
 
 

 

 

 
 

Kursrapport för Akademisk text – RASK ht 2020 (200831-201011) 
 
 

 
 

Kursrapporten är ett viktigt instrument för utvecklandet av kurser och utbildningar samt för att säkerställa 
studenternas inflytande i detta arbete. I Beslut om modell för systematiskt utbildningsnära kvalitetsarbete 
vid LS (UTB 3.1-2017/410) framgår det att kursrapporter utgör underlag för programnämndernas arbete 
med att systematiskt följa upp kvaliteten i programmet i dess helhet. 

 
I beslutet Kursutvärderingsprocessen vid Fakulteten för lärande och samhälle (UTB 3..2.2-2018/479) 
framgår vad som gäller för kursrapport inklusive återkoppling till studenter. 

 
Kursrapporten ska innehålla bakgrundsinformation/nyckeltal, en sammanfattning av studenternas kursvär- 
deringar samt analys och åtgärdsplan tillsammans med eventuella förslag på revidering av kursplanen. 

 
Kursrapporten publiceras i anslutning till annan information om kursen. 

 
Bakgrundsinformation 

 
Kursens namn: Akademisk text - RASK 
Termin: ht 2020 
Ladokkod: AK104F 
Kursansvarig: Bo Norlund 
Antal registrerade studenter: 25 
Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 8 

 

Genomförande Sätt X 

Föregående kursrapport är kommunicerad 
i samband med kursstart 

X 

Tidig dialog om förväntningar på kursen X 

Formativ kursvärdering  

Summativ kursvärdering X 

Återkoppling till studenterna  

 
 

Utvärderingsformer 
Den summativa bedömningen görs via SUNET. Utskicket görs i samband med hemtentamens utlämning. 
Påminnelse skickas i samband med inlämning och i samband med att feedback skickas ut. 

 
Sammanfattning av studenternas kursvärderingar 



Studenterna är överlag mycket nöjda med kursinnehåll och både under diskussioner och i utvärderingen 
lyfter de fram att de fått det som förväntats eller mer. Kommentarer under kursen har som vanligt varit 
önskemål om fler timmar. 

 
Sammanfattning av lärarlagets utvärdering 
Kursen fungerar som den är. 

 

Analys 
Upplägget fungerar och uppgifterna, om de tydliggörs, ger det som avses. Förra omgången hade studen- 
terna (2 st.) önskemål om detta, men denna omgång gavs inte dessa signaler. 

 
 

Åtgärdsplan 
Det är endast ett fåtal studenter som fyller i kursutvärderingen och detta bör åtgärdas. Planer finns inför 
kommande omgångar. 

 
Förslag till revidering av kursplan 
Akademisk text kan fortsättningsvis, dvs. även efter COVID-19, kunna hållas via ZOOM. 

 

. 



Hur skulle du säga att din egen insats kan beskrivas Antal svar 

inaktiv 0 (0,0%) 

ganska inaktiv 0 (0,0%) 

ganska aktiv 7 (87,5%) 

aktiv 1 (12,5%) 

Summa 8 (100,0%) 

 

Kursutvärdering: Akademisk text Ht 2020 
 

Antal svar: 8 

 
 

 
 

Min spontana kommentar till dig Bo är.......... 
 

Min spontana kommentar till dig Bo är.......... 
 

Bra jobbat! Bra kursupplägg. 

 
Lärde mig mycket men var besviken på del 3 på hemtentamen. Att skriva ”flera svar kan vara rätt men välj det som är mest rätt” känns inte som 
en rättvis bedömning. Då borde två alternativ kunna ge rätt. Att skriva att ens svar ska vara ”mest rätt” känns inte pedagogiskt. Efter jag  
avslutat den delen hade jag sparat frågorna och visade en familjevän som doktorerat. Även hon tyckte det var myxket otydligt och att flera 
alternativ hade kunnat vara korrekta. Hade gärna sett att frågorna blev rättade manuellt. 

 
Att kursens upplägg enligt mig funkat mycket bra, samt att zoom inte förhindrat oss elever från att hänga med i undervisningen eller försvårat 
diskussioner. Jag tycker också att du har en lagom balans kring diskussionsuppgifter och genomgångar. 

 
Tack så mycket för en givande kurs! 

 

 
 

Hur skulle du säga att din egen insats kan beskrivas 
 

 

  
Medelvärde 

 
Standardavvikelse 

 
Variationskoefficient 

 
Min 

Undre 
kvartil 

 
Median 

Övre 
kvartil 

 
Max 

Hur skulle du säga att din egen insats kan 
beskrivas 

 
3,1 

 
0,4 

 
11,3 % 

 
3,0 

 
3,0 

 
3,0 

 
3,0 

 
4,0 

Tack för denna kurs! Det var lärorikt, trots att tiden gick fort. 

Fortsätt som du gör och fortsätt va som du är 

Bra jobbat! Bra kursupplägg. 



Vilka förväntningar hade du på kursen och hur motsvarade innehållet på 
kursen dessa? 

 
Vilka förväntningar hade du på kursen och hur motsvarade innehållet på 
kursen dessa? 

 

Att kunna analysera olika texttyper och innehållet motsvarande mina förväntningar. 

