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• Utlagd undervisningstid 
Kursen bedrevs på distans p.g.a. Coronapandemin. Totalt sett lades 14 
inspelade föreläsningar ut (6 av Erik, 5 av Sofia Arvegård och 3 
gästföreläsningar) och 6 möten med studenter genomfördes (2 med Erik, 
2 med Erik och gästföreläsare och 2 med Sofia) och ett obligatoriskt 
seminarium uppdelad på fyra grupper. 
 
Det är mycket glädjande att alla gästföreläsare ställde upp på 
distansundervisningen denna termin igen. Tack!  
 

• Examinationer 
Kursen examinerades genom hemtentamen och obligatoriskt seminarium. 
  

• Genomströmning  
Registrerade: 94 på min lista från expeditionen. 138 anges i 
kursvärderingen. 
Examinerade vid första hemtentamen: 85 (5 underkända) 
Examinerade vid andra hemtentamen: 5 (1 underkänd) 
 

• Beskrivning av eventuella förändringar sedan förra 
kurstillfället 
Denna termin genomförde vi det obligatoriska seminariet. Vi delade också 
upp de inspelade föreläsningarna i mindre block. 
 

• Sammanfattning av kursutvärderingen  
Om vi utgår från att kursen hade 86 aktiva studenter (utifrån första 
examinationen ihop med att en inte skrev första tentamen) är 
svarsfrekvensen knappt 40% (34 svarande). En person utgör drygt 3 % 
av de svarande. Det är bättre svarsfrekvens än terminen innan men ändå 
svårt att bedöma om svaren är generella för hela studentgruppen. 
 
Sammanfattningsvis tenderar studenterna att vara nöjda med kursen, 
även om några har en mindre positiv uppfattning.  

  



• Kursens styrkor enligt studenterna  
Utifrån de öppna svaren framgår det att kursens styrkor gäller lärarnas 
insatser i stort, gästerna från exempelorganisationerna, de inspelade 
föreläsningarna, seminariet, men även kursinnehåll, litteratur och 
kursupplägg nämns. 
 

• Kursens svagheter enligt studenterna 
Någon/några vill se mer av seminarium och diskussion. Några tycker 
kursen var rörig och alltför komprimerad i delar. Det finns viss kritik mot 
delar av kursinnehållet – men det några anser är mindre bra anser andra 
är det bästa med kursen.   
 

• Lärarnas analys av kursens genomförande 
Då det gäller kursen i helhet är min uppfattning att kursen fungerar bra. 
Tentamensresultaten var ovanligt starka, om än varierande, under denna 
termin och studenterna kunde tillämpa teorier på praktiska exempel. 
Närvaron på mötena på Zoom skulle kunna vara högre. Seminarierna, 
inklusive de möten som genomfördes med gästföreläsare fungerade bra. 
 

• Slutsatser samt förslag till förändring 
Min bedömning är att lärandemålen är uppfyllda för de allra flesta 
studenter på kursen. För att få kursen mindre komprimerad på slutet 
kommer vissa delar av Sofia Arvegårds föreläsningar att strykas till nästa 
termin. Då blir det också mer tid för studenterna att förbereda sig till 
seminariet. Jag håller inte med de studenter (ca 7, från de öppna svaren) 
som tycker att kursen är rörig – från planeringar i Athena framgår hela 
kursupplägget; lärandemål, när man ska läsa vad, när seminarierna sker 
och vad de handlar om, var föreläsningarna finns, när och hur tentamen 
sker. Jag kan tänka mig att den upplevda rörigheten kommer från att 
kursen har flera gästföreläsare som av olika skäl inte alltid kan placeras 
på den mest optimala tidpunkten i schemat och att vissa föreläsningar 
fick ställas in p.ga. sjukdom. Många verkar dock uppskatta ett upplägg 
med variation och många gästföreläsare. 

 


