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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 kursvärderingar samt analys och åtgärdsplan tillsammans med eventuella förslag på revidering av kursplanen.
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Utvärderingsformer
Beskriv metod/er och genomförande för såväl den formativa som den summativa kursutvärderingen.

Formativ kursutvärdering: Jag har löpande genom hela kursen fört en dialog med studenterna i
samband med seminarier och föreläsningar och i dessa diskussioner har studenterna ibland lyft
synpunkter som jag har tagit till mig och dokumenterat för att kunna använda dessa i kursutvecklingen. Ett exempel är att jag under ett seminarium gick igenom hur en kan söka forskningsartiklar med hjälp av olika databaser och sökmetoder. En student sa att ett skriftligt underlag
med sökprocessens olika delar skulle vara hjälpsamt för att kunna gå tillbaka och se de olika
stegen, som komplettering till min muntliga genomgång i salen. Jag sammanställde därför ett sådant dokument och infogade både skärmdumpar och pilar som skulle tydliggöra processen för
studenterna. Detta dokument publicerade jag på Canvas. Detta är enbart ett exempel på hur studenters åsikter och perspektiv uppmärksammas, och hur jag försöker stödja deras lärande genom formativ kursutvärdering. Det är ofta så att studenterna självmant lyfter sina åsikter och på
detta sätt bidrar till kvaliteten i undervisningen, men jag arbetar också proaktivt och systematiskt
genom att i början av alla seminarier fråga om studenterna har några tankar eller frågor kring
kursen. Jag upplever att studenterna känner att deras tankar är välkomna genom att jag bjuder
in till dem och genomför förändringar, vilket gör att de också spontant väder sig till mig med förslag. Formativ kursutvärdering har skett i dialog i samband med undervisning på campus, men
även på zoom. Dialog har även skett genom mailkonversationer samt genom meddelanden på
Canvas. Jag erbjöd också studenterna att ge feedback i samband med examinerande seminarium på zoom. Några studenter valde att lyfta synpunkter muntligt, men inga skrev meddelanden i chatten.
Jag arbetar även med formativ utvärdering i relation till andra lärare på kursen. Under kursen HT2021 medverkade en annan lärare, från fakulteten Kultur och samhälle. Vi utvecklade tillsammans ett moment med fokus på hållbarhet (Agenda2030) och dokumentärfilmsproduktion.
Vi höll i tre stycken tretimmarsseminarier där vi löpande hade en dialog där vi identifierade relevanta förändringar till nästa kurs. Vi kom bland annat fram till att vi kan ge mer tid till filmproduktionen om de teoretiska momenten flyttas till en inledande föreläsning gemensam för alla studenter.
Summativ kursutvärdering: En digital enkät skickades ut till studenterna efter att kursen hade avslutats. En studieadministratör på fakulteten höll i utskicket men det första utskicket nådde inte
fram till studenterna och ett andra utskick gjordes därför. Låg svarsfrekvens i kursutvärderingar
är vanligt förekommande på hela universitetet, men att den digitala enkäten besvarades av enbart 12 studenter denna gång beror troligen på det försenade utskicket. Även om inte enkäten
kan anses representativ så ger studenterna värdefulla kommentarer, framförallt i de öppna svaren.

Sammanfattning av studenternas kursvärderingar
Här sammanfattas studenternas synpunkter med utgångspunkt i kursens olika kursvärderingar (se ovan)
på ett objektivt sätt. Personer får inte namnges i kursrapporten.

Jag inleder med att redogöra för synpunkter som framkom i den formativa kursutvärderingen:
1-Studenter har olika uppfattningar om att jag sätter samman grupperna till Prov 1. En student
framhöll under ett seminarium att hen uppskattade att grupperna formades av läraren då hen
ofta annars hamnar utanför. Att grupperna görs av läraren på förhand bidrar till välmående och
känsla av inkludering hos denna student. En annan student uttryckte motsatt uppfattning under
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ett seminarium. Hen ansåg att studenterna är vuxna och själva kan ta ansvar för att bilda grupper. Hen ansåg att det i gruppen var flera personer som inte bidrog till arbetet, vilket hade kunnat undvikas om studenterna själva fått välja grupp.
