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Kursutvärdering för Kurskod UDA29F, Dokumentation, bedömning och 

betygsättning av kunskap, 7,5 hp  

Kursansvarig: Eva Svärdemo Åberg 

Antal examinerade: 18 inaktiva 14 aktiva varav 14 godkända efter kursens slut. 

Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället: Vissa skrivuppgifter i kursen har 

formulerats om i relation till föregående kursutvärdering och uppdaterad kurslitteratur. 

Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt 

fritextsvar): Endast 18% av studenterna besvarade kursutvärdering. Studentgruppen är en 

blandning av fristående kursstudenter och programstudenter. Nästan samtliga av studenter 

som besvarade enkäten anser att kursen har bidragit i hög grad (5 st) och delvis (1 st) till att 

utveckla värdefulla kunskaper och färdigheter. Det har varit intressant litteratur som gett många 

"aha"- upplevelser och uppslag till fortsatt arbete. Studenterna har lagt ner mer tid än vad som annars 

är vanligt vid deltidsstudier dvs mer än 20 timmar per vecka. Studenterna har haft  hundra 

procent närvaro på kursen. Majoriteten av studenterna menar att det finns en röd tråd 

mellan lärandemål och examination. Kursen har också i hög utsträckning bidragit till att de 

utvecklat vetenskapligt arbetssätt och förhållningssätt. Informationen avseende 

undervisning, examination, syfte och innehåll var i hög grad och till delvis tillgodosedd. 

Kursen ses som mycket relevant för kommande studier och yrkesverksamhet. 
verkligen 
mycket relevant! 
Lärt mig mer om dokumentation och bedömning, gett mig ett språk att tala om detta. 
Studenterna lyfter även fram aspekter som de vill behålla i kursen. 
observationen/fältstudien filmerna ifall man inte hinner göra en egen observation. den obligatoriska 
kurslitteraturen av 
Jönsson, A och vetenskapliga artiklarna från I. Carlgren. 
Allt utom engelska artiklar och examinationsuppgiften 
Inget som behöver tas bort. 
Av studenternas kommentarer framgår önskemål om kurslitteratur, betygsättning av 

obligatoriska skrivuppgifter, mer framåtsyftande feedback i relation till kursens 

betygskriterier. Några kommentarer som studenter angett kring vad de vill behålla i kursen: 
Tydlig struktur, instruktioner. Röd tråd mellan uppgifterna med tillhörande litteratur. Snabb och konstruktiv 
respons av läraren. Gillar upplägget i stort. 
 

Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på ett fåtal fritextsvar): Av 

kommentarerna från studenterna framgår det att det finns önskemål om mer feedback och 

stöd i hanteringen av uppgifter i Mondo.  

Mer utvecklad feedback som speglar det som kursen lär ut. 
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När det var dags att skaffa en kurskamrat för att arbeta med feedback hade det varit bra om läraren parat ihop oss. Svårt när man 
aldrig träffs, 
utan bara har namn i en lista att välja mellan. 

Den sista boken om Metodik för utvecklingsarbete känns gammal och i väldigt få delar relevant. 

Lärarnas analys av kursens genomförande och slutsatser: Kursens kommer att revideras för 

kursstart ht18 avseende kurslitteratur och skrivuppgifter samt digitala lärresurser. Adobe 

Connect kommer användas i större utsträckning och ny lärplattform kommer att användas. 

Även stödresurser (digitala resurser) i form av tex föreläsningar-podcast kommer att 

utvecklas.  

 


