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Kursrapport  
 

Kursens namn:  Utbildningars innehåll i relation till 
lärande  

Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 
15 0 

Ladok-kod: SUI003 

Antal registrerade studenter: 7 registrerade studenter varav en inte har 
deltagit vid något tillfälle och en upphörde 
att delta på examinationerna i slutet av 
terminen.  

Inom program  
/fristående:  

Ingår som kurs två i programmet Master i 
pedagogiskt arbete 

Programkull: 
(ex ht-2007) 

Ht-13 

Kursansvarig:  Mikael Jensen och Anita Norlund 
Kurstid: Vt-14 

Kursresurs: Tilldelad resurs Utnyttjad 
resurs 

Se TFU Se TFU 
Antal godkända studenter hel kurs: 
 

Ingen student är godkänd på hela kursen. 
En student är godkänd på kursens första 
del som motsvarar 7.5 hp och fyra 
studenter är godkända på kursens andra del 
som motsvarar 7.5 hp. 

Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 
Muntlig kursvärdering vid 
kursens sista seminarium. 
Fem personer har uttalat 
sig (tre personer närvarade 
vid första tillfället och två 
personer närvarade vid 
andra tillfället). 
 

 



Sammanfattning av kursvärdering 
från  
- studenter  
- lärarlag  
- praxisföreträdare (då VFU ingår i 
kursen)  
- adm. personal  

 
 
Studenterna var nöjda med undervisande 
lärare (det handlar främst om den variation 
av kompetens som har ingått i kursen) och 
de var nöjda med examinationsformerna. 
Studenterna uppskattade att det fanns en 
viss valbarhet i några examinationer som 
bidrar till egna fördjupningar. Essäformen 
som huvudsaklig examinationsform 
fungerade bra men det förekom behov av 
extra instruktioner inför uppgifterna. 
Kursen som helhet uppfattas som väl 
sammanhållen och det ses bara som en 
fördel att de exempel/teman/ämnen som 
tas upp är av varierade slag. 
 

Kursansvarig/lärarlags slutsatser 
och kommentarer inför kommande 
kurs  
 

Kursansvariga är nöjda med de 
förändringar ifråga om mål, upplägg, 
litteratur och examinationer som gjordes 
från föregående år. 

Eventuella förslag till förändringar 
avseende  
- mål,  
- innehåll,  
- arbetsformer,  
- litteratur,  
- examination  
- organisation av kursen 
- kurslagssammansättning  
 

Inga större förändringar föreslås. 
Dimenäs (2007), som har varit en del av 
kurslitteraturen i några omgångar, var svår 
att integrera med nuvarande lärarlag och 
föreslås därför tas bort. Den behöver inte 
ersättas av någon annan litteratur. 

Övrigt   
 
 


