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Kursrapport

Kurs(er)

Sociala relationer i yrkesutbildning,  YP27LÄ-34981-34982 7.5 hp
Sociala relationer i yrkesutbildning - kurs inom VAL projektet,  YP027U-34964 7.5 hp

Termin:
VT 2021

Namn på kursplats i Athena:
 ( )Sociala relationer Allmän 50, 100 och allmän VAL 30 hp-VT21 6044

Institution
Institutionen för pedagogik och didaktik

Publicerad:
2021-06-01

Antal respondenter (studenter som fått enkäten)
53

Antal svar
22

Sammanställning av kvantitativa svar från kursvärderingen:
Sammanstallning_kursvardering_YP27LÄ_YP027U_VT21.pdf

Beskrivning av eventuella förändringar och eventuella fattade beslut sedan förra 
kurstillfället

Vi gjorde smärre ändringar i studiehandledningen och uppdaterade litteraturlistan med nya 
utgåvor. Därtill kom ett besked vid kursstart som gjorde att vi var tvungna att tidigarelägga 
inlämning av avslutande examinationsuppgift (Fallanalysen) för att inte krocka med 
efterkommande kurs.

Kursens styrkor enligt studenterna
(Sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering 
under kursens gång)

Samtliga studenter som svarat på frågan är nöjda med kursen som helhet, 63% ger kursen en 
4:a eller 5:a i betyg. Kursvärderingen ger att studenterna är nöjda med undervisande lärare, 
kurslitteratur, inbjudna föreläsare samt grupparbeten.

https://arkiv.kursvardering.su.se/document/survey-report/pdf/43b91b2b-48d7-42d9-b1f9-9205e998adfc?#toolbar=1
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Kursens svagheter enligt studenterna
(Sammanfattning baserat på kvantitativa resultat, fritextsvar samt eventuell övrig utvärdering 
under kursens gång)

Att kursen inleds lugnt och avslutas tungt, med examinationsuppgifter som ska in, upplever 
somliga studenter som stressigt. Att vi dessutom fick ändra datum för inlämning av 
Fallanalysen gjorde några studenter lite förvirrade vid kursstarten.

Kursansvarig/motsvarande och eventuellt övriga undervisande lärares analys av 
kursens genomförande och resultat

Kursen gavs helt på distans under rådande omständigheter. Givet detta så upplever vi 
undervisande lärare att kursen genomfördes väl och att resultatet blev så bra som det kunde.

Slutsatser samt eventuella förslag till förändringar för att utveckla kursen inför 
kommande kurstillfällen

Vi kommer att fortsätta att utveckla kursen, möblera om lite bland inlämningarna, uppdatera en 
examinationsform (salstentan) samt uppdatera litteraturlistan.

Övriga kommentarer
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