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Enkät 34% 
Sammanfattning av 
kursvärdering från  
- studenter  
- lärarlag  
Av sammanfattningen ska 
studentens upplevelse till 
möjlighet till måluppfyllelse 
framgå. 

Av enkäten framgår att studenterna överlag är nöjda med 
kursen. Man upplever att man i hög grad uppnått målen; att 
examinationer och arbetsformer varit relevanta och att 
informationen kring kursens innehåll och struktur varit 
tillräcklig och tydlig. Man anser också att kursen i sin helhet 
är mycket relevant för den kommande yrkesverksamheten. 
Vad gäller kursens föreläsningar anser en övervägande del att 
dessa belyst målen på ett tillfredsställande sätt men det finns 
också kommenterar om att en del av föreläsningarna mest 
behandlat de yngre åldrarna. En kommentar uttrycker ett visst 
missnöje med kurslitteraturen då en del texter inte upplevts 
som relevanta medan en annan anser att all kurslitteratur varit 
relevant och använts flitigt. 
 
Bland lärarna i kurslaget har det funnits en medvetenhet om 
att 7-9-studenterna ibland upplevt att undervisningen tenderar 
att beröra de yngre åldrarna i högre grad än de äldre samt en 
vilja att förebygga och motverka detta. 

Beskrivning och 
sammanfattning av exempelvis 
mittutvärdering eller annan 
utvärdering som skett inom 
kursen.  

Mittkursvärderingen gav vid handen att studenterna var nöjda 
med kursens organisation och att det mesta fungerat bra. Man 
menade också att det märktes att lärarlaget diskuterat och sökt 
öka innehållets relevans för 7-9.  

Kursansvarig/lärarlags 
slutsatser och kommentarer 
inför kommande kurs  

Slutsatsen blir att kursen som helhet har fallit väl ut; att 
förbättringar gjorts sedan föregående terminer; men att en del 
arbete fortfarande återstår (se nedan). 

Eventuella förslag till 
förändringar avseende  
- mål,  
- innehåll,  

Kursen har med denna termin fått ett mer sammanhållet fokus 
på lärande och utveckling. Detta har inneburit en klar 
förbättring men jag menar också att mer kan göras på detta 
område. Jag tänker då särskilt på målet om interkulturell 



- arbetsformer,  
- litteratur,  
- examination  
- organisation av kursen 
- kurslagssammansättning  

kompetens som inte passar in i kursens innehåll i övrigt och 
som också täcks upp på ett mer genomgripande sätt i UVK 2. 
 
Det har tidigare framkommit kritik om att storföreläsningarna 
ibland upplevts som mindre relevanta för 7-9. Detta är något 
vi medvetet arbetat med, bl. a. genom nya föreläsningar och 
seminarier om tonårspsykologi och tonårsspråk. Även 
förändringar av kurslitteraturen har gjorts för detta ändamål 
men jag anser ytterligare justeringar bör göras på detta 
område, särskilt vad gäller estetiska lärprocesser och 
utvecklingspsykologi. 

Övrigt   
 
 


