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Kursutvärdering för UCG38K, Eleven i skolan, 22,5 hp (inr. F-3) 

Kursansvarig: Jonas von Reybekiel Trostek 

Svarsfrekvens kursvärdering:  

4 studenter har besvarat enkäten för kursvärderingen – ett stort tack till er! Det bör dock 

understrykas att svarsfrekvensen därmed är så pass låg att det tyvärr inte går att uttala sig 

om hur studentgruppen som helhet har värderat kursen. 

Andel examinerade studenter:  

106 studenter har fått betyg på hel kurs. Dessa studenter var därmed godkända på kursens 

samtliga examinerande och obligatoriska moment. 

Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat 

samt fritextsvar):  

Tre av fyra studenter anger att de i hög grad instämmer med påståendena om att ”Jag 

bedömer att jag har uppnått kursens alla förväntade studieresultat”. Två studenter anger att 

de ”i hög grad” och en student anger att hen ”delvis” instämmer med påståendena att ” Det 

fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination”, ”Lärarna har varit 

tillmötesgående för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll” och ”Jag 

bedömer att jag har uppnått kursens alla förväntade studieresultat”. 

Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa 

resultat samt fritextsvar):  

Två studenter har angett att de i låg grad instämmer med påståendet att ”Informationen 

inför kursen vad gäller undervisning, examination, syfte och innehåll var tydlig”. (De 

övriga två svarade ”i hög grad”) Enkätens enda fritextsvar var kopplat till detta påstående 

och löd: ”I alla fall var det otydligt på delkurs 3 och 2 då lärarna inte var tydliga med vad 

som förväntades av oss.” 
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Lärarnas kommentarer till kursvärderingen:  

Återigen tack till er som har besvarat enkäten för kursvärderingen. Vi tar med oss era svar 

och väger dem samman med den feedback vi fått under seminarierna.  

 


