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Den skriftliga kursutvärderingen utfördes av 18 av 23 studenter. Merparten av studenterna kom 

även på den muntliga utvärderingen. Betyget på kursen som helhet var 4.3, vilket är samma 

som 2018. Undervisningsmoment fick betyg mellan 3,9 och 4,6. Även på den muntliga 

kursutvärderingen framkom att studenterna över lag var nöjda. Några punkter som togs upp på 

den skriftliga och/eller den muntliga utvärderingen listas nedan: 

 Det framkom både vid den skriftliga och muntliga utvärderingen att studenterna hade 

önskat fler övningar och fler seminarier med möjlighet att ställa frågor och diskutera 

kurslitteraturen. En kommentar vid den skriftliga utvärderingen var dock att mängden 

föreläsningar bör bibehållas. 

 På den muntliga utvärderingen framkom att kommunikationen mellan lärare bör 

förbättras, i vissa fall var det inte klart för lärarna vad andra gått igenom. 

 Många tyckte att arbetsbelastningen var lagom, men nästan lika många tyckte att den 

var lite för hög. Av kommentarerna att döma var det framför allt mot slutet det var 

mycket arbete, när skrivprojektet skulle avslutas precis innan tentan. Ett förslag var att 

påbörja och avsluta skrivprojektet tidigare, och att i stället ha övningar och seminarier 

(med möjligheter att ställa frågor) innan tentan. Ett förslag var även att lägga 

biblioteksmomentet i anslutning till skrivprojektet. 

 Några tyckte att det var oklart vilka moment som är obligatoriska och ville att det skulle 

stå i schemat.  

 Svensk terminologi efterfrågades, som komplement till den engelska. 

 Fältveckan fick bra omdöme. En kommentar var dock att vissa övningar var svåra och att 

en mer omfattande introduktion hade varit bra. En praktisk aspekt som togs upp 

angående fältveckan var att det vore bra om en telefonlista upprättades, så att alla har 

telefonnummer till varann (inte bara till lärarna).  

 En fråga på kursutvärderingen gällde om träningen i muntlig presentation var tillräcklig. 

Studenterna kommenterade att dom inte fått någon träning i det. Studenterna har 

muntliga presentationer, och för några år sedan ingick även ett undervisningsmoment 

om muntlig presentation, men lärarna konstaterade att det var för mycket att ha 

moment med både skriftlig och muntlig presentation i skrivprojektet, och att det bättre 

att satsa bara på det ena och göra det bra. Därför utgick den muntliga presentationen, 

och frågan bör därför inte vara med i kursutvärderingen. 

 

 



 

 

 

 


