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Genomförande

Sätt X

Föregående kursrapport är kommunicerad i samband med kursstart
Tidig dialog om förväntningar på kursen
Formativ kursvärdering
Summativ kursvärdering

X

Återkoppling till studenterna

Utvärderingsform och sammanfattning av svar
Vid den summativa kursvärderingen användes fem frågor vars form är en skala mellan
1-6, där 1 är ”i mycket liten utsträckning” och 6 är ”i mycket stor utsträckning”: I vilken
utsträckning anser du att kursen som helhet har uppfyllt dina förväntningar? (fråga 1), I
vilken utsträckning har kursen gett dig möjlighet att ta ansvar för eget lärande? (fråga 2),
I vilken utsträckning anser du dig ha uppnått kursens lärandemål? (fråga 3), I vilken ut-

sträckning anser du att kursens arbetsformer och läraktiviteter har varit ett stöd i ditt lärande för att kunna uppnå lärandemålen? (fråga 4), I vilken utsträckning anser du att
kursens examinationsformer gett dig möjlighet att visa hur väl du uppnått lärandemålen?
(fråga 5). Dessutom användes fråga som gav möjlighet att kommentera i fri text.
Följande studentsvar gavs:
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Utifrån frågan att kommentera i fri text blev de mest framträdande synpunkterna i de två
studentsvaren att kursens kurslitteratur i form av vetenskapliga artiklar var intressant,
men att denna litteratur också skulle kunna kompletteras med någon form av lärobok för
att balansera. Färre inlämningar till seminarier och fler föreläsningar önskas.

Slutsatser och framåtblick
Till nästa gång kursen ges ska ovan formulerade synpunkter om kurslitteratur, inlämningar
och föreläsningar beaktas vid planeringen av den.

