
Kursvärdering	11F351	ht	15	
	
Muntlig	kursvärdering	vid	kursens	slut	
Alla	studenter	ansåg	att	kursen	varit	bra	och	att	de	lärt	sig	mycket.	Önskemål	framkom	
om	att	man	velat	ha	ännu	en	WS	om	storyline,	eventuellt	på	bekostnad	av	skrivande.	
	
PingPong-	utvärdering	
11	studenter	av	28	har	svarat	
	
1.	I	vilken	utsträckning	anser	du	att	du	uppnått	målen	i	kursen?	
63%	I	mycket	hög	grad,	36%	i	hög	grad	
	
Fritext	-	Jag	tycker	jag	har	nått	alla	mål	väldigt	bra.	Vi	har	haft	bra	och	stöttande	lärare	
som	har	hjälpt	kursen	att	bli	bättre	
	
2.	I	vilken	utsträckning	anser	du	att	föreläsningarna	i	kursen	har	belyst	kursens	mål?	
I	hög	grad	45%	
I	mycket	hög	grad	54%	

Fritext	-	Dock var religionsföreläsningarna lite ostrukturerade. 

• Bra föreläsare inom kursen. 
• Fantastiska föreläsningar om forntiden och om storyline!  
• I stort sett har alla lektioner och WS varit givande. 

3.	I	vilken	utsträckning	anser	du	att	arbetsformerna	i	kursen	har	belyst	kursens	mål?	
I	hög	grad	54%	
I	mycket	hög	grad	45%	

• Bra med varierande lärandeformer!  
• Minus var besöken med religionen som vi själva skulle ordna. Det var svårt att få till bra besök på egen 

hand. 
• Bra variation.  
• Studiegruppsarbetet - starka studenter som gör allt arbete och svaga studenter som bara sitter med. Jag 

önskar att de som är kursansvariga på högskolan försöker förnya sina tankar när det gäller att sätta ihop 
studiegrupper. Det börjar bli tradigt med sammansättningar med starka och svaga studenter... 
Vi studenter får lära oss att det bästa lärandet är i den proximala utvecklingszonen. Men vad händer 
med de studenter som aldrig gör någonting i grupparbeten? Och vad händer med de studenter som hela 
tiden får lägga sig på en lägre nivå på grund av andra studenter?  

• Måste ge beröm för alla bra WS vi haft, de har varit bra och gett oss mycket.  

4.		I	vilken	utsträckning	anser	du	att	de	professionsanknutna	inslagen	medverkat	till	att	
belysa	kursens	mål?	
I	hög	grad	63%	
I	mycket	hög	grad	36%	
	
5.	I	vilken	utsträckning	anser	du	att	kursens	litteratur	har	varit	relevant	för	kursens	
mål?	
Tillfredsställande	27%	
I	hög	grad	45%	
I	mycket	hög	grad	27%	



Fritext	

• Delar av religionslitteraturen var inte speciellt relevant. 
• Storyline: Bra!  

Forntid: Bra!  
Nu ler vygotskij: Inte bra.  
Närområdesproduktion: Bra! 
Religion: Litteratur (utdrag) från föreläsaren bör förnyas. Svår att förstå sig på...  

• Tycker som vanligt att lärarutbildningen har allt för mycket litteratur, men många böcker är relevanta 
och bra att läsa. 

6.	I	vilken	utsträckning	anser	du	att	examinationerna	mätt	din	kunskap	i	relation	till	
kursens	mål?	
I	hög	grad	54%	
I	mycket	hög	grad	45%	
Fritext	

• Det har varit lärorika examinationer. Mycket kunskap som blivit djupkunskap. Hade önskat mindre 
grupparbeten.  

• I början var det mycket samma med olika stadsvandringar. Livsredovisningen kändes lite onödig. 
Mindre skrivarbete på sista storylinearbetet i grupp. Ska det inte skrivas så mycket så ändra kriterierna i 
kurshandboken. 

• Studiegruppsarbetet tror jag alla lärare på högskolan svårt att bedöma. Hur vet ni egentligen vilka som 
är delaktiga och inte?  
Resten som var enskilt har varit bra!  

• Rapporten vi har skrivit måste vara den uppgift som gett oss mest. Hela avsnittet med storyline har vart 
toppenbra 

7.	I	vilken	utsträckning	anser	du	att	du	har	kunnat	påverka	kursens	upplägg	när/om	så	
behövts?	
Tillfredsställande	9%	
I	hög	grad	36%	
I	mycket	hög	grad	54%	
Fritext	

• Kerstin är fantastisk och är mån om att alla ska trivas samt ha inflytande över kursen.  
• Bra med flera delkursutvärderingar! 

8.	I	vilken	utsträckning	anser	du	att	kursupplägg	och	schema	samt	miljön	har	varit	ett	
stöd	för	dig	i	dina	studier	(erbjudits	i	tid,	kommit	i	rätt	ordning,	bedrivits	i	adekvat	
miljö)?	
Tillfredsställande	9%	
I	hög	grad	27%	
I	mycket	hög	grad	63%	
Fritext	

• Synd att en föreläsare spelade in sig själv för att senare visa för oss under en föreläsning. Bättre i så fall 
att vi studenter får kolla på hennes filmer hemifrån och ha ett seminarium om dem efter.  

• Tiden för alla uppgifter har varit bra! 

9.	I	vilken	utsträckning	anser	du	att	informationen	inför	och	i	kursen	har	varit	relevant,	
tillräcklig	och	i	rätt	tid?	
Tillfredsställande	9%	



I	hög	grad	18%	
I	mycket	hög	grad	72%	
	
Fritext	

• Väldigt organiserat och genomtänkt! 
• Fantastisk struktur!  

10.	I	vilken	utsträckning	anser	du	att	du	inför	kursen	har	du	erbjudits	möjlighet	att	del	
av	tidigare	utvärderingsresultat?	
I	hög	grad	54%	
I	mycket	hög	grad	45%	
	
11.	I	vilken	utsträckning	anser	du	att	din	arbetsinsats	på	kursen	motsvarade	
heltidsstudier	(ca	40	timmar	per	vecka)?	
I	viss	grad	18%	
I	hög	grad	54%	
I	mycket	hög	grad	27%	
	
Fritext	

• Något högre tempo hade önskats!  
• Ibland är det 20h/vecka ibland 50h/ vecka. Men så är det alltid och det funkar bra. Man får varva ner 

mellan uppgifter. 

Kommentar	från	kursansvarig	
Till	kursplaneringen	kom	ingen	student!	Det	innebar	att	jag	gjorde	ungefär	som	förra	
terminen.	Det	som	behöver	förändras	till	höstens	kurs	är	att	se	över	litteraturen.	I	
fritexten	framkommer	också	oro	över	studiegruppsarbeten	och	hur	studiegrupperna	är	
organiserade.	Det	mesta	i	kursen	examineras	individuellt,	men	det	kanske	inte	vore	fel	
att	ändra	studiegrupperna	inför	varje	examination	så	att	man	inte	riskerar	att	hamna	en	
hel	termin	i	en	grupp	där	ambitionsnivån	är	heterogen.		
	


