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Kursrapport 

 
Bakgrundsinformation 
 
Kursens namn: Geografi och lärande – Resurser, befolkning och hållbar utveckling 
Termin: HT2019 
Ladokkod: GL214C 
Kursansvarig: Per Schubert 
Antal registrerade studenter: 14 
Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 11 
 
Genomförande Sätt X 

 
Tidig dialog om förväntningar på 
kursen 
 

X 

Formativ kursvärdering 
 

X 

Summativ kursvärdering 
 

X 

Återkoppling till studenter som 
genomfört kursvärderingen 
 

X 

Publicering av kursrapport (planerad 
eller genomförd) i anslutning till annan 
information om kursen 
 

 

 
Eventuella kommentarer: 
 

• Detta är första gången kursen getts. 
 
 
Sammanfattning av studenternas kursvärderingar 
 
Skriftlig och muntlig kursvärdering: En majoritet av studenterna anser att kursen är tidsmässigt 
välplanerad och att den är mycket relevant för deras framtida yrkesutövning. Studenterna är överlag nöjda 
med kursens läraktiviteter och anser att föreläsningar, seminarier, projektarbeten och exkursioner har 
underlättat för dem att uppnå lärandemålen. Dock är hälften av studenterna inte helt nöjda med 
uppgifterna. Någon kommenterar att arbetet med uppgifterna har påverkats av att vissa gruppmedlemmar 
inte bidrar lika mycket. Det finns också önskemål om att kamratresponsen på uppgifterna ska följas upp 
av lärarna. Studenterna är överlag nöjda med nivån på ämnesinnehållet. Det finns ett önskemål om att 
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ytterligare konkretisera ämnesdidaktiken. Flertalet studenter är nöjda med både studentinflytandet och 
kommunikationen med lärarna. Endast hälften är nöjda med kurslitteraturen, mycket på grund av att 
litteraturen är på engelska. Majoriteten är nöjd med examinationsformerna och kombinationen av 
salstentamen och projektarbeten i grupp. Canvas har överlag fungerat bra som kursplattform. 
 
 
Analys 
 
Baserat på den muntliga och skriftliga kursvärderingen kan vi identifiera följande centrala önskemål från 
studenterna: 
 

• Hitta en lösning så att alla gruppmedlemmar bidrar lika mycket. 
• Att lärarna följer upp kamratresponsen på uppgifterna. 
• Att litteraturen är på svenska. 
• Att ämnesdidaktiken konkretiseras ytterligare. 

 
 
Åtgärdsplan 
 
Vi kommer att förbättra kursen enligt följande åtgärdsplan: 
 

• Hitta en lösning så att alla gruppmedlemmar bidrar lika mycket. 
• Konkretisera ämnesdidaktiken ytterligare. 

 
Vi kommer att förbättra kursen enligt studenternas önskemål med särskilt fokus på kursens 
ämnesdidaktiska innehåll. Studenterna kommer att få konkreta tips om hur de praktiskt kan omsätta sina 
kunskaper i skolundervisningen. Tyvärr räcker inte tiden till för att komplettera kamratresponsen på 
uppgifterna med lärarkommentarer. Däremot kan vi diskutera eventuella problem i storgrupp. En stor del 
av litteraturen kommer att fortsätta vara på engelska då det saknas bra svensk litteratur. Dessutom 
behöver studenterna behärska engelska för sin fortsatta fortbildning. 


