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Kursvärdering 
Antal svar på studenternas kursvärdering: 15 av totalt 26 tillfrågade (svarsfrekvens 58 %) 
 

1. Förändringar som gjorts som ett resultat av utvärderingen av föregående kurstillfälle: 
 
I förra årets kursutvärdering föreslogs ett upplägg där studenterna gör detta i kursens 
slutskede tillsammans med en kursadministratör. Så gjorde vi iår och det gav positivt resultat 
på svarsfrekvensen som ökade från 31% till 58%.  
 
Delkurs 1 och 4 
Ett förslag från förra årets kursutvärdering var ökad samordning mellan de olika 
seminarierna och de olika ämnena i delkurs 1 och 4. För att vara förberedd att ta emot 
studenter ojämnt fördelade mellan ämnen utvecklade vi i år en gemensamt struktur med 
vissa gemensamma föreläsningar, en workshop, uppdelning i två grupper för vissa moment, 
samt två ämnesspecifika seminarier i respektive ämne. Inför kursstart planerades för att ta 
emot studenter i Företagsekonomi, Geografi, Historia, Musik, Psykologi, Religion, 
Samhällskunskap, och Teater. Inga studenter antogs dock i Geografi och i Psykologi kom inga 
av de två som antagits med Psykologi som första ämne. 
 
I delkurs 4 genomfördes en del gemensamma föreläsningar i samarbete med ISD (se vidare 
punkt 4 nedan)  
 

2. Sammanfattning av studenternas kursvärdering (inkl. identifierade styrkor och 
utvecklingsområden): 

 
Helhetsintryck 
8 av 15 var mycket eller helt nöjda med Ämnesdidaktik med läroplansteori A. 9 av 15 var 
mycket eller helt nöjda med Utbildningens historia och skolans plats i samhället. 6 av 15 var 
mycket eller helt nöjda med Juridik och etik i skolans värld, vilket kan bero på önskemål om 
att delkursen vore längre snarare än innehållet (se kommentar nedan). 9 av 15 var mycket 
eller helt nöjda med Ämnesdidaktik med betyg och bedömning B. De flesta studenterna 
anser att kursdelarna kompletterar varandra och en stor del (11 av 15) är mycket eller helt 
nöjda med kursen som helhet. Inga eller få studenter (0 eller 1) var mindre nöjda eller 
missnöjda med kursen. Helhetsintrycket är således att de flesta studenterna var mycket 
nöjda men att det finns utrymme för förbättringar. I kommentarerna kan man läsa att ”lågt 
betyg” på juridikkursen kan bero på att studenterna önskade mer tid. Kommentarer gällande 
Ämnesdidaktik A handlar om att den var teoritung med mycket abstrakt litteratur som 
kanske passat bättre senare i utbildningen. 
 
Tydliga mål 
De flesta studenter ansåg att ”det var tydligt vad som förväntades”, att ”kursens innehåll och 
undervisningsformer varit relevanta för de förväntade studieresultaten”, att 
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”examinationerna testade hur väl studenten uppfyllt de förväntade studieresultaten”, och 
att ”kursen motsvarat förväntningarna”. Bland kommentarerna nämndes hemtentan i 
didaktik som varit svår att få grepp på, även om det klarnade efter lärares klargöranden.  
 
God undervisning 
De flesta studenter var helt eller mycket nöjda med: kursens struktur (13 av 15) att lärarna 
hjälpt till att nå de förväntade studieresultaten (14 av 15) att det gick att förstå vad som 
undervisades (13 av 15) konstruktiv kritik på prestationer (11 av 15), uppmuntran till 
reflektion över lärande under kursens gång (13 av 15), och att kursmaterialet hjälpt i arbetet 
med att nå de förväntade studieresultaten (12 av 15). 
 
Administration och studiemiljö 
De flesta studenterna var helt eller mycket nöjda med: kursens organisation (11 av 15) hur 
lätt det varit att hitta information (9 av15) möjligheten att få stöd när behov fanns (10 av 
15), 3 av 15 ansåg frågan irrelevant och inga studenter uppgav att de inte fått stöd. Bland 
kommentarerna nämndes att det varit svårt att hitta i mapparna på Mondo och att det varit 
svårt att hitta till HSD pga brist på kartor, vägbeskrivning och skyltar för exempelvis 
konferensrum.  
 
