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Grunduppgifter kurstillfälle 

Kursanvarig lärare: Anna Jonsson  

Övriga lärare: Gunilla Granath Zillén, Maja Torres Madzar, Martin Karlsson, Niclas 

Runebou, Max Strandberg. 

 

Kursvärdering 

Antal svar på studenternas kursvärdering:  

32 av 75 (43 %). 

 

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

Under ht-20 har all undervisning genomförts digitalt, som följd av den coronasituation vi 

befinner oss i, undantaget en coronaanpassad exkursion under geografidelkursen samt ett 

coronaanpassat museibesök under delkursen i historia.  

Vi har under ht-20 ändrat schemaupplägget så att studenterna mött ett ämne i taget, två veckor 

per ämne, med SO-didaktiken som ett återkommande inslag genom hela kursen.  

 

Sammanfattning av studenternas kursvärdering (inkl. identifierade styrkor och 

utvecklingsområden):  

Av kursvärderingen framgår att studenterna är mycket positiva över kursen som helhet och de 

uttrycker särskild uppskattning över kursens olika seminarier och röstkommenterade 

presentationer. Studenterna upplever att de lärt sig mycket under kursen och att lärarna är 

engagerade och kunniga.  

Det finns studenter som anser att instruktionerna till hemtentamen behöver förtydligas, främst 

i geografi och SO-didaktik och att alla delkurser har olika struktur vilket upplevs förvirrande.  

Några studenter menar att litteraturen borde användas bättre, men att informationen på 

seminarierna ändå vägt upp innehållsmässigt. Studenterna nöjda med att läsa ett ämne i taget, 

men att zoom-seminarier gör det svårare att ställa frågor till lärarna. 

 

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): 

Den digitala omställningen har ställt stora krav på lärarna och omfattande anpassningar av 

seminarierna har därför varit nödvändiga. Zoom är begränsande; det är besvärligt att ha en 

nyansrik dialog på seminarierna och svårt att kommunicera mellan träffarna, både för 

studenter och lärare. Att kunna ta del av inspelade presentationer inför seminarierna och att 

arbeta med innehållet i mindre grupper har visat sig hjälpa studenterna att förstå instruktioner 

och innehåll bättre. Omställningen till digital undervisning har ändå gått över förväntan, vi 

lärt oss mycket som vi kommer ha användning av även i framtiden.  
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Resultat 

Identifierade utvecklingsområden samt styrkor att ta tillvara på: 

Kursens föreläsningar, inspelade presentationer och seminarier har hjälpt studenterna att 

förstå bättre. Studenterna efterfrågar tydligare instruktioner till framför allt hemtentamen i 

geografi och SO-didaktik och att litteraturen behöver användas bättre. Större samstämmighet 

av strukturen mellan kursens olika delkurser efterfrågas också.   

 

 

Rekommenderade åtgårder och förändringar inför nästa kurstillfälle: 

Till vt21 kommer en muntlig instruktion till examinationsuppgiften i geografi och SO-

didaktik att ges samt extra möjlighet till frågeställning. Ett arbete med att stegvis låta 

studenterna får bearbeta innehållet i examinationsuppgifterna under kursens gång kommer 

påbörjas. Litteraturlistan uppdateras inför vt21. Arbete pågår ständigt med att skapa ökad 

samstämmighet mellan delkurserna i kursen, men på grund av de olika ämnenas skilda 

betingelser, är det svårt att göra delkurserna helt lika. 


