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Kursvärdering 

Antal svar på obligatorisk kursvärdering 13 

 

 

Obligatorisk kursvärdering har skett genom: 

X Endast standardmall via SSR (Sunet Survey and Report) 

 
Standardmall utökad med egna frågor via SSR 

 
I egen regi av kursansvarig 

 

 

Eventuella ytterligare värderingsmoment som skett under kursen: 

 
Separat enkät 

 
Muntligt i helklass  
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Muntligt i mindre grupper  

 
Annat sätt 

 

 

Kommentarer till kursvärderingar 

Rörande de allra flesta aspekter ligger studenternas värdering runt 4-5 på en sexgradig 

skala.  

Jag tror det är många studenter som inte riktigt vetat vad de skulle svara i kategori 2 om 

arbetsformer/läraktiviteter eftersom inte alla frågorna är relevanta; tex har fyra studenter 

skattat seminariernas betydelse som en etta på skalan, medan tre studenter skattat dem som 

en sexa. Detta trots att kursen inte innehöll några seminarier. På samma sätt kan det finnas 

förvirring kring hur frågan om ”andra läraraktiviteter” skulle tolkas; vissa kanske tolkar in 

laborationerna där, medan andra tolkar in dem som inlämningsuppgifter. 

 

 

Examinationsresultat 

X 
Examinationsresultat ser ut som förväntat 

 
Examinationsresultat avviker från förväntat 

De examinerande momenten är fyra; två laborationer, en inlämningsuppgift och en skriftlig 

tentamen. Resultaten i kursen är lite spretiga; många är godkända på laborationerna och 

inlämningsuppgiften, men dök inte upp på tentan. Jag vet åtminstone någon/några som avstod 

från att skriva tentamen nu och istället satsar på omtentan i augusti då de förväntar sig att vara 

vaccinerade. 

 

 

Kursansvarigs rekommendationer och prioriteringar för kursutveckling  

Det är min uppfattning att kursen fungerat förvånande bra över Zoom nu andra gången. De 

höga omdömena från de flesta studenter som deltog i kursvärderingen pekar på samma sak. 

Jag har arbetat om laborationerna så att de skall fungera bättre digitalt och även 

föreläsningarna har anpassats. Det vore inte helt otänkbart att kursen skulle kunna ges helt 

digital i framtiden, men då måste den avslutande salstentamen ersättas med något annat 

moment. 

Om man inte väljer det spåret hade det varit trevligt att inkludera något studiebesök, bland 

annat på Tycho Brahe Observatoriet i Oxie.  

t. 


