Sammanfattning och utvärdering av kursutvärderingar VT 2021
Denna analys baseras på de kursutvärderingar som genomfördes under VT 2021 och där
utvärderingen besvarats av minst tre respondenter.

Syftet med sammanfattningen och utvärderingen är att fånga upp eventuella
systematiska/återkommande styrkor och utvecklingsområden samt redovisa för genomförda
eller planerade förbättringsåtgärder. Det finns i några kursutvärderingar framförda
förbättringsförslag som endast rör specifik kurs exempelvis avseende kurslitteratur eller
kursens omfattning/inriktning/djup vilka omhändertas kontinuerligt av respektive
kursledare.

I allmänhet får kurserna mycket positiva omdömen både i de fördefinierade
svarsalternativen och i fritextsvaren. De styrkor som systematiskt lyfts fram och som särskilt
uppskattas av studenterna är:
•

lärarens kunskap, engagemang och tillgänglighet

•

kursens ämnesinnehåll, som i grunden ses som intressant, och innehållet liksom
kurslitteraturen som bedöms som relevant

•

kursernas struktur, upplägg och genomgångar. Särskilt uppskattas de kurser som har
mer av veckovisa ämnesindelningar, exempelvis att två områden avhandlas per
vecka, vilket ger studenterna en känsla av tydlig struktur och progression

•

att studenterna ges möjlighet till dialog med andra studenter och lärare genom
seminarier och heldagsträffar

De systematiska utvecklingsområden som kan identifieras präglas delvis av pandemin där
fritextsvar anger att studenter och lärare stundtals haft problem med tekniken och att
föreläsningarna i zoom upplevs långa/repetitiva. Det framgår också att studenter saknar den
naturliga kontakten med andra studenter och lärare som annars fås genom undervisning och
heldagsträffar på plats i Uppsala. Här går dock åsikterna något isär eftersom det också finns
studenter som uppskattat den tillgänglighet som digitaliseringen har möjliggjort. Därför
kommer ett särskilt utvecklingsarbete ske under tidsperioden 2022–2024 för att säkerställa
en utveckling av både det fysiska och det digitala utbildningsutbudet.

Ett annat önskemål som framförs är att föreläsningarna gärna kan finnas inspelade så att
studenten kan ha tillgång till materialet under hela kursen. På så sätt kan kurstillfällen som
ges i realtid i högre grad ägnas åt frågor, gemensam analys och fördjupning snarare än ren
föreläsning/monolog.

Ett återkommande förbättringsområde gäller återkoppling på inlämnat material (exempelvis
PM) eller i diskussionsforum i Moodle. Det förekommer relativt ofta att studenterna
bedömer att återkopplingen inte varit tillräcklig eller erhållits för sent i kursen. Detta tas
återkommande upp i lärarkollegiet och kommer särskilt diskuteras under höstens andra
möte.

Ett ytterligare förbättringsförslag som framförts, som inte ter sig systematiskt men som ändå
kan vara värt att notera, är vikten av att säkerställa att alla kommer till tals i lika hög grad vid
seminarier. Det är känt att olika individer/studenter har olika vilja och förmåga att ”ta plats”.
Några är mer frispråkiga medan andra är mer eftertänksamma. Det kan därför finnas ett
särskilt värde att gemensamt i lärarkollegiet diskutera pedagogiska strategier och dela
erfarenheter kring hur lärare kan möta varje individuell student och uppmuntra till
delaktighet särskilt i viktiga pedagogiska sammanhang såsom seminarier och frågestunder.
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