
Skolan i samhället, humaniora och samhällsvetenskap - Kompletterande 
pedagogisk utbildning (KPU), 22,5 hp (HVKS01) 
Skolan i samhället, ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne och ett 
språkämne – KPU, 22,5 hp (HVKS02)  
Kursrapport höstterminen 2018. 
 

Stockholms Universitet 

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) 

Kursvärdering 
Antal svar på studenternas kursvärdering: 8 av totalt 26 tillfrågade (svarsfrekvens 31 %) 
 
Förändringar som gjorts som ett resultat av utvärderingen av föregående kurstillfälle: 
En gemensam litteraturlista har sammanställts för samtliga kurser som ingår i Skolan i 
samhället. Justeringar har gjorts sett till den information som ges till studenterna, framförallt 
vid kursintroduktionen. Utskick av välkomstbrevet inför delkursen Juridik och etik i skolans 
värld kursstart har tidigarelagts.  
Upplägget på seminarierna inom ämnesdidaktik/företagsekonomi har ändrats på följande 
sätt: 

- kortare inlämningstexter inför varje seminarium som utgjorde underlag för 
seminariediskussioner 

- Kort formativ feedback på examinationsuppgifter innan deadline 
 
 
Sammanfattning av studenternas kursvärdering (inkl. identifierade styrkor och 
utvecklingsområden): 
De flesta studenter (knappt 62,5 % av de som fyllt i kursvärderingen) är helt eller mycket 
nöjda med Ämnesdidaktik med läroplansteori A, en än större majoritet är helt nöjda eller 
mycket nöjda med den andra delkursen Utbildningens historia och skolans plats i 
samhället respektive den tredje delkursen Juridik och etik i skolans värld (75 %). Allra mest 
nöjda är studenterna som fyllt i kursvärderingen med delkursen Ämnesdidaktik med betyg 
och bedömning B, då 87,5 % är helt eller mycket nöjda med denna kursdel. 
De allra flesta studenterna är även nöjda eller mycket nöjda med hur de olika delkurserna 
kompletterar varandra (87,5 %). En lika stor andel studenter anger att de är nöjda eller 
mycket nöjda med kursen som helhet, vilket är glädjande. 
 

 
De flesta studenter anger även att de lagt ner mycket eller relativt mycket jobb under 
kursens gång, samt att de förberett sig väl inför seminarier och motsvarande. 
 
 
Studenternas fritextsvar är relativt få till antalet och innehåller få konkreta förslag. Ett 
sådant är att andelen utbildningshistoria borde minskas till förmån för mer juridik. Vissa 
synpunkter på tydligare instruktioner förekommer, liksom att de undervisande lärarna ”har 
en alltför stor slagsida bland lärarpersonal mot Vänsterpartiet och i viss mån 
Socialdemokraterna, och deras undervisning har partipolitisk slagsida.” och att utbildningen 
därmed: ” är upplagd och genomförs på strider mot högskolelagens krav att högskolan ska 
vila på vetenskaplig grund”, men dessa rör sig om åsikter som enbart förs fram av enskilda 
studenter snarare än någon genomgående kritik. Någon önskar även ett mer ingående 
användande av uppgifter/reflektioner i samband med seminarierna. 
 
Svarsfrekvensen på kursvärderingen (31 %) skulle förhoppningsvis kunna förbättras, då de 
ovan angivna åsikterna kanske inte är representativa för studentgruppen som helhet.  
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Sammanfattning av kursvärderande samtal (inkl. eventuella justeringar som gjordes som en 
följd av detta under kursen): 
Har inte skett på ett systematiserat sätt inom ramen för denna kurs, då systemet med 
kursvärderande samtal då inte var implementerat. 
 
Vissa mer informella samtal har förekommit under delkursernas gång där bl.a. ett förändrat 
seminarieschema i för företagsekonomiseminarierna diskuterats av studentgruppen och 
delkursens lärare (majoriteten av studenterna var dock emot de förändringar som en mindre 
studentgrupp föreslog, med färre men mer omfattande seminarier). 
 
