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Kurs | Course 

Kursnamn | Course name 

Kurskod | 
Course code 

Kurstillfälleskod | 
Instance code 

Omfattning | 
Credits 

Termin | 
Semester 

Svarsfrekvens kursvärdering | 
Response rate course evaluation 

Statistik | Statistics 

Antal registrerade studenter | Number of enrolled students 

Antal studenter som är godkända | Number of students who completed the 
course 

Eventuell kommentar | Comment (if necessary) 

Fördelning antal kvinnor/män bland lärare | Teachers women/men 

Eventuell kommentar | Comment (if necessary) 

Antal disputerade lärare | Teachers with a PhD degree 

Eventuell kommentar | Comment (if necessary) 

Förändringar i kursen från förra gången den gavs | Changes in the course since the last 
time it was given 
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Sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag i kursvärdering (inklusive 
fritextsvar) och formativa utvärderingar 

Summary of the students’ views and suggestions in the summative course evaluation 
(including text answers) and formative evaluations 

Starka sidor | Strengths 

Förslag till förbättringar | Suggestions for improvements 
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Lärares reflektioner kring kursens genomförande och resultat, inklusive 
lärandeaktiviteters och examinationers koppling till lärandemålen | The teachers’ 
reflections on the implementation and result of the course, including the connection 
between teaching activities, examinations and learning outcomes 

Lärares förslag till åtgärder för hur kursens utformning och genomförande kan 
förbättras för att främja jämställdhet och motverka diskriminering | The teachers’ 
suggestions for measures for how the design and implementation of the course may be 
improved in order to promote gender equality and prevent discrimination  
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Lärares reflektioner kring kursens forsknings- och arbetslivsanknytning | The teachers’ 
reflections on the course’s research base and links with the world of work 

Lärares reflektion till hur kursen främjar förståelse för andra länder och internationella 
förhållanden | The teachers’ reflections on how the course promotes understanding of 
other countries and of international circumstances 

Förslag till åtgärder för kursen som helhet | Suggestions for measures for the course 
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Övriga kommentarer | Additional comments 

Datum | Date Kursanalysen sammanställd av | The course analysis was written by 


	Kursnamn  Course name: Skolans uppdrag och lärandets villkor
	Kurskod  Course code: PAUSUL 1
	Kurstillfälleskod  Instance code: 
	Omfattning  Credits: 22,5 hp
	Termin  Semester: HT2021
	Svarsfrekvens kursvärdering  Response rate course evaluation: 36 st
	Antal registrerade studenter  Number of enrolled students: 137
	Antal studenter som är godkända  Number of students who completed the course: 90
	Eventuell kommentar  Comment if necessary: Här kan det skett förändringar då en delkurs betyg kom in sent pga sjukdom.
	Fördelning undervisningstimmar kvinnormän  Distribution of teaching hours womenmen: En jämn fördelning
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_2: Inget att kommentera. 
	Fördelning undervisningstimmar disputerade lärare  Distribution of teaching hours by teachers with a PhD degree: 3
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_3: 
	time it was given: De flesta delkurserna har haft samma upplägg. som tidigare. Delkursen "Läraren och Ledarskapet" har inte arbetat utifrån klasser utan blandat över hela "gruppen", 137 studenter. 5 nya grupper. Mindre föreläsningar och ett stort arbete har lagts vid grupprocess och ledarskap. (Ämneslärarstudenterna gick sin 3; e termin och KPU sin första termin).
	Starka sidor  Strengths: Kursens starka sidor enligt studenterna: Det finns en röd tråd genom kursen. I stort sett nöjda med kursen. Svårt att dra några slutsatser när endast 36 svarat. Men fin indikation när jag hade samtal med 5 studenter. Lärarlagen får bra utvärdering. Engagerade lärare samt att studenterna tycker   att de fått mer personlig kontakt med lärarna.
	Förslag till förbättringar  Suggestions for improvements: Kursens svaga sidor enligt studenterna. Kursens 3 delkurs avbryts av julhelg, svårt att få till ett besök i skola. Tydligare  kommunikation mellan lärarna. Schema önskas in betydligt tidigare på Canvas i en av delkurserna. Önskar mer konflikthantering. I en av delkurserna efterlyses mer föreläsningar.
	between teaching activities examinations and learning outcomes: I samband med betygsmötet framgick att lärarna i stort är nöjda men att det finns utvecklingspotential. Lärarlaget upplever att   denna kull av studenter är positiva och engagerade. Mötet med studenterna är viktigt och kursen som helhet anses vi vara mycket viktig för studenternas kommande lärarprofession.Det som lärarlaget reagerar på är det inte vid kursstart är klart vilka lärare som ska ingå. Upplevs väldigt stressigt. Sjukskrivningar har resulterat till att kollegor hoppat in utan möjlighet till inläsning på kurslitteratur. Inte professionellt från GIH; s sida. En av delkurserna lyfter att det är viktigt att alla teamet känner till allas medverkan i delkursen och att alla har läst  in sig på samtlig litteratur. Närmare integrering önskas mellan de olika momenten i en av delkurserna.
	improved in order to promote gender equality and prevent discrimination: I denna kurs upplever vi inte att det behöves några nya åtgärder. Det är ett av " Läraren och ledarskapets" innehåll.
	reflections on the courses research base and links with the world of work: Vi anser att kursen har en stor arbetslivsanknytning. Alla tre delkurserna innehåller det en blivande lärare behöver. Det som är extra bra är att det ligger en VFU period mitt i kursen vilket ger de andra delkurserna extra fördjupning. Forskning och olika teorier finns med i alla delkurserna. Kan säker bli ännu bättre.
	other countries and of international circumstances: Vi har inte specifikt tagit upp detta i kursen.
	Förslag till åtgärder  Suggestions for measures: Se tidigare kommentarer. Vi behöver se till att vi är tydliga mot studenterna. Schema och innehåll måste in i god tid på Canvas.Förslag till ny litteratur i delkurs 3: Förslag på kurslitteratur:• Skolverket (2011). Förskolans och skolans värdegrund förhållningssätt, verktyg och metoder. www.skolverket.se.• Sundberg, D. (2021) Svenska läroplaner: Läroplansteori för de pedagogiska professionerna. Lund: Studentlitteratur. • Ringarp, J. & Nihlfors, E. (2020). Styrning och ledning av svensk förskola och skola, 2:a uppl. Malmö: Gleerups. Vetenskapliga artiklar och andra studiemedel tillkommer
	Övriga kommentarer  Additional comments: En viktig och intressant kurs! Härligt att äntligen på träffa studenterna som verkligen kändes studiemotiverade.
	Kursanalysen sammanställd av  The course analysis was written by: Kerstin Stenberg
	Datum1_af_date: 25/2 


