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Kursen erbjuds som en kärnkurs inför en kandidatuppsats som avslutar kandidatprogrammet. 

Kursen är en HU-diplomerad kurs vilket innebär att Hållbar utveckling ingår i kursen som en 
integrerad del.  

Kursansvariga lärare har varit adjunkt, FM Malin Utter och adjunkt, PhD Arja Mäntykangas. 
Deltagande lärare har varit adjunkt, fil.lic. Margareta Lundberg Rodin och lektor, FD Karin 
Dessne.  

En möjlighet att utvärdera kursen har lämnats till studenterna. Möjligheten stängdes 8 juni 
2018. Av 54 registrerade studenter har 12 (22%) besvarat den. De deltagande lärarna har 
lämnats möjlighet att ge kommentarer utifrån sin synvinkel. 

Nedan kommer kursutvärderingens resultat presenteras med tillhörande fråga först. 
Genomströmningen presenteras i korthet. I slutet kommenterar de kursansvariga resultaten, 

1. Hur upplever du att denna kurs förhåller sig till utbildningens mål? 
Kursen upplevdes av 61 % av de svarande som ganska eller mycket relevant.  
2. I vilken utsträckning tycker du att du har uppnått kursens mål? 
75 % av de svarande tyckte att de har uppnått kursens mål i ganska eller mycket stor 
utsträckning. 
3. I vilken utsträckning har du varit närvarande på schemalagda moment? 
50 % av de svarande har varit närvarande på schemalagda moment (föreläsningar, workshop 
och seminarium) i ganska stor eller mycket stor utsträckning. 
5. I vilken utsträckning har undervisningsformerna varit till hjälp för ditt lärande? 
Av de svarande tyckte 59 % att undervisningsformerna har varit till hjälp för lärandet i ganska 
stor eller mycket stor utsträckning. 
7. I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande? 
Kurslitteraturen har varit till hjälp i ganska stor utsträckning eller mycket stor utsträckning 
enligt 60 % av de svarande.  
9. Ungefär hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på arbete med 
kursen? 
 Av de svarande hade 25 % lagt mellan 31-40 och 25 % mellan 41-50 timmar/vecka på sina 
studier.  
11. I vilken utsträckning har arbetsbelastningen varit jämnt fördelad över de veckor 
som kursen pågick? 
75 % av de svarande har ansett att arbetsbelastning varit jämnt fördelad under kursens gång i 
ganska stor eller mycket stor utsträckning. 
12. I vilken utsträckning tycker du att examinationen har stämt överens med kursens 
mål? 
84 % av de svarande ansåg att examinationen har stämts överens med kursens mål i ganska 
stor eller mycket stor utsträckning. 
14. I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till de professionella fält 
utbildningen förbereder för? 
67 % av de svarande tyckte arr kursen har knutit an till de professionella fält som utbildningen 
förbereder för i ganska stor eller mycket stor utsträckning. 



15. I vilken utsträckning upplever du att kursen har knutit an till forskning inom 
kursens ämnesområden? 
Nästan 60 % av de svarande tyckte att kursen knöt an till forskning inom kursens 
ämnesområden. 
 
Genomströmning 
Per dagens datum hade 6 studenter (d.v.s. 18% av de som klarat hela kursen) fått slutbetyget 
VG. 28 (d.v.s. 82 %) hade fått betyget G. 18 studenter var utan betyg. 34 hade fått betyg. 
      

Kursansvarigas kommentarer och åtgärder för vidareutveckling av kursen: 

Kursvärderingen pekar på behov av vidare utveckling av nedanstående: 
-  bättre förankring av kursens relevans  
-  förtydligande och konkretisering av kursens anknytning till professionella fält och forskning 
-  översyn av kurslitteratur 
-  ständig utveckling mot förtydligande och konkretisering av  examinationsuppgifter  
 
Kursansvariga Arja Mäntykangas och Malin Utter 
 
Borås den 27 juni 2018 
 

 

 
 


