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• Utlagd undervisningstid 
Totalt har undervisning skett med 46 timmar. Av dem har 20 timmar 
utgjort seminarieundervisning. Seminarieundervisningen har 
genomförts i tre grupper samtliga på zoom.  
 

• Examinationer 
Examination har skett genom hemtentamen via exia och obligatorisk 
närvaro vid seminarierna. Vid frånvaro har studenterna ålagts 
skriftligt kompletteringsuppgift. 
 

• Genomströmning  
Antal registrerade: 135 Studenter 
Antal examinerade: 87 studenter lämnande in ordinarie tentamen. 
Av dem underkändes 2 stycken. 8 studenter gjorde omtentamen, 
varav 1 underkändes.  

 
• Beskrivning av eventuella förändringar sedan förra 

kurstillfället 
Med anledning av pandemin genomfördes samtlig undervisning på 
zoom.  
 
De undervisningsfria dagarna genomfördes en frågestund för att ge 
studenterna möjlighet att fråga sådant som annars hade kunnat 
fångas upp i vid seminarier respektive föreläsningar på campus.  
 



Studenterna fick välja seminariegrupper och det resulterade i att det 
enbart blev tre seminariegrupper.  
 
 

• Sammanfattning av kursutvärderingen (inkl. svarsfrekvens på 
kursutvärderingen och antal svaranden) 
 
Momentet har utvärderats efter det att studenterna skrivit tentan. 
Antalet respondenter var 134 och 30 svarande vilket ger en 
svarsfrekvens på 22,39 %. Därutöver har ett kursråd genomförts med 
studeranderepresentanter. 
 
Av utvärdering framgår att studenterna överlag var nöjda med 
kursen och en majoritet anser att den motsvarar deras förväntningar. 
 
Kursen bestod av live-föreläsningar på zoom samt 
seminarieundervisning vilket också de genomfördes på zoom. 
Studenterna följde liveföreläsningarna och var i huvudsak nöjda 
med det upplägget.  

 
• Kursens styrkor enligt studenterna  

Flertalet studenter svarar att live-föreläsningarna var bra på kursen. 
De har uppskattat live-föreläsningarnas upplägg, innehåll och 
pedagogik.  
 
Flertalet uppger att arbetet med att förbereda seminarieuppgifterna i 
basgrupperna fungerat mycket bra eller ganska bra. Upplägget med 
seminarium och föreläsningar upplevs fungera bra.   
 
Att tid fanns för frågor och diskussioner anger flera som en styrka 
på kursen.  
 
Att det fanns en tydlig struktur på kursen. 
 

• Kursens svagheter enligt studenterna 
Några ansåg att andra studenter kunde ha varit mer aktiva på 
seminarierna, eller i förberedelserna i basgrupperna.  

 
• Lärarnas analys av kursens genomförande 

Kursens genomförande präglades av den pågående pandemin. 
Upplägget med föreläsningar live på zoom föll väl ut och antalet 
studenter som följde föreläsningarna var detsamma under hela 
kursen. Det finns en svårighet att ha undervisning på zoom som 
bygger på frågor ska besvaras av en grupp.  
 



• Slutsatser samt förslag till förändring 
 
Vid de obligatoriska momentet kommer påslagen kamera att krävas 
för att bidra till ett mer levande seminarium.  
 
Studenterna är nöjda med zoom-föreläsningar som är live. Flera 
föreslår att hålla kvar vid live-föreläsningar på zoom men ha 
seminarietillfällen på campus när det går. Vid återgång till normal 
undervisning kommer sannolikt vissa föreläsningar vara på zoom 
och några på campus.  