2-Studenter uttryckte under det sista seminariet att det var positivt att de i grupperna hade olika
bakgrunder och erfarenheter vilket bidrog till kvaliteten i grupparbetet. Jag hade medvetet satt
samman grupperna så att det fanns en blandning av bild- idrotts- och musikstudenter. Denna
blandning är särskilt viktig under denna kurs då bildstudenterna ofta har fått mer kring rörlig bild
och bildanalys under sin utbildning, vilket denna kurs också behandlar (dock ur andra perspektiv). Studenterna uppskattade att jag hade blandat grupperna på detta sätt.
3-I samband med det sista seminariet uttryckte en student att hen önskade fler praktiska moment på kursen.
4-Som jag nämnde ovan lyfte en student att seminariet om hur man söker forskningsartiklar kan
utvecklas, genom att de även får ett skriftligt underlag.
5-Jag införde en ny föreläsning denna kurs, med fokus på forskning om barn och digitala medier.
I samband med detta seminarium uttryckte studenter att de fick inblick i flera viktiga områden, till
exempel hur man inom forskningen fångar barns perspektiv på olika sätt (kvantitativ vs kvalitativ
forskning). Under föreläsningen diskuterade vi flera viktiga frågor, och studenternas engagemang i diskussionerna var tydligt (till exempel problematiserade vi hur vi kan förstå barns datorspelande i förhållande till sociala relationer och välmående). Detta engagemang ger uttryck för
att föreläsningen (som hade utarbetats efter förra årets kurs då studenter önskade en föreläsning om detta) upplevdes som relevant av studenterna.
6-Studenter uttryckte önskemål om att jag skulle publicera power points innan föreläsningar och
seminarier. Detta gjorde jag därför löpande under kursen.
Här följer en sammanfattning av den digitala kursutvärderingen:
Svaren i kursutvärderingen redovisas på en skala från 1-6, där 1 representerar ”i mycket liten
utsträckning” och där 6 står för ”i mycket stor utsträckning”. I redogörelsen nedan redovisar jag
procentsats för skala 4-6 tillsammans för att förenkla presentationen.
Den digitala kursutvärderingen har fem inledande frågor. Den första frågan rör hur studenter anser att de har uppnått lärandemålen. Lärandemål 1 (100% svarade på skalan 4-6), lärandemål 2
(100% svarade på skalan 4-6), lärandemål 3 (100% svarade på skalan 4-6), lärandemål 4 (84%
svarade på skalan 4-6), lärandemål 5 (91% svarade på skalan 4-6).
Den andra frågan handlar om aktiviteter under kursen har varit stödjande i att nå lärandemålen.
Föreläsningar (75% svarade på skalan 4-6), seminarier (63% svarade på skalan 4-6), litteraturstudier (75% svarade på skalan 4-6), inlämningsuppgifter (92% svarade på skalan 4-6) och Canvas (75% svarade på skalan 4-6).
Det tredje frågeområdet innehåller övriga frågor. En fråga rör bland annat hur examinationsformerna gett möjlighet att visa hur väl en har uppnått lärandemålen (75% svarade på skalan 4-6).
En fråga ställs också om studenterna fått ta ansvar för eget lärande (100% svarade på skalan 46). En fråga rör huruvida kursen som helhet har uppfyllt studenternas förväntningar (75% svarade på skalan 4-6). En fråga rörde vilken utsträckning tankesätt utmanats i kursen så att en har
utvecklat nya perspektiv (84% svarade på skalan 4-6). En fråga rörde huruvida de har läst kurslitteraturen (100% svarade på skalan 4-6). En fråga rör i vilken utsträckning studenternas lärande i kursen underlättats genom feedback (67% svarade på skalan 4-6). En fråga rör om studenterna upplever att det fanns möjligheter till studentinflytande (50% svarade på skalan 4-6).
