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Kursvärdering 
Antal svar på studenternas kursvärdering Undervisningsdelen: 3 av totalt 16 tillfrågade 
(svarsfrekvens 18 %) 
 
Antal svar på studenternas kursvärdering Examinationsdelen:  
5 av 16 tillfrågade (svarsfrekvens 31 %) 
 
Förändringar som gjorts som ett resultat av utvärderingen av föregående kurstillfälle: 
Kursen har följt samma struktur som tidigare. 

 
Sammanfattning av studenternas kursvärdering (inkl. identifierade styrkor och 
utvecklingsområden): 
Svarsfrekvensen på kursutvärderingen var ganska låg.  

De studenter som svarat på enkäten var överlag nöjda eller mycket nöjda med kursinnehållet 

och examinationsformen. Ett förslag på förändring av innehåll i den individuella 

examinationsuppgiftens framkom och tas vidare i kursutvecklingsarbetet. Litteraturen 

bedömdes vara lagom svår och relevant i kursen, ett förslag till önskemål om byte av titel på 

litteraturlistan lades fram. 

Studenterna/lärarna ansåg Athena vara en något svårarbetad lärplattform och ett krångligt 

forum för diskussion. Fler fysiska träffar på Campus efterfrågades. 

 
Sammanfattning av kursvärderande samtal (inkl. eventuella justeringar som gjordes som 
en följd av detta under kursen): 
Inga kursutvärderande samtal har genomförts. 

Sammanfattning av lärarnas kursvärdering och synpunkter (inkl. en beskrivning av 
undervisningsaktiviteter och examinationsformer i relation till de förväntade 
studieresultaten): 
Som vanligt var det mycket trevligt att möta lärare från olika platser i landet och 
studenterna/lärarna har visat stort engagemang och öppenhet i grupperna. Viss frustration 
har uppkommit i samband med arbetet på den nya lärplattformen Athena, både hos 
studenter och oss lärare.  
 
Resultat 
Identifierade utvecklingsområden samt styrkor att ta tillvara på:  
Föreläsningar och seminarier lyfts som styrkor i kursen, liksom litteraturen och 
fyrspaltsdiskussionerna. Athena upplevdes vara en svårarbetad plattform, så som arbetet i 
nuläget planerats. Examinationsuppgiften upplevdes relevant men behöver ses över så att 
den blir tydligare gällande de didaktiska reflektionerna. 
 
Rekommenderade åtgärder och förändringar inför nästa kurstillfälle: 
Vi har precis övergått från mångårigt arbete på lärplattformen Mondo till kursarbete i 
Athena. Ett fortsatt kursutvecklingsarbete för att möjliggöra breddade 
diskussionsmöjligheter på Athena behövs. Fler tillfällen på Campus har önskats men är 
dessvärre inte möjligt att erbjuda då kursen till största delen är en distansutbildning. Vi 
kommer däremot att arbeta för att skapa fler tillfällen till möten med hjälp av verktyget 
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Zoom, som till viss del kan fungera som ersättning för att träffas rent fysiskt. Litteraturlistan 
kommer ses över och till viss del uppdateras.  
 

 