Likabehandling 
Inga studenter uppgav att de själva eller att de sett någon studiekamrat som 
behandlats/bemötts respektlöst eller diskriminerats på annat sätt.  
 
Styrkor och utvecklingsområden 
Från fritextsvaren kan det vara värt att nämna att många berömmer lärarna (samtliga 
kurser) och att det uppskattas att lärarna i ämnesdidaktik har ”ett ben i verkligheten”, det 
kan således ses som en styrka i kursen.  Ett utvecklingsområde som nämns är att 
modernisera undervisningen och erbjuda föreläsningar över videolänk så att man inte alltid 
måste ta sig till universitetet. 
 
 

3. Sammanfattning av kursvärderande samtal (inkl. eventuella justeringar som  gjordes 
som en följd av detta under kursen): 

 
Kursvärderande samtal fördes i Delkurs 1: Ämnesdidaktik A.  Det som bland annat togs upp 
var önskemål om mer grundläggande litteratur i didaktik, lite mer konkret introduktion tidigt  
(exempelvis vad som menas med en undervisningsplanering, moment etc). De oklarheter 
som kom upp ”löstes” i samtalet och det var inte aktuellt att just då göra några justeringar. 
Däremot kan det noteras att det är värdefullt med konkreta exempel på hur en 
undervisningsplanering kan se ut och ev. lägga in någon auskultation/besök hos lärare i 
kursen.  
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I Delkurs 3: Juridik och etik i skolans värld gjordes en kort anonym delkursvärdering i 
samband med examinationsseminariet med hög svarsfrekvens. Studenterna tycker ofta att 
delkursen är för kort och att det är för lite undervisning. Det är naturligtvis svårt att sätta sig 
in juridik- och etikområdena med så få undervisningstillfällen. Kursen ses som nyttig. Den 
avslutande helkursutvärderingen ger vid handen att studenterna är mer kritiska till 
delkursen än vad som framgår av vår delkursutvärdering, vilket innebär att vi måste arbeta 
såväl med delkursens utformning, som med vår delkursutvärdering. 
 
 

4. Sammanfattning av lärarnas kursvärdering och synpunkter (inkl. en beskrivning av 
undervisningsaktiviteter och examinationsformer i relation till de förväntade 
studieresultaten): 

 
Delkurs 1: Ämnesdidaktik med läroplansteori 
… I samband med kursstart och under de första veckorna på höstterminen visade det sig att 
inga studenter i Geografi och Psykologi (bortsett från en student med Psykologi som 
andraämne) påbörjade studierna.  
 

- lätt att det blir för allmänt och generellt när man har för många ämnen i samma 
grupp och när det är enstaka studenter så har dom ingen att bolla med. 

- när enskilda lärare tas in i enstaka ämnen är det en utmaning att få till en helhet för 
studenten. Det krävs att man pratar ihop sig ordentligt om FSR och det är 
tidskrävande.  

 
Delkurs 2 – Utbildningens historia och skolans plats i samhället 
Lärarna var nöjda med kursen. Kursens förväntade studieresultat är länkade till kursens olika 
teman, vilket går igen i seminariestrukturen. Föreläsningar och examinationsfrågor följer 
denna struktur ganska noggrant. 
 
Delkurs 3 – Juridik och etik i skolans värld 
Lärarna har uppfattat studenterna som överlag aktiva, debattglada och intresserade. Det är 
dock uppenbart att delkursen uppfattats som alltför kort och att det är svårt att ta till sig två 
så omfattande och ämnen med få undervisningstillfällen. Den allmänna orienteringen i 
ämnena juridik och etik har skett genom två föreläsningar och de har följts av en digital 
föreläsning som gett en fördjupad studie av ett speciellt juridisk område: Skydd mot 
diskriminering och kränkning i skolans värld. Delkursen avslutades med ett 
examinationsseminarium, som både skulle vara ett lärandetillfälle och ge grund för 
examination av varje student. Studenterna skulle dels besvara sex flervalsfrågor som 
kontrollerar begreppsförståelse, faktakunskaper och förmåga att identifiera olika etiska och 
rättsliga principer o.dyl. Seminariet bestod dock till störst del av diskussioner, där olika 
praktiska fall från skolans värld skulle bedömas utifrån olika rättsliga och etiska 
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förutsättningar och dilemman. Olika möjliga handlingssätt skulle bedömas utifrån vilket 
praktiskt utfall de kunde tänkas få. 
 