 
Sammanfattning av lärarnas kursvärdering och synpunkter (inkl. en beskrivning av 
undervisningsaktiviteter och examinationsformer i relation till de förväntade 
studieresultaten): 
 
Ämnesdidaktik A och B (delkurs 1 & 4, HSD) 
De båda kurserna ämnesdidaktik A och B gavs på HSD i två olika kursgrupper med en 
gemensam introduktion. Därefter delades studenterna in i två grupper. En grupp med 
företagsekonomi (FEK) och en grupp med SO-ämnen.  
 
SO-gruppen 
Spridningen av studenter i SO-gruppen var relativt stor, med merparten lärare i 
samhällskunskap, men också historia, geografi, religionskunskap och psykologi fanns 
representerade. Av administrativa, pedagogiska och ekonomiska skäl samläste denna grupp. 
Upplägget i SO-gruppen var som följer (och bygger på de förväntade studieresultaten): 
 

1. Introduktion till läroplansteori och arbetet som lärare (gemensamt SO-FEK). 
2. Uppdelning i grupper där FEK samläste och SO samläste var för sig med olika 

kursgrupper. 
3. SO-gruppen introducerades till ämnesdidaktiken generellt, men fördjupade sig i sitt 

eget ämne genom lärarledda övningar kring sin egen ämnes- och kursplan. 
4. Fördjupande seminarier med varje ämnesdidaktisk inriktning. 
5. Gemensam avslutning med vidare generell ämnesdidaktik med fördjupning och 

praktiskt arbete i det egna ämnet (planering av kurs, moment och lektioner). 
6. Avslutande hemskrivning med reflektioner kring det egna ämnet utifrån 

undervisning, styrdokument och kurslitteratur. 
 
Utifrån kursutvärderingen är det svårt att göra bestämda slutsatser. Den är ju gjord av alla 
de studenter som läser KPU och därför svårt att avgöra vilka seminarier de hänvisar till.  
De delar där vi kan känna igen våra kursmoment verkar studenterna vara nöjda, exempelvis 
kommentaren om vad som var bäst: ” Kopplingen mellan teori och praktik. Att vi fick 
använda oss av teorierna för att "lösa" praktiska uppgifter.”. Denna del har varit målet med 
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upplägget under kursen. Den bilden stämmer också överens med vår muntliga utvärdering 
som gjordes med studenterna vid kursernas slut. 
 
Företagsekonomi-gruppen 
Det har varit en bra kurs med givande seminarier och en ganska hög nivå på 
studieresultaten. Både vi som lärare och studenterna uppskattar kombinationen av att ha en 
lärare från praktiken och en från akademin, vi kompletterar helt enkelt varandra.  
Seminarieformen passar kursen väldigt bra. Dessa bidrar till en formativ återkoppling och 
studenterna får en diskussion kring den lästa litteraturen med en koppling till det praktiska 
yrkesutövandet. Detta har också bidragit till att de varit redo för både den skriftliga och 
muntliga examinationen, vilket i sin tur gett ganska höga studieresultat.  
 
Utbildningens historia och skolans plats i samhället (delkurs 2) 
Överlag uppfattar lärarlaget kursen som rolig att hålla och studentgruppen som 
stimulerande. Men därutöver kan sägas att grupperna präglas av betydande heterogenitet. 
Många studenter har stora kunskaper i samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen och 
har ett påtagligt självförtroende som studenter. Dessa bidrar till att göra seminarierna 
intressanta och givande. En del studenter från den naturvetenskapliga ämnesgruppen kan 
uppleva kursens teoretiska perspektiv på samhälle och skola som provocerande och 
utmanande, men även detta kan ibland leda stimulerande och givande diskussioner på en 
hög nivå.  
 
Därutöver finns språksvaga studenter med utländsk bakgrund som ibland har svårt att hävda 
sig på seminarierna. Att hitta en nivå som stimulerar samtliga dessa grupper är mycket svårt 
och oftast blir det den förstnämnda gruppen som tillåts dominera. 
 
Juridik och etik i skolan värld (delkurs 3) 
Kursen uppfattas vanligen av studenterna som alltför kort. Vi har därför bearbetat 
introduktionen till delkursen, så att studenterna kvickt kan komma in i ämnet. På plussidan 
kan nämnas att studenterna verkar tydligt förstå delkursens relevans för deras framtida 
yrkesroll. 
 
