
 
 

Kursrapport vid BUV 

 
Bakgrundsfakta 
Kursens namn: Sociala relationer i skolan: VAL, kod; UB10VU, ges termin HT20 
Kursansvarig: Josefine Krigh 
Antal studenter som den elektroniska kursvärderingen sänts till: 134 
Antal studenter som besvarat den elektroniska kursvärderingen: 38 
 
Sammanfattning av studenternas elektroniska kursvärderingar  
Redigerad och avidentifierad punktlista med skriftliga synpunkter från kursvärderingen.  
De statistiska svaren återges i oredigerad form. 
 
Dominerande teman som lyfts är att  

 Seminarieuppgifterna samt tillhörande diskussioner vid seminarierna varit uppskattade 

 Det är bra att kursen i dess helhet genomförs digitalt 

 Formatet för undervisningen fungerat väl 

 Att tentamen inte bör förläggas på vardagar och/eller förlängas i tid. 
 
Enstaka kommentarer lyfter fram att: 

 Seminarierna borde vara obligatoriska 

 Seminarieuppgifterna borde genomförts enskilt och att arbetet i SA-lagen fördelas ojämnt. 

 Att det borde vara färre artiklar 

 Fler föreläsningar efterfrågas 
 
Sammanfattning av ev. andra typer av kursvärderingar under kursens gång 
 
Sammanfattning av lärarlagets utvärdering  
Lärarlaget är av uppfattningen att kursen på det stora hela fungerat bra och att upplägg och innehåll fallit 
väl ut under rådande omständigheter. Lärarlaget anser att kombinationen av skriftliga seminarieuppgifter i 
grupp och enskild skriftlig hemtentamen har fungerat övervägande väl. 
 
Analys av ovanstående sammanfattningar 
Helhetsintrycket av kursen är att distansupplägget har fungerat väl men att det finns önskemål på mer luft 
i schemat mellan sista tillfället och examination studenternas sida.  

 

Förslag på åtgärder 
Även om många anser att tiden för hemtentamen bör förlängas med hänsyn till att ni samtidigt arbetar 
jämte kursen vill vi i nuläget inte föreslå någon förändring av tentamen eller kursens övriga 
examinationsformer. Seminarieuppgifterna kommer även att ses över för att utvärdera om det är möjligt 
att formulera uppgifterna så att det går att bedöma enskild students bidrag till gruppens arbete.  
 
Just nu pågår ett övergripande arbete med kursens innehåll och undervisningsformer och vi avvaktar 
därmed större förändringar av litteraturlistan samt upplägget på kursen. Om möjligt kommer dock en 
mindre översyn av litteraturlistan att ske inför kommande termin. Vi kommer även tydligt kommunicera 
datum för examinationer samt förtydliga att det är studenter som gemensamt ansvarar för arbetet i SA-
laget och att det fördelas rättvist.  
 

Till dem som svarat på Survey & Report: 



Hej, 
Här kommer kursrapporten från kursen XX. I den samlas både era kursvärderingar, lärarlagets synpunkter samt 
förslag på åtgärder inför kommande kurstillfällen. Kursrapporten är ett led i utbildningens systematiska 
kvalitetsarbete, och utgör underlag för vårt arbete med programmet i sin helhet. Vi vill betona att vi uppskattar att ni 
delger oss era erfarenheter av och synpunkter på kursen för att ge oss underlag i vårt utvecklingsarbete.  
Jag vill passa på att tacka er för den genomförda kursen!  
Allt gott 
/Josefine Krigh 

 

1. Jag anser att kursen har svarat mot dessa förväntade 

studieresultat i 

Jag anser att kursen har svarat 
mot dessa förväntade 
studieresultat i 

Antal 
svar 

mycket stor utsträckning 9 (23,7%) 

stor utsträckning 20 
(52,6%) 

liten utsträckning 6 (15,8%) 

mycket liten utsträckning 3 (7,9%) 

Summa 38 
(100,0%) 

 

 

2. Jag anser att kursen har bidragit till att utveckla mitt lärande i 

relation till dessa förväntade studieresultat i  

Jag anser att kursen har bid-
ragit till att utveckla mitt läran-
de i relation till dessa förvän-
tade studieresultat i  

Antal 
svar 

mycket stor utsträckning 10 
(26,3%) 

stor utsträckning 16 
(42,1%) 

liten utsträckning 9 

(23,7%) 

mycket liten utsträckning 3 (7,9%) 

Summa 38 
(100,0%) 

 

 

3. Jag anser att examinationen/erna i kursen varit relevanta i 

Jag anser att 
examinationen/erna i kursen 
varit relevanta i 

Antal 
svar 

mycket stor utsträckning 8 (21,1%) 

stor utsträckning 16 
(42,1%) 

liten utsträckning 11 
(28,9%) 

mycket liten utsträckning 3 (7,9%) 

Summa 38 
(100,0%) 

 

 

 



4. Jag anser att kurskraven har varit 

Jag anser att kurskraven har 
varit 

Antal svar 

Mycket höga 8 (21,1%) 

Höga 27 (71,1%) 

Låga 3 (7,9%) 

Mycket låga 0 (0,0%) 

Summa 38 
(100,0%) 

 

 

5. Jag bedömer att jag i genomsnitt per vecka lagt ner följande 

antal timmar på studierna i denna kurs 

Jag bedömer att jag i genoms-
nitt per vecka lagt ner följande 
antal timmar på studierna i 
denna kurs 

Antal 
svar 

<20 timmar 13 
(34,2%) 

20-30 timmar 18 
(47,4%) 

31-40 timmar 4 (10,5%) 

41-50 timmar 1 (2,6%) 

>50 timmar 2 (5,3%) 

Summa 38 
(100,0%) 

 

 

 


