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Kursansvarig 

Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället 

Kursens styrkor enligt studenterna (ex. sammanfattning av kursvärdering) 

Kursens svagheter enligt studenterna (ex. sammanfattning av kursvärdering) 

Lärarnas analys av kursens genomförande 

Slutsatser samt förslag till förändring 

Ylva Sandberg 

En förändring sedan HT18 är att vi använde Athena istället för Mondo som digital lärplattform. Kursdesign 
har gjorts på ett liknande sätt men möjligheterna till multimodalitet och interaktion har varit större. 

Digitala möten via  Zoom har fungerat mycket bra! I Zoom har vi inte alls stött på de tekniska och akustiska 
bekymmer som kunde uppstå i samband med användning av det tidigare mötesprogrammet Adobe Connect. 
Zoom har upplevts som mycket användarvänligt av studenter och lärare. 

 

 

 
Studenterna har över lag varit mycket nöjda med kursen. Seminarierna har varit uppskattade då de innehållit 
en variation av litteraturgenomgångar och praktiska övningar. Kurslitteraturen har beskrivits som relevant 
och att den har stöttat och utvecklat kursdeltagarna i deras professionsutveckling. Halvdistansformatet 
verkar passa många studenter bra. De har kunnat kombinera studier i denna kurs med arbete som 
lärare/studier i andra kurser. 

 

 

 

 

De digitala mötena har varit bra men skulle kunna vara mer effektiva. Studenterna önskade fler tillfällen till 
diskussion i grupper.  

 

 

 

Athena som digital plattform fungerar mycket bra. Efter att använt Zoom på ett omständligt sätt i 
mötesomgång 1 i kursen då jag skickade en specifik länk till studenterna inför varje möte lärde jag mig inför 
mötesomång 2 i kursen att det räcker med att placera ikonen ”Zoom” på Athena och att deltagare klickar på 
den för att delta i mötet.  ;-)  I övrigt tycker jag att kursupplägg och kurslitteratur varit relevant och att 
studenterna uppvisat god måluppfyllelse. 

 

 

 
HT20  kommer jag att pröva ett annat upplägg för de digitala mötena. Studenterna kommer att presentera 
och ge återkoppling på varandras Story Project Plans i smågrupper utan att jag som lärare är med hela tiden. 
Därefter deltar jag de sista tjugo minuterna där studenterna samtalar med varandra utifrån de anteckningar 
de gjort när de varit antecknare. Som lärare kommer jag alltså att lyssna på flera smågruppers metasamtal 
om presentation och återkoppling. På detta sätt kan vi få med mer analys, diskussion och reflektion. 
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