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Nivå och djup = Grund Kursledare = Razaw Al-Sarraj

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2021-05-30 - 2021-06-20
Antal svar
14
Studentantal
69
Svarsfrekvens
20 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Mitt helhetsintryck av kursen är:

Antal svar: 14
Medel: 2,8
Median: 2
1: 0
2: 7
3: 3
4: 4
5: 0
Har ingen uppfattning: 0

2. Jag anser att kursens innehåll hade en tydlig koppling till kursens lärandemål.

Antal svar: 14
Medel: 3,9
Median: 4
1: 0
2: 2
3: 1
4: 8
5: 3
Har ingen uppfattning: 0

3. Mina förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra mig kursen.

Antal svar: 14
Medel: 3,5
Median: 3
1: 0
2: 4
3: 3
4: 3
5: 4
Har ingen uppfattning: 0

4. Jag anser att kursinformationen var lättillgänglig.

Antal svar: 14
Medel: 3,5
Median: 3
1: 0
2: 3
3: 5
4: 2
5: 4
Har ingen uppfattning: 0

5. Kursens lärandemoment (föreläsningar, litteratur, övningar med mera) har stöttat mitt lärande.

Antal svar: 14
Medel: 3,0
Median: 3
1: 1
2: 3
3: 5
4: 3
5: 1
Har ingen uppfattning: 1

6. Jag anser att den sociala lärmiljön har varit inkluderande där olika tankar respekterades.

Antal svar: 14
Medel: 3,0
Median: 3
1: 1
2: 5
3: 2
4: 3
5: 2

Har ingen uppfattning: 1

7. Jag anser att den fysiska lärmiljön (exempelvis lokaler och utrustning) var tillfredställande.

Antal svar: 14
Medel: 3,0
Median: 3
1: 1
2: 1
3: 2
4: 1
5: 1
Har ingen uppfattning: 8

8. Examinationen/-erna gav mig möjlighet att visa vad jag lärt mig under kursen, se lärandemål.

Antal svar: 14
Medel: 3,3
Median: 3
1: 3
2: 1
3: 3
4: 3
5: 4
Har ingen uppfattning: 0

9. Jag anser att kursen har berört hållbar utveckling (miljömässig, social och/eller ekonomisk hållbarhet).

Antal svar: 14
Medel: 1,8
Median: 1
1: 7
2: 2
3: 2
4: 1
5: 0
Har ingen uppfattning: 2

10. Jag anser att kursen har berört ett genus- och jämställdhetsperspektiv i innehåll och praktik (t. ex.
perspektiv på ämnet, kurslitteratur, fördelning av taltid och förekomst av härskartekniker).

Antal svar: 14
Medel: 1,3
Median: 1
1: 7
2: 1
3: 1
4: 0
5: 0
Har ingen uppfattning: 5

11. Jag anser att kursen har berört internationella perspektiv.

Antal svar: 14
Medel: 1,8
Median: 1
1: 7
2: 1
3: 1
4: 2
5: 0
Har ingen uppfattning: 3

12. Jag har i genomsnitt lagt … timmar per vecka på kursen (inklusive schemalagd tid).

Antal svar: 14
Medel: 23,9
Median: 26-35
≤5: 2
6-15: 2
16-25: 2
26-35: 5
36-45: 3
≥46: 0
Har ingen uppfattning: 0

13. Vad är ditt helhetsintryck av att hela eller delar av utbildningen genomförts på distans?

Antal svar: 14
Medel: 2,9
Median: 3
1: 4
2: 2
3: 1
4: 5
5: 2
Har ingen uppfattning: 0

14. Vad fungerade väl i undervisningen på distans?

15. Vad fungerade mindre väl i undervisningen på distans?

Kursledarens kommentarer
För andra året i rad har denna kurs hållits på distans. I kursen ingår fyra moment vilka drivs av tre olika lärare. Det
är dessvärre få studenter som valt att svara/ge återkoppling vid kursutvärderingen trots ett flertal påminnelsemejl
skickade av den kursansvarige.
Kursen har i år hållits helt via live zoom där studenterna även haft tillgång till alla inspelade föreläsningar inklusive
samtliga pdf-filer med tydliga anvisningar till kursmaterial. Av vissa studenter har dock kursen upplevts ej helt tydlig i
helheten; något som inte är förvånande när nya utmanande metoder och tankesätt tillämpas.
Självklart kommer vi att ta itu med alla synpunkter och funderingar i syfte för framtida förbättringar och modifiering av
kursinnehållet och verktygen som används för att på det bästa sättet befrämja kunskapen.

Studentrepresentantens kommentarer
Svarsfrekvensen på kursutvärderingen landade på 20% då 14 av 68 deltagande studenter har svarat på
kursutvärderingen vilket kunnat ändra resultatet åt båda håll vid fullständig svarsfrekvens. Helhetsintrycket på
kursen är varierat mellan svaren men medeltalet landade på 2,8 av 5 möjliga.
Generellt sett har ett av de fyra momenten kritiserats. Vad som varit fel med utbildningen/momentet förtäljer inte
direkt utvärderingen men en förändring efterfrågas.
Fördjupnings möjligheter har efterfrågats, denna bör dock vara frivillig.
Strukturen på canvas efterfrågas att vara mer uppstyrd och sammanhängande då det upplevts som problematiskt att
bland annat hitta facit till rätt uppgifter och dylikt. Veckobreven har underlättat detta.
Tenta två har kritiserats för att vara rörig och inte riktigt fokuserat på det som lärts ut. Tenta ett beskrivs som bra
och lagom.
Värt att tillägga har varit att årets kurs har hållits på distans på grunda av pandemin. De inspelade lektionerna har
uppskattats, detta ombedes vara kvar när campusundervisningen drar igång igen.
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