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Kursvärdering 
Antal svar på studenternas kursvärdering: 
9 av totalt 44 tillfrågade (svarsfrekvens 20 %) 
 
Förändringar som gjorts som ett resultat av utvärderingen av föregående kurstillfälle: 
Kursen gavs för första gången H20 – finns ingen tidigare utvärdering. 
 
Sammanfattning av studenternas kursvärdering (inkl. identifierade styrkor och 
utvecklingsområden): 
Kursens syfte att vara ett stöd för utvecklingsarbete inom egen skolundervisning verkar 
enligt utvärderingen ha uppfyllts. Kursens mål att vara stöd för kollegialt utbyte i samverkan 
med universitetet verkar också i hög grad ha uppnåtts.   
 
Sammanfattning av kursvärderande samtal (inkl. eventuella justeringar som  gjordes som en 
följd av detta under kursen): 
”Mitt-kursutvärdering” har ej genomförts. Kursansvarig var ej medveten om denna rutin. Ska 
genomföras vid innevarande kurs.  
 
Sammanfattning av lärarnas kursvärdering och synpunkter (inkl. en beskrivning av 
undervisningsaktiviteter och examinationsformer i relation till de förväntade 
studieresultaten): 
Det viktigaste resultatet från kursen enligt kursansvarig är de inlämnade 
examinationsuppgifterna. Denna bestod av design av ett rollspel i historia/SO för användning 
med egna elever samt en ”lärarintroduktion” med teori m m. Hittills har sådana designer 
inlämnats av 20 kursdeltagare. De har genomgående en hög eller mycket hög kvalité. De har 
nu lagts upp på en ”projektsida” i Athena som alla kursdeltagare som genomgått eller 
genomgår kursen kan ta del. Den kan inspirera till fortsatt utveckling av berättelser och 
rollspel som pedagogiska verktyg. Här finns en stor potential för framtiden. Kursen har visat 
att heltidsarbetande lärare, på kvartsfart, kan genomföra kvalificerade kursuppgifter. Det är 
mycket glädjande och visar att universitetet kan ha en viktig roll för skolutveckling.  
 
Resultat 
Identifierade utvecklingsområden samt styrkor att ta tillvara på: 
Kursen ger lärare möjligheter att utveckla sin egen undervisning i samverkan med kollegor 
och universitetet. Gruppdiskussioner i ”break-outrooms” och kollegialt utbyte kan utvecklas 
ytterligare.  
 
Rekommenderade åtgärder och förändringar inför nästa kurstillfälle: 
Se ovan. 
 


