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Kursrapport – Akademin för textil, teknik och ekonomi 
 

Kursens namn: 

Supportkunskap 
Ladokkod: 

41F07A 
Antal högskolepoäng: 

7,5hp 
Period (ex P1 2018): 

P4 2019 
Inom program alt. fristående kurs: 

 KITEK18 

 

Kommentar kring svarsfrekvens i studentvärderingen 

21 av 28 registrerade studenter har svarat (75%) 
Tydlig uppgång sedan föregående år (2018: 50%) och vi har jobbat hårt med att poängtera vikten 
av att alla studenter fyller i enkäten samt att vi avslutade kursen med en öppen dialog där vi 
tillsammans kunde gå igenom förbättringsmöjligheter samt vad som varit bra.  

Analys av:  

Studenternas resultat och prestationer 

28 deltagare i Ping Pong aktiviteten varav 27 har loggat in. 
30 registrerade på kursen varav 2 gjort avbrott. 
85% godkända på simulering (aktivt deltagande) 
85,7% godkända på inlämning inför seminarie 
85,7% godkända på seminarieredovisning och deltagande 
62,5% (15 av 24 skrivande) godkända på tentamen 
Resultat: 

• 5: 1st 

• 4: 4st 

• 3: 10st 

• U: 9st 

15st godkända på helkurs. 
 

Innehåll, undervisningsformer och examination 

Studenterna är övergriupande positiva till kursens innehåll och tycker att studiebesöken varit 
mycket givande för att kunna knyta ihop teori med arbetslivet. 
En kommentar till lärarna i kursen ”… bland de bästa undervisare jag någonsin haft” där 81% 
instämmer helt. 
Kursmaterialet är i år uppdaterat med aktuell forskning och används i stor grad för seminarie och 
studiebesök vilket har lett till större relevans och uppskattning bland studenterna. 
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Forskningsanknytning 

Studenterna har i år läst på mer om forskning inom ämnet och vi har från lärarhåll knutit an mer 
till både mänskliga behov i supportsammanhang samt systemteori och arbetsplatsen vilket syns i 
kursenkäten under kursmaterial och forskningsanknytning. 

Övriga kommentarer 

”Telefoner och laptops bör under framtida seminarier endast vara tillåtna att användas av de som 
håller sin presentation”. 
Viktig kommentar till framtida kurser för ökad inlärning, hur många är faktiska aktiva på lektioner 
och seminarier? Reflekteras detta i inlämningar och tentamen? 
 

 

Eventuella förslag till förändringar 

Se över användning av mobila enheter och laptops under seminarie, ev. kan mindre grupper vara lämpligt. 

 

Kursansvarig: 

 
Markus Södergren 

 