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En fråga rör hur studenternas förkunskaper och tidigare erfarenheter tagits tillvara (83% svarade
på skalan 4-6). En fråga rör kursens relevans i förhållande till framtida yrkesutövning (84% svarade på skalan 4-6). En sista fråga rör i vilken utsträckning studenterna upplevde att kursen har
varit forskningsanknuten (100% svarade på skalan 4-6).
I enkäten fanns också öppna frågor. Den första frågan handlade om vad studenterna upplever
har varit bra med kursen, och den andra frågan rörde vad som kan förbättras. Jag citerar studenternas synpunkter ordagrant nedan:
Vad har varit bra med kursen?
*Att få en större förståelse för den digitala kompetensen betydelse
*Har skapat en vidare bredd om komplixiteten kring digital kompetens
*Seminarier och projektarbete i grupp.
*Bra reflektiv förstående kursansvarig som visar på ett akademiskt strukturerat upplägg som
också gav oss en bra inblick i detta, kring forskning osv. Gillar diskussionerna som blev utifrån
seminarierna och även tydligheten med målet med kursen.
*Att man får en bredare förståelse om varför barn behöver digital kompetens
*Mycket tänkvärd, bra litteratur
*Intressanta ämnen och problematisera digataliseringen
*Läraren är oerhört lyhörd för studenter. Jag brukar få hjälp och svar på funderingar snabbt! Power point av föreläsningar och seminarier var otroligt tydlig och givande! Om man missat något
då kan man titta på pp där fanns allt viktiga informationen man behöver!
*Bra förberedelse inför examensarbetet
*Kursguiden
*Närvarande lärare som varit lätta att få tag på och återkopplat
*Bra med tid att utföra uppgifterna på
*Kursguiden! Jag skrev i kursutvärderingen för specialpedagogikkursen att de kunde gå kurs i
hur man gör en bra kursguide för Carolina Martinez.
Vad kan förbättras?
*Att få välja arbetslag själv, eftersom det är ganska många som inte gör vad de ska.
*Få utforma mer tillsammans digitala uppgifter i syfte till att använda dom i fritidshemmet
*Föreläsingar.
*Att grupparbetet hade varit utifrån de personer man själv väljer, för när vi kommit så här långt
så märks det vilka av oss som är mer benägna att lägga heltid på studierna och det som krävs
och även om det är bra med grupparbete i många avseende så tycker jag så här pass nära examen hade det också tydligare avslöjats vem som inte gör något osv.
*Inget
*Mer workshop och praktiska inslag. Som man kan göra hemma eller i grupp
*Jag behöver träna mer praktiskt saker tex skapa appar. Förklaringar till olika spelar. Jag vet att
man kan leta efter allt på internet men tex vi har en film skapande som workshop. Det är bättre
om vi har flera sådan uppgifter så kan vi tillsammans genomföra något. Detta ska bli givande!
*Mindre mängd kurslitteratur (främst artiklar) att läsa. Det upplevdes som övermäktigt iom att det
dels var mycket och dels var på engelska. Vi hann inte med att läsa och ta till oss det och vi la
många timmar på att hjälpas åt att översätta till svenska för att förstå innebörden och få en uppfattning om vad det handlade om.
*Hela kursen hade gärna fått vara på distans, det var jobbigt med förändringar som kom och
gick.
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Sammanfattning av lärarlagets utvärdering
Här sammanfattas lärarlagets synpunkter på kursens innehåll, läraktiviteter och examination.

Under kursen HT2021 så har jag varit kursansvarig samt ensam lärare på de flesta momenten
under kursen. En annan lärare (från Kultur och samhälle) har undervisat på kursen. Som jag redogjorde för ovan så hade jag och denna lärare en löpande dialog och utvärdering under det seminarium som vi höll tillsammans. Vi kom fram till att seminariet, som gjordes för första gången,
var givande för studenterna. De studenter som närvarade var engagerade i dokumentärfilmsproduktion och lyfte också att de hade utvecklats sin förståelse för genren, hur de kan arbeta med
dokumentärfilm med elever, och att de på detta sätt har utvecklat sin egen digitala kompetens.
