
                                                                             

        Kursrapport 

Bakgrundsinformation 
 
Kursens namn: Pedagogiska perspektiv på ledarskapets villkor och uppdrag, sociala relationer och kon-
flikthantering.  
Termin: VT-22 
Ladokkod: UV255B-L4549  
Kursansvarig: Elisabeth Söderquist 
Antal registrerade studenter: 26  
Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 9 
 

Genomförande Sätt X 
 

Föregående kursrapport är kommuni-
cerad i samband med kursstart men 
också att kursens helt genomförs via 
zoom vilket skapar viss förändring  

 

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, därefter genom att vi försökt vara lyhörda och exem-
pelvis ändra datum för prov. Summativ digital enkät direkt vid kursslut, några studenter väljer istället att 
höra av sig via mail och zoom.  
 
Sammanfattning av studenternas kursvärderingar 
Studenterna ger ett någorlunda gott betyg till kursen i helheten. Studenterna uttrycker att kursen varit läro-
rik och intressant. Några studenter har uppskattat diskussioner i grupper medan några studenter tycker att 
det blev för mycket arbete i grupp. De har lärt sig vikten av att tänka förebyggande i planering och genom-
förande av undervisning och aktiviteter med elever. De har fått insikt i värdet av att kartlägga situationer 
innan och på så sätt förbereda sitt pedagogiska ledarskap. De har lärt sig att inkludera värdepedagogik i 
ämnesundervisning. De har fått arbeta med olika konfliktsituationer och dilemmor både från egna upp-
levda fall och utifrån kursens teori. Arbetsformer, kursens litteratur samt provet i tre delar har bidragit till att 
nå kursens mål. Men vi har även diskuterat en förändring i sista delprovet. Gruppens arbete och diskuss-
ioner ska vi se över. Flera studenter har påpekat att det upplevt stress då de samtidigt med kursen gör sin 
vfu. Att arbeta via distans och zoom uppskattas av studenterna i mycket stor grad.  
 



Sammanfattning av lärarlagets utvärdering med analys Resultatet i form av kursbetyg visar ett gott 
betyg. Vi lärare behöver genomföra kursen igen då detta var första tillfället. 
 
Åtgärdsplan 
Vi åtgärdar problem enligt ovan i kommande planering inför ht-22.  
 
Förslag till revidering av kursplan 
Ingen revidering eller förändring av kurslitteraturen inför kommande kurs i höst. 
. 


