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Kursanalys 
 
Kursnamn och termin: 

Pedagogiskt ledarskap ht 2019. 
 
Kursanalysen utförd av (namn, e-mail): 

Mona Fjellström, mona.fjellstrom@umu.se. 

Svarsfrekvens 
Vad är svarsfrekvensen på kursvärderingen? Om den kan betraktas som hög eller låg, vad kan vara orsaken? 

Svarsfrekvensen är 80 %. Samtliga närvarande kursdeltagare den sista kursdagen besvarade 
utvärderingen. 

Kursens upplägg 
Beskriv mycket kortfattat kursens upplägg (läraktiviteter, examinationer) och eventuella förändringar som har 
genomförts sedan förra kursomgången. 

Din input. 

Arbetsinsats 
Är kursdeltagarnas arbetsinsats i nivå med vad de förväntade sig? Om det finns en betydande avvikelse från 
vad de förväntade sig, vad kan vara orsaken?  

16 (81 %) av de som lämnat in en utvärdering tyckte att de arbetat ungefär som förväntat. Tre 
respondenter ansåg att de arbetat mer eller mycket mer än förväntat. Orsaken till detta verkar enligt 
kommentarerna vara relaterade till respondenternas arbete på institutionen och egen bristande 
planering. 

Resultat 
Hur väl har deltagarna lyckats i kursen? Om det finns betydande skillnader jämfört med tidigare kursomgångar, 
vad kan vara orsaken? 

11 av 19 kursdeltagare var klara med alla moment vid kursen slut. Det är i paritet med tidigare 
kurser. Orsaken till detta är vanligtvis att deltagarnas institutionsarbete lägger hinder i vägen. 

Helhetsintryck av lärmiljön 
Vilket är ditt helhetsintryck av lärmiljön i polärdiagrammet, t.ex. i termer av deltagarnas upplevelse av 
meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet? 

Helhetsintrycket är att lärmiljön varit bra. Samtliga frågor har fått medelvärden mellan 4,44 – 5 och 
spridningen är liten. 

Analys av lärmiljön 
Kan du identifiera några starkare respektive svagare aspekter av lärmiljön i polärdiagrammet – eller i responsen 
på respektive påstående? Vad beror dessa på? 

Den starkaste aspekten har möjligheterna till egen reflektion samt samarbete och diskussion med 
andra varit. En svaghet (4,44) är kursens aktiviteter som uppfattades rätt lika och inte gav så bra 
utrymme för att pröva egna idéer (4,56).   

Det viktigaste lärandet 
Sammanfattningsvis – vad var det viktigaste som deltagarna lärde sig under kursen? Hur förhåller sig detta till 
de förväntade studieresultaten?  
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De har fått reflektera och perspektiv på roll och organisation, insikt i teorier, modeller och 
kvalitetssystem samt verktyg för sitt arbete som pedagogiska ledare på olika positioner.  Det 
stämmer väl med målen för kursen. 

Det bästa med kursen 
Sammanfattningsvis – vad var det bästa med kursen? Hur förhåller sig detta till lärarnas perspektiv?  

Att de fått reflektera och diskutera med kollegor från andra institutioner. Gästföreläsningar, 
kursuppgifter, feedback från lärare och andra deltagare. Det stämmer väl med vår bild och det 
planerade upplägget. 

Förslag till förbättringar 
Sammanfattningsvis – vilka förslag till förbättringar finns, och varför? Hur förhåller sig detta till lärarnas 
perspektiv?  

Kursuppgift 4 behöver förtydligas. Andra förslag är att ha mer inläsning, t ex en artikel per kursträff 
men det behöver då ställas mot att deltagarna tyckte att de haft för lite tid att lägga på uppgifterna. 
Finns också ett förslag om att göra casen lite mer ”mångbottnade” då det är stimulerande sätt att 
jobba. Att bearbeta casen är oproblematiskt. 

Goda råd 
Finns det några goda råd till framtida kursdeltagare som du vill föra fram? Varför har just dessa råd valts ut? 

Planera och prioritera ditt lärande är återkommande råd som speglar kursdeltagarnas 
arbetssituation. Dela med er är ett råd som tydligt tar sikte på en av kursens styrkor.  

Prioriterad kursutveckling 
Vilka aspekter av kursen bör i första hand utvecklas? Hur skulle dessa aspekter kunna utvecklas på kort eller 
lång sikt? 

Kursuppgift behöver förtydligas och det kan göras till nästa kurs. Dessutom skulle man kunna se över 
aktiviteterna så det blir mer variation. Man kan också fundera över möjligheten att ha en text att läsa 
till varje kursträff men det måste ställas i relation till det övriga som deltagarna ska göra. 

Övrig information 
Är det något annat du vill tillägga? 

Härlig kurs och kursdeltagare att arbeta med. . 

 


