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Kursvärdering 
 

Antal svar på studenternas kursvärdering:  

Undervisningsdelen: 70 av 103 (70%). 

Examinationsdelen: 30 av 103 (29 %) 

 

Förändringar som gjorts som ett resultat av utvärderingen av föregående kurstillfälle: 

Vi har arbetat med att förtydliga kursen som helhet för studenterna genom att erbjuda 

överblick och genom att tydliggöra samband mellan kursens olika delar. Vi har påbörjat ett 

övergripande förändringsarbete som på sikt kommer att skapa lättnad i arbetsbördan för alla 

parter, utan att för den skull göra avkall på varesig innehåll eller kvalitet. 

 

Sammanfattning av studenternas kursvärdering (inkl. identifierade styrkor och 

utvecklingsområden): 

Studenterna upplever SO-kursen som intressant men omfattande och intensiv, med de fem 

olika delkurser som ingår. Historia- och religionskunskapsdelkurserna lyfts som särskilt goda 

exempel på undervisning, liksom varierade seminarieuppgifter och att upptäcka röda trådar 

inom de samhällsorienterande ämnena.  

Kurslitteraturen upplevs i vissa fall som bristfällig.  

Studenterna upplever hemtentamen som en positiv examinationsform och 

examinationsuppgifterna i de olika delkurserna som i stort sett relevanta, men de anser att 

examinationsuppgifterna är för många och omfattande.  

 

Sammanfattning av kursvärderande samtal (inkl. eventuella justeringar som  gjordes som en 

följd av detta under kursen): 

På grund av kursens utformning, är det inte möjligt att genomföra kursutvärderande samtal. 

Sammanfattning av lärarnas kursvärdering och synpunkter (inkl. en beskrivning av 

undervisningsaktiviteter och examinationsformer i relation till de förväntade 

studieresultaten):  

Kurslärarna upplever arbetet med studenterna som positivt och engagerande. Arbete pågår 

med kursutveckling i syfte att skapa lättare arbetsbörda för såväl studenter som undervisande 

lärare. Litteraturlistan är under ständig revidering, då det tyvärr är besvärligt att hitta relevant 

litteratur på motsvarande nivå. Vi försöker erbjuda studenterna digitala alternativ och stöttar 

förmågan att själv söka relevant information på nätet. 

Vi arbetar på att skapa större upplevelse av helhet mellan kurserna genom vårt fokus på 

begrepp och förmågor samt vad som förenar de olika ämnena till ”SO”.  

Vi kommer att på sikt att förändra examinationsformen, så att den inte blir lika omfattande. 

 

Resultat 

Identifierade utvecklingsområden samt styrkor att ta tillvara på: 

Kursens omfattning och hög arbetsbelastning upplevs som ett problem. Många 

inlämningsuppgifter och examinationsuppgifter för 15hp. Litteraturlistan behöver ses över.  

Vi kommer fortsätta arbetet med att belysa hur de olika ämnena hänger samman och  

vi tar med oss att bli än tydligare i vår kommunikation till studenterna.  

 

Rekommenderade åtgårder och förändringar inför nästa kurstillfälle:  
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Vi tar med oss studenternas upplevelse av kursen som intressant men omfattande och intensiv 

i vårt fortsatta kursutvecklingsarbete. Vi fortsätter arbetet med att försöka skapa en mer 

homogen kurs med hög kvalitet och balans.  


