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• Utlagd undervisningstid 
Föreläsningar: 21 timmar. 
Seminarier: 2 övningsseminarier a 2 timmar (fördelat på 3 grupper) samt 
1 seminarium a 2 timmar med studentpresentationer (fördelat på 4 
grupper). 
Frågestund: 7 timmar fördelat på 5 tillfällen. 
 

• Examinationer 
Ordinarie tentamen: 8 juni 2020, omtentamen: 20/8 2020. 
 

• Genomströmning (Antal registrerade; Antal examinerade; Antal 
godkända) 
Registrerade: 138 
Examinerade: 94  
Godkända: 88 

 
 

• Beskrivning av eventuella förändringar sedan förra 
kurstillfället 
P g a covid-19 gavs kursen digitalt. Föreläsningarna gavs i form av filmer 
eller digitala föreläsningar (Zoom), och frågestunder, seminarier 
genomfördes digitalt via Zoom. Tentamen genomfördes i form av en 
hemtentamen istället för den ordinarie salstentan. P g a covid-19 utgick 
en av gästföreläsningarna. 
 

• Sammanfattning av kursutvärderingen (inkl. svarsfrekvens på 
kursutvärderingen och antal svaranden) 



Antal svarande kursvärderingen: 33 personer av 135 => svarsfrekvens 
24%. 
De flesta svarar att de överlag är nöjda med kursen. De flesta svara också 
att ämnesinnehållet var relevant för att uppnå de förväntade 
studieresultaten, samt att undervisningen gav goda förutsättningar att 
göra det. De flesta tyckte också att examinationen prövade hur väl de 
uppnått de förväntade studieresultaten. 
 

• Kursens styrkor enligt studenterna  
Flera studenter anger att föreläsningarna har fungerat väl och varit 
tydliga, och några nämner också seminarierna. Flera anger att ämnet var 
intressant. 
 

• Kursens svagheter enligt studenterna 
Ett par studenter anger att tentan var rörig och otydlig, och någon 
efterfrågade tydligare information i Athena. Dessutom angavs olika 
förbättringsförslag för den digitala undervisningen, bl a att ha fler 
interaktiva moment.  
 

• Lärarnas analys av kursens genomförande 
Min analys är att kursen överlag fungerade väl, och att övergången till 
digital undervisning gick bra. Jag tycker själv att det var en fördel att spela 
in filmer av föreläsningsmaterialet, för jag tror att det underlättade för 
studenterna att kunna gå tillbaka och lyssna på dem. Seminarierna 
fungerade OK, men här tror jag det finns möjligheter till förbättring av det 
digitala formatet. 
 

• Slutsatser samt förslag till förändring 
Min slutsats är att kursen överlag fungerade väl.  
Förslag till förändringar: Jag kommer att fundera på hur seminarier och 
andra moment kan göras bättre och mer interaktiva i digital form. 