Delkurs 4: Ämnesdidaktik med betyg och bedömning 
Innan kursstart hölls ett möte med Tore Nilsson vid ISD om samarbete mellan institutionerna 
i förhållande till kursen. Vi konstaterade att det kan finnas vinster för studenterna om de får 
tillgång till några av de föreläsningar som respektive institution erbjuder som del i kurs. De 
föreläsnings som erbjöds gemensamt för studenter från ISD och HSD var följande:  

- Forskning från 1960- och 2000-talet om så kallad bias i bedömning i förhållande till 
lärares bedömningsarbete i det svenska betygssystemet (VL/HSD) 

- Lärares samtal om skrivbedömning – normer, samstämmighet och deras didaktiska 
beslut (Per Blomqvist/ISD) – baseras på studie i gymnasiets svenskundervisning, men 
alla lärare bedömer elevers skriftliga uppgifter 

- En föreläsning baserad på studentfrågor utifrån kursens innehåll i syfte att klargöra 
missförstånd, (VL/HSD) 

Fördelningen av studenter i förhållande till ämnen ställer stora krav på den lärare som har 
den gruppen studenter där flera gymnasieämnen är representerade. Föreslår att vi försöker 
hitta digitala resurser som vi kan hänvisa studenterna till i syfte att öka den ämnesdidaktiska 
kvaliteten. Möjligen börja samla på Frequently Asked Questions? 
 
 
Resultat 

5. Identifierade utvecklingsområden samt styrkor att ta tillvara på: 
 
Ämnesdidaktik-kursernas (Delkurs 1 och 4) blandning av teori och praktik med lärare som 
har ”ett ben i verkligeheten” är uppskattade. Kontakt med skolverkligheten och ”akademisk 
höjd” är viktigt att ta vara på. 
 
En styrka med Delkurs 2 - Utbildningens historia och skolans plats i samhället är kursens 
unika bidrag till lärarutbildningen. Det finns ingen annan kurs som ger den kombination av 
kritiska perspektiv på skolan och läraryrket utifrån ett historiskt och sociologiskt perspektiv. 
Utvecklingsområden handlar om att göra kursen mer relevant för lärarstudenterna. 
 
Delkurs 3 - Etik och juridik i skolans värld uppfattas ofta som nyttig, men tiden skulle kunna 
utnyttjas bättre. 
 
 

6. Rekommenderade åtgärder och förändringar inför nästa kurstillfälle: 
 

- Koordinering av framför allt delkurs 1 tar mycket tid när det är många lärare 
involverade pga att det är många olika ämnen och små studentgrupper. Detta skulle 
behöva diskuteras på ledningsnivå utifrån ett strategiskt perspektiv. Hur ska vi tänka i 
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vilka ämnen vi erbjuder och hur ska bemanning skötas? Extra utmaning att blanda 
estetämnen och SO, bemanning? Möjligheter till samläsning? Fler gemensamma 
föreläsningar, spela in? Trimma in en lärargrupp som jobbar med KPU som bidrar 
med ämnesdidaktik och VFU i alla kurser? Diskutera annan lösning? 
Auskultationer/skolbesök i delkurs 1 (se exempel från MND) 

- Göra det möjligt för studenter att delta i de ämnesspecifika seminarierna för sitt 
andra ämne i delkurs 1? (var inte möjligt i år av schematekniska skäl men borde inte 
vara så svårt att ordna). 

- Delkurs 3: Juridik och etik i skolans värld: Utveckling av en lärsekvens via plattformen 
Athena som dels har till syfte att ge studenterna ett ytterligare lärandetillfälle, dels 
förbereda studenterna inför diskussionen rörande de praktiska fallen som berörs vid 
examinationsseminariet. 

- Återkomma till juridiska frågor inom ramen för  VFU II och III 
 

 


