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Bakgrundsfakta    
Antal respndenter 42 ST studenter gick kursen. Studenterna var fördelade på två grupper. Ca  32 % av 
studenterna (14st) besvarade kursens utvärderingsenkät. 

Kursen gavs på distans via Zoom på grund av Coronaepedemi. Kursen består av två moment, 
naturvetenskapämnenas didaktik och teknikdidaktik. Dessa moment läses parallellt. Kursen har fokus 
på natur, människa och samhälle i samspel för en hållbar utveckling. Studiebesök och extramuralt 
lärande på exempelvis Skansen som vanligtvis är delar av kursen fick ställas in. I kursen ingår även 
flera utomhusdidaktiska moment anpassade efter årstid men även dessa delar (merparten) av kursen 
skedde på distans. Samverkan sker med Institutionen för humanistiska och samhällsvetenskapliga 
ämnenas didaktik (ISD) som ansvarar för kursens inslag av drama. Samverkan har också skett med 
naturgeografiska institutionen samt Institutionen för praktisk filosofi. Vi har även haft besök digitalt 
av Globala skolan där  SIDA varit medarrangör. Syftet är att fördjupa och förstärka hållbar utveckling 
-spåret i kursen. Vi har även genomfört (fysiskt) utomhus-didaktik i mindre student-grupper i 
Nationalparken nära SU.  

Synpunkter från studenter 
Som statistiken och staplarna på utvärderingen visar, så är studenterna helt eller nästan helt nöjda med 
kursen som helhet. Dock är spridningen i svaren större i  stapel nr 11, (studiemiljö och kursens 
struktur). Summering: Staplarna visar  att de allra flesta studenterna som gått kursen anser att de 
kommer att ha stor nytta av det som de lärt sig på kursen. 

Studenterna är överlag nöjda med kursens litteratur, föreläsningar samt seminarier som ges på Zoom.  
Studenterna uppskattar kursens ämnesteoretiska innehåll. 

 Studenterna uppskattar de praktiska momenten, trots att dessa varit svårare att genomföra under en 
pandemi. Flera studenter framhåller hur skickliga lärarna i kursen ( i nv-didaktik)  är i 
kommentarsfältet. 

Några studenter upplever dock att kursens struktur och organisation som helhet behöver förbättras.  Då 
merparten av kursen bedrivits online, har det varit en stor utmaning att nå ut med tydlig och tillräcklig   
information.  Denna kritik tar vi till oss i arbetslaget och vi ska försöka förbättra detta inför kommande 
kursomgångar.  Seminarieuppgifter och examinationsuppgifter upplevs av några studenter som   väl 
lika varandra.  

Överlag så upplevde flera av studenterna att det gick förvånansvärt bra med distansundervisning, 
studenterna uppskattade de seminarier som genomfördes Zoom.  

Teknik-delen får utstå viss kritik. Några av kommentarerna handlar om svårigheten med att jobba så 
pass ’fritt’ i mindre grupper online med endast ledning av korta filmer.   Teknik-delen, anses av några 
studenter, ha väl många arbetsmoment i förhållande till såpass få poäng.  

Sammanfattning och synpunkter från lärarlaget, förslag till förändring 
 Flera studenter har upplevt att distansundervisningen fungerar tämligen väl trots att de saknar 
seminarier ”IRL”, något vi är mycket glada över på MND. Att genomföra kursen på distans har 
inneburit en rad utmaningar måde beträffande form som innehåll. Den utomhusdidaktiska delen har 



exempelvis hamnat i skymundan men flera studenter uttrycker att det trots allt fungerat. De praktiska 
momenten, såsom undersökande/utforskande arbetssätt och laborativt arbete, har fått stå tillbaka under 
pandemin. Vi har därför utvecklat aktiviteter där individuellt, undersökande/utforskande arbete fått 
mer plats. Även  digital storföreläning som berör estetikens roll i nv-undervisningen för både  -3 -
studenter  och 4-6 studenter har genomförsts som ett didaktiskt, digitalt grepp där många studdenter 
kan närvara. 
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