Detta seminarium skapades mot bakgrund av vad som framkom i den förra kursutvärderingen,
det vill säga önskemål om fler praktiska moment. Jag kontaktade därför denna lärare som har
god erfarenhet av filmproduktion, och jag ramade in seminariet med ett hållbarhetsperspektiv.
De filmer studenterna producerade skulle vara på temat hållbarhet och på detta sätt ville jag
sätta fokus på hur medieproduktion kan användas för att skapa engagemang kring samhällsfrågor. Att agera i samhället med hjälp av medier är en del av digital kompetens (Hobbs & Cooper
Moore, 2013, Discovering media literacy). Vi kom fram till att vi skulle behålla seminariet med
samma fokus under nästkommande kurs (2022), men att den mer teoretiskt inriktade introduktionen skulle göras om till en föreläsning istället så att tre timmar kunde ägnas åt filmskapande.
Som kursledare och lärare på kursen har jag löpande gjort iakttagelser och reflektioner under
kursens gång. Jag noterar att kursens inledande veckor blir undervisningstunga då kursen ligger
över julen. Detta fungerar dock bra eftersom studenterna ska göra ett självständigt arbete som
de sedan redovisar efter nyår. Ett till praktiskt moment kan läggas på kursen då detta efterfrågas
av studenterna, och detta bör ha ett annat fokus (fokus på digitala spel). Annars fungerar de existerande föreläsningarna och seminarierna bra. Jag har utvecklat introduktionerna till seminarierna så att dessa inleds med en inramande föreläsning och att studenterna efter detta arbetar
med diskussionsfrågor och case. Genom att jag själv forskar i området digital kompetens har jag
under åren utvecklat mina kunskaper så att jag för varje år kan fördjupa presentationer och diskussioner. Forskningsanknytningen får på detta sätt en naturlig progression och fördjupning för
varje gång kursen ges.
Under kursen 2021 gjorde jag vissa förändringar in Prov 2, det individuella papert. Syftet var här
att möjliggöra en mer fördjupad reflektion kring digital kompetens, och mediernas betydelse för
individ och samhälle, studenternas egen digitala kompetens samt hur lärare kan arbeta med att
fånga barns perspektiv och intressen i undervisning. För att utveckla studenternas förmåga att
läsa och använda forskning gjorde jag det obligatoriskt att använda en egenvald akademisk artikel i papert. Detta ansåg jag vara viktigt av flera olika skäl: för att öka graden av självständighet
och kreativitet i examinationen, för att främja deras förståelse för att söka, läsa och använda
forskning, vilket i sin tur är väldigt viktigt inför Examensarbetet som de skriver under vårterminen. Jag bedömer att förändringen av Prov 2 var positiv, och möjliggjorde på ett bättre sätt fördjupad reflektion och självständig analys. Jag behöver dock förtydliga kravet på att artikeln ska
vara utöver kurslitteraturen, då flera studenter hade missat detta. Jag ska således lägga in detta
i fetad stil i Kursguiden, och jag ska betona detta i kursintroduktionen.
Detta år arbetade studenterna i grupper med Prov 2 (muntlig redovisning av projektplan), jämfört
med förra året (2020) då studenterna arbetade individuellt. Baserat på de muntliga redovisningarnas kvalitet bedömer jag att det är väldigt produktivt för studenterna att arbeta i grupper. De
flesta redovisningarna höll mycket god kvalitet där studenterna visade på fördjupade kunskaper
om hur projekt kan genomföras i fritidshem som syftar till att främja elevers digitala kompetenser. Att ha god tid till reflektioner efter varje presentation är viktigt. Det var många viktiga poänger i relation till kursens lärandemål som jag och studenterna tillsammans kunde lyfta fram under seminariet. Då alla studenter är närvarande under det examinerande seminariet är detta ett
viktigt lärtillfälle för att nå alla studenter.
