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Kursens namn:  Forsknings- och utvecklingsarbete inom utbildning  

 
Antal högskolepoäng Hel kurs Varav VFU 

15 hp  
Ladok-kod: SFU003 
Antal registrerade studenter: 10 
Program/fristående:  Kursen ingår i Masterprogram i pedagogiskt arbete. 
Programkull:  
(ex antagna ht-2007) 

Antagna ht-2017 

Kursansvarig:  Magnus Levinsson  
Kurstid:  
(vecka-vecka, år) 

vecka 36 2017 – vecka 2 2018 

Kursresurs:  Rapporteras i TFU 
Examinationsresultat Rapporteras i Ladok 
Kursvärdering: Kursvärderingsform Svarsfrekvens 

Enkät pingpong Färre än tre har svarat 
Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

Färre än tre studenter har svarat på enkäten så det finns ingen 
kursvärdering att utgå från.  
 
Samtal mellan kursansvarig och studenter har dock skett 
under kursens gång gällande en förändring i kursplanen som 
genomfördes inför denna termin. Denna förändring innebar ett 
utvidgat fokus på hållbar utveckling (HU). I tidigare kurser 
har endast sociala dimensioner av HU belysts, men denna 
termin var ambitionen att även inbegripa ekonomiska och 
miljömässiga dimensioner (i syfte att HU-diplomera kursen).  
Detta har dock enligt kursansvarig och studenter varit 
problematiskt eftersom kurslitteraturen inte explicit gör denna 
koppling mellan dessa olika dimensioner av HU och 
framväxten av pedagogiskt arbete/praktiknära forskning inom 
utbildningsområdet. Relationen mellan pedagogiskt 
arbete/praktiknära forskning och HU-dimensioner har 
upplevts som långsökt. 
 
 

Beskrivning och 
sammanfattning av exempelvis 
mittutvärdering eller annan 
utvärdering som skett inom 
kursen.  

-  

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

- Försöken att HU-diplomera kursen har till viss del bidragit 
till ett innehållsligt fokus som inte är linje med kursen 
övergripande fokus på pedagogiskt arbete och praktiknära 
forskning inom utbildningsområdet 

Eventuella förslag till 
förändringar avseende  

- Justera lärandemålet som rör hållbar utveckling till att enbart 
belysa sociala dimensioner. Detta innebär en återgång till ett 



- mål,  
- innehåll,  
- arbetsformer,  
- litteratur,  
- examination  
- organisation av kursen 
- kurslagssammansättning  

lärandemål som gällt i tidigare kurser.  

Övrigt  -  
 


