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Kursrapport för Självständigt arbete på grundläggande nivå 15hp 
Vårterminen 2021 

Bakgrundsfakta 
Kursen Självständigt arbete på grunläggande nivå är obligatorisk för studenter som läser 
Grundlärarprogrammet F-3, Grundlärarprogrammet 4–6, Utländska lärares vidareutbildning (ULV) 
och Vidareutbildning för lärare som saknar lärarexamen (VAL). Den ges även som en fristående kurs 
för verksamma lärare som behöver skriva ett självständigt arbete för att erhålla lärarexamen. Kursen 
ges på helfart för studenter som läser på Grundlärarprogrammet F-3 (period AB) samt 4–6 (period 
CD) och på halvfart (period AD) för övriga studenter. Utöver detta har studenter som har läst kursen 
tidigare, men ej blivit klara möjlighet att ansöka om ytterligare handledning eller examination utan 
ytterligare handledning. Studenter som fått betyget F måste läsa om kursen och skriva ett nytt arbete.  

Kursen består av seminarier som vänder sig till samtliga studenter som läser kursen under en period, 
handledningsseminarier i grupper samt par-handledning. Fördelning av handledare görs genom att 
handledarnas expertisområden beskrivs, därefter får studenterna lämna önskemål om vilket område 
som är mest intressant för dem. Studenter som av särskilda skäl önskar att skriva indivuellt har 
möjlighet att ansöka om dispens hos studierektor. På grund av Covid-19 har kursen getts på distans 
denna termin.  

Synpunkter från studenter 
Svarsfrekvensen på kursutvärderingen för de olika grupperna var enligt följande: 
Grundlärarprogrammet F-3 54%, ULV och VAL-programmet 55% och Grundlärarprogrammet 4–6 
28%. Studenterna erbjöds tid i slutet av den muntliga examinationen för fylla i kursutvärderingen. 
Men eftersom kursen har genomförts på distans var det inte möjligt att följa upp detta på samma sätt 
som vid campusförlagd utbildning, vilket är en trolig anledning till den låga svarsfrekvensen. 
Majoriteten av studenterna har på en skala från 1-5 angett 3-5 på frågan om hur nöjda de är med 
kursen (period AB 95% period AD 100% och period CD 100%).  Således verkar de flesta studenter 
som har svarat på kursutvärderingen vara nöjda med kursen.  

Vad var bäst med kursen?  
På frågan om vad som var bäst med kursen har många studenter svarat handledningen, 
handledaren/läraren, hjälpen från andra studenter i handledningsgruppen, arbeta i par, fördjupa dig i ett 
ämnesdidaktiskt område och kursens upplägg,  

Vad skulle du föreslå för förbättringar?  
De förbättringar som föreslås är svåra att sammanfatta då de allra flesta förelås av enbart 1-2 studenter. 
Några exempel på förbättringar är mer handledning, tydligare genomgångar, bättre kurshemsida och 
minskat antal inlämningar i början av kursen.  

Vilka råd skulle du vilja ge framtida studenter på kursen? 
Många studenter skriver att kursens upplägg med tidsramar är väldigt bra och rekommenderar framtida 
studenter att följa dem. Andra nämner vikten av att börja i tid och planera sina studier. Några andra ger 
lugnande råd såsom att ha tålamod, inte stressa och be om hjälp.  

Övriga kommentarer 
De allra flesta har uttryckt sig mycket positivt under ”övriga kommentarer”. Ett fåtal studenter 
uttrycker missnöje kring kurshemsidan på Athena, den muntliga examinationen samt handledningen.  
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Synpunkter från lärarlaget 
I det stora hela verkar lärarna vara nöjda med kursen. Flera efterfrågar dock mer tid för kollegiala 
samtal i kursen. Några lärare har förslag på hur bedömningen av de olika examinationerna skulle 
kunna utvecklas.  

Sammanfattning och förslag på åtgärder 
Sammanfattningvis verkar både majoriteten av studenterna och lärarna vara nöjda med kursen. Antal 
studenter och genomströmning för de olika perioderna är enligt följande:  

• Period AB: 37 studenter från Grundlärarprogrammet F-3. Genomströmning 100%.   

• Period AD: 19 studenter från Utländska lärares vidareutbildning (ULV) och Vidareutbildning 
för lärare som saknar lärarexamen (VAL). Genomströmning 84%. 3 studenter gjorde avbrott i 
kursen. Samtliga av de som deltog på examinationen blev godkända.  

• Period CD: 19 studenter från Grundlärarprogrammet 4-6. Genomströmning 79%. 4 studenter 
(2 arbeten) fick Fx. I skrivandets stund är inte deras kompletteringar bedömda.  

• 12 studenter som har gått kursen tidigare och ej blivit klara i tid examinerades utan ytterligare 
handledning. Genomströmning 67%. 3 studenter erhöll betyget F. En student fick Fx, i 
skrivandets stund är inte studentens  komplettering bedömd. 

Förändingar inför Hösterminen 2021 
Inga större förändirngar kommer att göras i kursens genomförande under hösterminen 2021. 
Storseminarier i period AB och AD kommer att ges på distans. Handledarna kommer att kunna välja 
mellan att schemalägga seminerier på MND eller ha dem på distans. Inga beslut för period CD har 
tagits än. Nya kursansvariga kommer att tillträda pga pension och föräldraledighet.  

 