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Sammanfattningsvis har jag gjort löpande förändringar som syftar till att skapa bättre lärmöjligheter för studenterna. Dessa lärmöjligheter ska främja studenternas aktiva engagemang, kreativitet samt fördjupad och problematiserade kritisk reflektion. Jag arbetar mycket med att skapa
en god struktur som är tydlig men som skapar utrymme för studenterna att själva välja inriktning.
Min pedagogiska grundsyn innefattar att jag sätter studentaktivt och kreativt arbete i centrum
och där jag utformar ramar som ska stötta och främja kreativitet. Forskning har visat att vissa ramar är viktiga för att främja kreativitet (Stokes, 2006, Creativity from constraints: the psychology
of breakthrough) och att valfrihet gynnar motivation och engagemang hos studenter (Elmgren &
Henriksson, 2016, Universitetspedagogik). Detta lyfter jag fram under kursintroduktionen för att
tydliggöra kursens pedagogiska grundidé.
Analys
Analysen bygger på en sammanfattning av studenters och lärares individuella och gemensamma kursvärderingar. Såväl framgångsfaktorer som problem identifieras.

Studenterna efterfrågar genomgående fler föreläsningar. Detta har lyfts i tidigare kursutvärderingar och jag har infört två nya föreläsningar för att möta detta behov, och nästa gång kursen
går kommer även en ny föreläsning att läggas till. Efter detta är det svårt att införa fler föreläsningar, då jag inte vill minska antalet seminarier. Kursens fokus kräver att undervisningen till
största del sker under seminarier. Under seminarier kan vi föra en dialog kring barn och digitala
medier i relation till samhällsförändringar och de krav som ställs på pedagoger i dagens skola.
Det handlar om att studenterna behöver få tillfällen att bryta sina perspektiv mot andra för att utvecklas. Detta görs bäst under seminarier, i diskussion med lärare och kurskamrater. Studentaktivt och kollaborativt lärande är centralt under kursen och seminarier möjliggör detta på bästa
sätt. Jag kan arbeta mer med att förklara för studenterna att seminarierna på denna kurs har ett
upplägg där det ingår föreläsningar (ca 30 minuter) så att de blir tydligare att det förekommer fler
föreläsningar under kursen än vad man kan se i schemat.
I den digitala kursutvärderingen samt i dialog under seminarier har några studenter önskat att de
får skapa grupper själva. I kontrast till detta så lyfter andra studenter att de upplever ökad inkludering när läraren skapar grupperna, och studenter uppskattar blandningen av studenter med
olika erfarenheter. När jag väger samman olika perspektiv kommer jag fram till att det är bäst att
grupperna skapas på förhand. Det är viktigt att inga studenter exkluderas, och det är viktigt för
studenternas lärande att de möter studenter med andra perspektiv och erfarenheter. Däremot
kan jag vara tydligare med att det är viktigt att alla studenter bidrar i arbetet från början och att
gruppen ska höra av sig om de upplever samarbetsproblem.
I den digitala kursutvärderingen framkommer det att studenterna upplever god forskningsanknytning, och detta är också något som jag arbetar med löpande. Det är viktigt att jag fortsätter detta
arbete och att jag löpande ser över ny forskning inom området för att eventuellt byta ut kurslitteratur. Jag forskningsanknyter också genom att ge studenterna ökad förståelse för vad forskning
är, hur de söker och använder forskning. Här kan man dock se att en del studenter upplever att
det är svårt att ta till sig engelska. Jag arbetar dock aktivt med att argumentera för det pedagogiska värdet att läsa engelsk text. Det gör att de utvecklar sina språkkunskaper, vilket när viktigt
att ha med sin under nästkommande kurser och i arbetslivet. Jag kommer därför fortsatt att använda böcker och artiklar skrivna på engelska. Jag ska dock lägga till ett moment under nästkommande kurs där vi tillsammans granskar och diskuterar centrala begrepp på engelska, och
de olika frågor studenterna tar med sig. En utmaning här är att studenterna troligen har mycket
varierande förkunskaper.
