
                                                                             

        Kursrapport 

Bakgrundsinformation 
 
Kursens namn: Pedagogiska perspektiv på ledarskapets villkor och uppdrag, sociala relationer och kon-
flikthantering.  
Termin: HT-22 
Ladokkod: UV255B-L4587 
Kursansvarig: Elisabeth Söderquist 
Antal registrerade studenter: 19  
Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 10 
 

Genomförande Sätt X 
 

Föregående kursrapport är kommuni-
cerad i samband med kursstart  

x 

Tidig dialog om förväntningar på kur-
sen 
 

x 

Formativ kursvärdering 
 

 

Summativ kursvärdering 
 

x 

Återkoppling till studenterna  delvis 
 
 
Utvärderingsformer 
Tidig dialog om förväntningar på kursen vid kursstart, information om tidigare ändringar studenter önskat 
som vi genomfört. Summativ digital enkät direkt vid kursens slut.  
 
Sammanfattning av studenternas kursvärderingar 
Studenterna ger ett bra betyg till kursen i helheten. Studenterna uttrycker att kursen varit intressant och 
givande, några studenter önskar att kursen placerades tidigare i utbildningen. Flertalet studenter menar att 
de lärt sig allmänt om ledarskap och fått syn på eget ledarskap, mer förståelse för bemötande av barn i 
olika situationer och i konfliktsituationer. Att de lärt sig teorier om ledarskap och konflikthantering. Examin-
ationerna har bidragit till att nå lärandemålen, de har bidragit till en helhet men ibland något för krävande 
uttrycker några studenter. Arbetsformerna har varit godkända och litteraturen har uppskattats, flera stu-
denter önskar dock tydligare instruktioner. Vi har inte schemalagt gruppdiskussioner i någon större omfatt-
ning då förra gångens utvärdering visade att färre tillfällen önskades. Nu i denna kurs har några studenter 
efterfrågar detta igen medan några studenter uppskattat mer tid för egen läsning och skrivande i stället. Vi 
har förändrat sista delen i provet efter tidigare studenters önskemål, denna kurs har inte fått några kom-
mentarer om denna sista del. Flera studenter har påpekat att det upplevt stress då de samtidigt med kur-
sen arbetar. Att genomföra kursen via distans och zoom uppskattas av studenterna.  
 
Sammanfattning av lärarlagets utvärdering med analys Resultatet i form av kursbetyg visar delvis ett 
gott betyg men fem studenter är underkända och får nu möjlighet till omprov.  



 
Åtgärdsplan 
Vi åtgärdar problem som att utveckla tydlighet i prov enligt studenters önskemål i kommande planering 
inför vt-23.  
 
Förslag till revidering av kursplan 
Revidering i form av ny kurslitteratur inför vt-23 är under process.  
 