 
Mina förväntningar att lära mig på djupet om textgranskning uppfylldes. 

 
Jag förväntade mig att lära mig grunderna till hur det akademiska språket är upplagt, samt få tips på verktyg jag kan använda mig av inför 
kommande studier. Jag tycker att kursen motsvarade dessa förväntningar 

 
Hade helt andra förväntningar på innehåll då jag trodde det skulle handla praktiskt om hur man skriver akademiskt. Lärde mig mycket nytt. 

 
 

Bra på kursen har varit… 
 

Bra på kursen har varit… 

Upplägget och diskussionerna. 

 
Lärorikt och användbart 

 
att jag lärt mig mycket på en kort tid. Jag tycker också att det var bra att vi fick olika typer av läxor, eftersom detta håller engagemanget uppe. 
Kurslitteraturen passade bra till ämnet. 

 
Man har "tvingas" att vara aktiv 

 

 

Mindre bra på kursen har varit... 
 

Mindre bra på kursen har varit... 

Inget jag kan komma på. 

 
Att inte frågor på tentan var rätt eller fel, utan ”mer rätt”. Om man valde den som var ”näst mest rätt” blev det helt enkelt inga poäng. 

 
Att kursen är så kort att man knappt hinner fördjupa sig i ämnet och hade önskat att fått öva mer. 

 
Kan inte dra mig till minnes något som jag tyckte var särskilt fel eller dåligt! 

 

Att den va så kort 

Att vi inte kunde ha den på plats. Jag tror att många hade kunnat lättare hänga med då. Men just för mig funkade det bra med zoom. 

Inget jag kan komma på. 

kursen i sin helhet. Den har gett mig flera nyttiga kunskaper och bättre förståelse för akademiskt skrivande. 

Att det varit ett ganska tydligt och enkelt upplägg. 

Chansen att själva bedöma kunna bedöma en uppgift innan kursläraren gav oss det rätta svqret 

Upplägget och diskussionerna. 

Att jag skulle få chansen att lära mig hur man kan förbättra sitt skrivande så att det är hållbart även på högskolenivå och därmed för vidare 
studier, vilket jag tyckte kursen lärde mig. 

Jag hade förväntningar på att lära mig skriva texter och att förstå uppbyggnaden av text. Kursen gav mig det, dock hade jag gärna haft mera tid 
och inte haft kursen på distans. 

Lära mig tips och knep inför c-uppsats 

Att kunna analysera olika texttyper och innehållet motsvarande mina förväntningar. 



Bo, du har glömt att fråga om... Antal svar 

-2147483648 0 (0,0%) 

-2147483647 0 (0,0%) 

-2147483646 0 (0,0%) 

-2147483645 0 (0,0%) 

-2147483644 0 (0,0%) 

-2147483643 0 (0,0%) 

-2147483642 0 (0,0%) 

-2147483641 0 (0,0%) 

-2147483640 0 (0,0%) 

-2147483639 0 (0,0%) 

Summa 0 (0,0%) 

 

Diskussioner 
Min förhoppning är det under seminarierna på denna kurs ska lämnas stort 
utrymme till egna reflektioner kring det akademiska skrivandet. Tycker du att 
dessa förhoppningar infriades på kursen? Hur? 

 
Diskussioner 
Min förhoppning är det under seminarierna på denna kurs ska lämnas stort 
utrymme till egna reflektioner kring det akademiska skrivandet. Tycker du att 
dessa förhoppningar infriades på kursen? Hur? 

 

Ja 

 
Jag upptäckte att det akademiska språket och skrivandet var mycket mer omfattande än jag tidigare trott. Jag fick också reda på att man oftast 
tror att man vet hur man gör något, trots att man egentligen inte vet det (tex kommatecknet). 

 
Absolut! 

 
 

Bo, du har glömt att fråga om... 
 

 

 Medelvärde Standardavvikelse Variationskoefficient Min Undre kvartil Median Övre kvartil Max 

Bo, du har glömt att fråga om... 0,0 0,0 ¤¤¤ % ∞ 0,0 0,0 0,0 -∞ 

Ja, eftersom jag anser att innehållet av samtliga föreläsningar har väldigt tänkvärt. De har bl.a. fått en att upptäcka brister man tidigare inte sett 
i ens gamla texter, men också vad man gjort rätt och varför. 

Jag förstår inte helt frågan, men jag tycker att seminarierna är lite för korta för att hinna ha egna reflektioner, man hinner med att ta in det som 
sägs på seminarierna. 

Ja 



Mitt betyg på kursen i helhet blir: Antal svar 

Underkänt 0 (0,0%) 

Precis godkänt 1 (12,5%) 

Godkänt (G) 4 (50,0%) 

En mycket bra kurs (VG) 3 (37,5%) 

Precis vad jag behövde (MVG) 1 (12,5%) 

Summa 9 (112,5%) 

 

Mitt betyg på kursen i helhet blir: 
 

 

 Medelvärde Standardavvikelse Variationskoefficient Min Undre kvartil Median Övre kvartil Max 

Mitt betyg på kursen i helhet blir: 3,4 0,9 25,6 % 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 

 