Ett annat sätt som jag forskningsanknyter kursen är att diskutera forskning om barn och
digitala medier och metoder som används i forskningen. När studenterna går ut i skolor och genomför projekt så diskuterar vi också hur de kan ställa frågor för att fånga barns perspektiv. En
diskussion kring kritiskt förhållningssätt i relation till olika metoder sker således löpande under
kursen. Dessa moment ska behållas och eventuellt utvecklas för att vidare forskningsanknyta
kursen.
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Studenter efterfrågar också genomgående fler praktiska moment. Under nästkommande kurs
kommer vi att ha två olika workshops med fokus dels på dokumentärfilm, dels på digitala spel.
Det är svårt att få plats med fler praktiska workshops, då det också är viktigt att vi diskuterar de
teoretiska perspektiven under seminarierna. Som jag nämnt tidigare är de första veckorna av
kursen undervisningstunga, och det är viktigt att inte pressa in för mycket så att studenterna
också får god tid att läsa och arbeta med sitt gemensamma projekt i grupper.
Det finns också mer avgränsade förslag på förbättringar som studenter lyfter fram, och som jag
och den andra läraren identifierat. Jag kommer att ta till mig dessa och integrera dem som stående inslag i framtida kurser.
Jag noterar både i feedback från studenter under kursens gång och i den summativ kursutvärdering att studenterna upplever att jag i min roll som lärare och kursledare är tydlig, tillgänglig och
inlyssnande. Detta framkommer ett flertal gånger i de öppna svaren. De skriver bland annat:
Bra reflektiv förstående kursansvarig som visar på ett akademiskt strukturerat upplägg som
också gav oss en bra inblick i detta, kring forskning osv. Gillar diskussionerna som blev utifrån
seminarierna och även tydligheten med målet med kursen.
Läraren är oerhört lyhörd för studenter. Jag brukar få hjälp och svar på funderingar snabbt! Power point av föreläsningar och seminarier var otroligt tydlig och givande! Om man missat något
då kan man titta på pp där fanns allt viktiga informationen man behöver!
Närvarande lärare som varit lätta att få tag på och återkopplat
Kursguiden! Jag skrev i kursutvärderingen för specialpedagogikkursen att de kunde gå kurs i hur
man gör en bra kursguide för Carolina Martinez.
Utifrån dessa citat men framförallt utifrån formativ kursutvärdering ihop med studenterna så
tycker jag mig se att de mål jag har med min pedagogiska roll verkar fungera. Jag arbetar utifrån
ett relationellt pedagogiskt perspektiv (Saevi, 2015, Learning and pedagogic relations, i: The
SAGE handbook of learning) där jag genomgående försöker se min egen undervisningspraktik
utifrån studenternas perspektiv. För det första är jag medveten om det etiska perspektivet i kommunikationen där jag är mån om att visa respekt för studenterna, och positionera dem som kompetenta individer med viktiga erfarenheter att bidra med, och med ett viktigt yrke att utföra i framtiden. Jag är noga med att inkludera alla studenter och vara respektfull i ton och i alla möten,
både ansikte-mot-ansikte och i skriftlig kommunikation. Jag lyssnar alltid och försöker ta till mig
när studenter kommer innan och efter seminarier och föreläsningar, ofta med egna funderingar,
önskemål eller eventuell oro/personliga utmaningar i livet. För att visa respekt och skapa trygghet i en kurs (som är viktigt då jag bryr mig om studenternas välmående och framgång) så är det
oerhört viktigt med tydlig och snabb återkoppling. Jag svarar alltid snabbt när studenter hör av
sig. Jag arbetar mycket med metakommunikation för att skapa en röd tråd genom kursens olika
moment, där jag knyter varje seminarium till den övergripande kursidén. På detta sätt strävar jag
efter tydlighet och sammanhang i all kommunikation: i möten, på Canvas, i kursguiden etc.
