka examinationsformer var och en av er har använt 
under den tid ni varit anställda vid HSD: vilka kurser? Vilka reflektioner har du/ni kring dessa?
b) Kan vi ta ett helhetsgrepp på HSD gällande examinationsformer så att
studenterna får erfarenhet av olika examinationsformer? Vilka
examinationsformer har studenterna erfarenhet av?
c) I vilken utsträckning styr/präglar examinationsformerna kursens upplägg, vad studenter-
na ges möjlighet att lära och vilka krav som ställs? (Den här frågan kopplar över till Kristians 
projekt om examinationsformer – här finns en beröringspunkt mellan genomströmnings- och 
bedömningsprojekten.)
En person i respektive grupp ansvarar för att ta anteckningar som skickas till Maria Olson.

14:00 – 16:00 
Eget arbete/invigning BUV

16:00 – 16:30 
Återsamling, ihopknytning och kort återkoppling från respektive grupp.

16:30 
Gemensam förberedelse inför grillfesten

Ca 17:00 
Grillfest!
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