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Kursutvärdering för PEG220 dk4, Vuxenpedagogik och livslångt lärande, 

7.5 hp 

Kursansvarig: Anna Nørholm Lundin & Malgosia Malec-Rawinski 

Antal examinerade: 61 

Antal godkända: 61 

Svarsfrekvens kursvärdering: 10% 

Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället: För kursen ht-20 planeras 

följande åtgärder: Antalet texter att läsa har minskats. Fortsatt utvecklinsgarbete pågår för 

att förtydliga kursens röda tråd, och för att ge utrymme för att bearbeta litteraturen och 

förtydliga kursens röda tråd i ett nyinsatt (frivilligt) seminarium. En frågestund har satts in 

för att ge utrymme för frågor och för att få feedback kring grupparbetet och kursen i stort. 

Grupparbetet kommer att redovisas i tvärgrupper, för att skapa mer lärande kring uppgiften. 

Ev. kan flera frågestunder sättas in vid behov.   

Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt 

fritextsvar): Föreläsningar var uppskattade, liksom att få bearbeta konkreta case. Larssons 

bok var uppskattat. Kursen har vidgat perspektiven på vuxnas lärande, både teoretiskt och i 

form av olika miljöer/kontexter.  

Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt 

fritextsvar): För många olika texter, svårt se sambandet mellan texter fullt ut. Kursens 

information och röda tråd inte helt tydlig. Instruktioner i tentamen kan bli tydligare.  

Lärarnas analys av kursens genomförande: Kursen gavs på distans pga. corona-epidemin. 

Föreläsningar och fråeg/reflektionsstuder kring dessa var välbesökta och det fanns bra 

diskussioner. Seminarierna var livaktiva och konstrutkiva och det var positivt att få arbeta 

med case. Gruppuppgiften var ett sätt att få arbeta tillsammans, med kurslitteraturen och ett 

självvalt case/exempel på miljö för vuxenutbildning.  

Slutsatser samt förslag till förändringar: Antalet texter att läsa har minskats. Fortsatt 

utvecklingsarbete pågår för att förtydliga kursens röda tråd, och för att ge utrymme för att 

bearbeta litteraturen och förtydliga kursens röda tråd i ett nyinsatt (frivilligt) seminarium. 

En frågestund har satts in för att ge utrymme för frågor och för att få feedback kring 

grupparbetet och kursen i stort. Grupparbetet kommer att redovisas i tvärgrupper, för att 
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skapa mer lärande kring uppgiften. Ev. kan flera frågestunder sättas in vid behov. Ökad 

tydlighet vid tentamen eftersträvas.   

 


