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Kursrapport Självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet, UM9102- 

UM9107, HT20-VT21 

Bakgrundsfakta 

Kursen gavs helt på distans med en kursstartmöte och en posterworkshop i mars. Utav19 registrerade 

studenter 17 fullföjlde kursen och examinerades juni 2021. Alla studenter som examinerades i juni 

fick godkänt betyg (1 E, 1 D,  5 C, 4 B, 6 A). 

Lärarlag: Jesús Piqueras, Iben Christiansen, Kicki Skog, Kerstin Pettersson, Auli Arvola Orlander, 

Iann Lundegård, Karim Hamza, Per Sund, Carl-Johan Rundgren, Anna Pansell, Eva Norén och Lovisa 

Sumpter. 

Synpunkter från studenter 

10 utav 19 studenter har svarat på enkäten (svarsfrekvens: 52,63 %). Av dessa studenters svar framgår 

att studenterna är i stort sett nöjda eller mycket nöjda med kursen som helhet. Den individuella 

handledning är centralt i kursen och alla studenter anser att de har fått bra mycket bra hjälp från 

handledaren för att klara kursen och har löpande fått konstruktiv kritik på arbetet. Kursen upplevs som 

krävande och de flesta studenter uppskattar att de har lagt mer en 40 timmar i genomsnitt per vecka på 

kursen. Alla studenterna känner sig nöjda elle mycket nöjda med sin egen insats och anser att de har 

tagit ansvar för sitt eget lärande. Flertalet studenter anser att de kommer att ha nytta av det de lärt sig 

på kursen efter utbildningen. De flesta studenter anger att kursen varit välorganiserad, att de kunnat 

hitta den information de behöver och att de kunnat få stöd när de behövde det.  

Studenters råd till blivande studenter på kursen (obs! ej nödvändigtvis representativ för alla 

studenter) 

 

Synpunkter från lärarlaget 

Kursen har en tydlig struktur och fungerar i stort sett väl. Trots pandemin har handledning och de olika 

examinationsmomnet fungerar väl. Kursen sträcker sig över två terminer och läses tillsammans med 

andra kurser och detta innebär en ökad fokus på uppföljning av projektplanen och fasta hållpunkter. 

Det är första gången som kursen använder Athena och det blev en del mindre informationsproblem 

som uppmärksammades av studenterna. Det är också första gången som vi har en kursstart och 

bedömningen har diskuteras i två bedömargrupper (en för matematikämnets didaktik och en annan för 

naturvetenskapsämnenas didaktik). Lärarlaget är väldigt nöjd med uppsatsernas genomsnitliga 

kvalitet. 



  2021-06-23 

Sammanfattning och förslag på åtgärder 

Helhetsintrycket av kursen att att kursen fungerar väl och att studenterna är nöjda med kursen 

självständigt arbete. Man behöver göra mindre justeringar i kommande kurser i Athena och 

studiehandledningen. Kursplanerna har reviderats pga UKÅ:s gransning av ämneslärarprogrammet 

och inför nästa kursomgång (HT21) kommer vi att ha nya kursplaner och betygskriterier.  

Jesús Piqueras, kursansvarig 
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