Resultat 
Identifierade utvecklingsområden samt styrkor att ta tillvara på: 
 
Generellt 
Instruktioner kring uppgifter (oklart för vilka delkurser). 
Svarsfrekvensen på själva kursvärderingen. 
Vissa seminariers upplägg och inriktning samt samordningen mellan vissa ämnen. 
Kursens struktur som helhet och seminariernas inriktning och upplägg kan ses som en stryka, 
då den av allt att döma uppskattas av de flesta studenter som fyllt i kursvärderingen, i 
synnerhet när det gäller den avslutande ämnesdidaktiska delkursen. 
Kombinationen av praktiska och teoretiska perspektiv i de ämnesdidaktiska delkurserna. 
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Ämnesdidaktik A och B (delkurs 1 & 4, HSD) 
KPU (med ULV/VAL) är som regel svåra att planera eftersom kursgruppens sammansättning 
är olika för varje år. I år var sammansättningen sådan att den enda möjligheten var att 
samläsa SO-ämnena (+ psykologi). Det finns fördelar och nackdelar med detta upplägg. 
Fördelen är att gruppen blir tillräckligt stor för att seminarier och diskussioner ska bli 
givande, men å andra sidan blir fördjupningen i det egna ämnet mindre. Som kurslärare i 
historia och samhällskunskap upplevde vi att studenterna ändå var nöjda och att de 
jämförande perspektiven blev givande. Vissa saker framkom muntligt, dvs. att många av 
exemplen kom från vissa ämnen (samhällskunskap och historia) som är de huvudansvariga 
kurslärarnas expertområden (det var också dessa ämnen som var de två vanligaste i 
gruppen).  
Det förekom endast tre psykologistudenter på kursen, men endast två dök upp vid första 
tillfället, men en dök därefter aldrig upp respektive begärde studieuppehåll kort efter att 
kursen inleddes, vilket är beklagligt. 
 
Det förekom endast ett fåtal religionsstudenter på kursen och där upplevde undervisande 
lärare att de fanns ont om tid för ämnesspecifika perspektiv. 
 
Vissa delkursers litteratur kan behöva ses över eller ökas för företagsekonomistudenterna, 
då det varit svårt att hitta relevant och aktuell läsning inom ekonomididaktik.  
 
Utbildningens historia och skolans plats i samhället (delkurs 2) 
Ibland har vi inom kursen talat om att utöka arbetsbelastningen till att även innefatta ett 
större grupparbete. Mot detta talar dels tiden som är relativt knapp (tre veckor) och det 
faktum att mycket av studenternas arbeten redan nu ligger i grupp. Vi har också diskuterat 
om att ändra formerna för examination, men ännu inte tagit något sådant beslut. 
 
Rekommenderade åtgärder och förändringar inför nästa kurstillfälle: 
 
Generellt/översikt 
Instruktionerna för vissa uppgifter under delkurserna fick viss enskild kritik, så de kan behöva 
ses över. Detta arbete försvåras emellertid av att det är oklart exakt vilka uppgifter som 
avses i studenternas kursvärdering. 
Svarsfrekvensen på kursvärderingen kan behöva förbättras, möjligen via ett upplägg där 
detta sker på plats i kursens slutskeende tillsammans med kursadministratör. 
För de ämnesdidaktiska delkurserna krävs inga stora revideringar såvida inte 
studentgruppens tämligen oförutsägbara sammansättning stabiliseras. Dock kan balansen 
och samordningen mellan de olika seminarierna och ämnena säkerligen förbättras (hösten 
2018 var den första gången studentgruppen var så ojämnt fördelad mellan ämnena). 
 
Ämnesdidaktik A och B (delkurs 1 & 4, HSD) 
Under rådande omständigheter (med enstaka studenter i vissa ämnen) är vi nöjda med 
kursupplägget och finner inga skäl att göra stora revideringar av kursernas upplägg. Det som 
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behöver ses över till nästa år är att samköra de specifika ämnesseminarierna med kursens 
innehåll i sin helhet. 
 
För företagsekonomi behövs mer relevant ämnesdidaktisk litteratur. 
 
Juridik och etik i skolan värld (delkurs 3) 
Fortsatt arbete med en skriftlig uppgift i kursen som komplement till 
examinationsseminariet. 


