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Kursansvarig: Anki Bengtsson 

Antal examinerade: 5 

Antal godkända: 5 

Svarsfrekvens kursvärdering: 2 

Beskrivning av ev. förändringar sedan förra kurstillfället: Tillagd kurslitteratur om 

intersektionalitet och uppdaterad litteratur till examinationsuppgift. 

Kursens styrkor enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt 

fritextsvar): 

Respondenterna har i hög grad utvecklat värdefulla kunskaper 
/färdigheter i denna kurs. De bedömer att de delvis har uppnått kursens alla 
förväntade Respondenterna uppger att de lagt ner 5-15 timmar i genomsnitt per 
vecka men att det har läst en del litteratur innan kursstart. Den ena respondenten 
uppgav 100 procents närvaro på schemalagda seminarier och föreläsningar och den 
andra 50 procent. 

Båda ansåg att det delvis fanns en röd tråd genom kursen - från lärandemål till 

examination. De uppgav att kursen i hög utsträckning har utvecklat deras förmåga 

att använda vetenskapliga 
arbets- och förhållningssätt.  

Båda uppgav att läraren i hög grad har varit tillmötesgående för idéer och 
synpunkter på kursens utformning och innehåll. Informationen inför kursen vad 
gäller undervisning, examination, syfte och innehåll var tydlig, men en respondent 
uppgav att redovisning av muntlig tentamen var delvis tydlig. Kursen upplevs i hög 
grad relevant och en respondent uppger att den är mycket relevant i mitt yrkesliv 
och också för fortsatta studera på avancerad nivå. 

Respondenterna uppger att de skulle vilja behålla litteratur och 

examinationsuppgifter. 
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Kursens svagheter enligt studenterna (sammanfattning baserat på kvantitativa resultat samt 

fritextsvar): 

I förslag till förändringar i denna kurs går respondenterna i viss mån i olika riktning. 
En av dem föreslår enbart distansundervisning. Den andra önskar mer lärarledd tid. 
Fler föreläsningar och mer handledning inför sista examinationsuppgiften. 

 

Lärarnas analys av kursens genomförande: Föreläsningar direkt kopplade till efterföljande 

seminarium gav ett bra utfall i diskussion och reflektioner.  

Slutsatser samt förslag till förändringar: Svaren visar på nöjdhet gällande kursens innehåll 

och upplägg. Fler föreläsningar och seminarier är avhängigt antal timmar som fördelas till 

lärarresursen. Kompletteringsuppgifter ska ses över. 

 


