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Institutionen för pedagogik och didaktik HT 2018 
  
 

Kursutvärdering för UCG30K, Skolan i samhället, 15 hp 

Kursansvarig: Ann Kylén och Larissa Mickwitz  

Antal examinerade: 68 

Antal godkända: 33 

Svarsfrekvens kursvärdering: 31 stycken svarade 

Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället: 

Delkursen Kunskap och vetenskap har infört seminarier för studenterna 

Delkursen Utbildningshistoria och skolans plats i samhället har ökat fokus mot dagens 
skolsystem 

Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt 
fritextsvar): 

Med tanke på den låga svarsfrekvensen kan inte generella slutsatser göras. Men nedan 
redovisas den övergripande bild som gavs av de nio studenter som svarat. 

De flesta uttrycker att de i hög eller ganska hög grad, har fått ökade kunskaper om 
lärarprofessionen (68%), skolans demokratiuppdrag (68%)  

Framförallt delkursen retorik upplevs som mycket givande och relevant. 

Även skolans relation till det omgivande samhället (55%) och förmågan till vetenskapligt 
förhållningssätt, argumentation och kritisk granskning av källor framstod ha utvecklats 
under kursen, om än inte i lika hög grad, 50 % (hög eller ganska hög grad) och 30 % 
(delvis) medan 20 % ansåg att de utvecklat dessa förmågor i mindre grad. 
 
Svårighetsgraden i kursen uppfattas över lag vara på en lagom nivå med undantag av 
Kunskap och vetenskap och Utbildningens historia och skolans plats i samhället där 
ungefär hälften upplevde kurserna som för svåra. 

Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt 
fritextsvar): 
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Kursinformationen inför hela kursen Skolan i samhället uppfattades som endast delvis 
tydlig (60%).  

Det uttrycktes önskemål om att retorikkursen ska få mer plats. 

Dessutom uppfattar inte studenterna att det finns en röd tråd genom hela kursen Skolan i 
samhället (77 % delvis eller inte alls). 

Lärarnas analys av kursens genomförande: 

Slutsatser samt förslag till förändringar: 

Genom att så få studenter svarat på utvärderingen är det svårt att generalisera några 
slutsatser. Men arbetet med att förtydliga kursen pågår och eftersom Mondo snart upphör 
och ett nytt system införs är det rimligt att anta att flera av de problem studenterna upplever 
med Mondo ska försvinna. 

 