Även om detta förhållningssätt inte primärt grundar sig i en teoretisk förståelse, utan mer i
en pedagogisk vilja till att förstå en bidra till människors välmående och utveckling, kan jag se att
det sätt jag arbetar på stämmer väl överens med teorin KASAM. KASAM står för ”känsla av
sammanhang” och innebär att en person upplever välmående om denne kan förstå sammanhanget den befinner sig i, dvs om personen upplever sammanhanget som begripligt, meningsfullt och hanterbart (Nationalencykolpedin, ingång hälsa). I linje med detta arbetar jag genom
hela kursen för att skapa begriplighet, skapa meningsfullhet och hanterbarhet. Hanterbarhet är
väldigt viktigt för att möta studenters behov. Kursupplägg, uppgifter och examinationer måste
vara balanserade. Studenter behöver tid för att läsa, reflektera och skriva. Jag kan också bidra
till att göra kursen hanterbar genom att lyssna in studenters olika synpunkter, som att publicera
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powerpoints i förväg, sätta samman en guide till hur man söker forskning, och - som jag själv har
noterat i samband med bedömning av papers - att jag måste vara tydligare kring kravet om en
vetenskaplig artikel utöver kurslitteraturen.
Den digitala kursutvärderingen ger också några signaler om att jag behöver förtydliga mitt arbete
med feedback, studentinflytande och vilken roll som seminarierna spelar. Det var enbart 12 personer som svarade på enkäten, men i dessa tre områden var det kring hälften eller något fler
som låg på den övre skalan 4-6 (vilket var lägre än i de andra frågorna). Feedback kommer i nuläget in främst i slutet av kursen i samband med examination. Jag kan dock införa feedback på
grupparbetena tidigare i kursen, dvs lägga in ett handledningstillfälle innan jul. Jag kan också
tydliggöra hur jag arbetar med studentinflytande, att jag lyssnar in studenternas perspektiv genom kursen. Genom att lyfta detta tydligare när alla träffas vid kursintroduktionen kan jag skapa
bättre förståelse för vad studentinflytande innebär under kursen, och diskutera med studenterna
vad de menar med studentinflytande. Jag kan också kommunicera tydligare kring kursens
undervisningsformer där seminarierna är en kombination av kortare föreläsningar och gruppdiskussioner/grupparbeten (vilket skiljer sig mot hur seminarier ofta är under andra kurser). Men
som sagt tidigare, det är svårt att veta hur man ska tolka dessa siffor då det rör sig om mycket få
personer. Jag behöver dock vara lyhörd för detta i nästkommande kurser.
Åtgärdsplan
Här anges vilka förändringar som ska genomföras på kort och lång sikt samt tidplan. Om identifierade problem lämnas utan åtgärd ska detta motiveras.

Till kursen 2022 kommer följande att införas (eller fortsätta, baserat på studenters formativa
feedback):
*En ny föreläsning med fokus på dokumentärfilm införs.
*En workshop med fokus på digitala spel (Minecraft) återinförs. En tillhörande föreläsning till
detta moment införs också.
*Förtydliga kursguiden angående artikel till Prov 2.
*Behålla att läraren sätter samman grupper (motivering finns ovan i texten).
*Införa ett moment under ett av seminarierna där vi lyfter centrala begrepp på engelska.
*Fortsätta med de skriftliga instruktionerna till sökprocessen kring forskningsartiklar.
*Fortsätta publicera power points och diskussionsfrågor på Canvas i förväg.
*Införa ett handledande seminarium innan jul.
Förslag till revidering av kursplan
Här lämnas förslag till eventuella revideringar i kursplanen med stöd i ovanstående värdering och åtgärdsplan.

Inga.
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