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Kursrapport 

 
Bakgrundsinformation 
 
Kursens namn: Geografi och lärande – Staden och dess omgivningar 
Termin: VT2020 
Ladokkod: GL216C 
Kursansvarig: Per Schubert 
Antal registrerade studenter: 13 
Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 8 
 
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, projektarbete och exkursioner har 
underlättat för dem att uppnå lärandemålen. Det finns önskemål om en tydligare röd tråd genom 
föreläsningarna. Studenterna är överlag nöjda med nivån på ämnesinnehållet, även om någon efterlyser 
ett större sociologiskt teoretiskt djup. Någon önskar ytterligare konkretisering av ämnesdidaktiken, 
exempelvis mer om lektionsplanering och arbetssätt. Någon önskar mer om hur man kan använda 
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geografiska informationssystem (GIS) i undervisning. Studenterna är överlag nöjda med både 
studentinflytandet och kommunikationen med lärarna. Detsamma gäller kurslitteraturen, även om någon 
anser att vissa böcker är överflödiga. Majoriteten är nöjd med examinationsformerna och kombinationen 
av salstentamen och projektarbeten i grupp. Canvas har fungerat bra som kursplattform. 
 
 
Analys 
 
Baserat på den muntliga och skriftliga kursvärderingen kan vi identifiera följande centrala önskemål från 
studenterna: 
 

• Tydligare röd tråd genom föreläsningarna. 
• Större sociologiskt teoretiskt djup. 
• Mer om lektionsplanering och arbetssätt. 
• Mer om hur man använder GIS i undervisning. 
• Att vissa böcker byts ut. 

 
 
Åtgärdsplan 
 
Vi kommer att förbättra kursen enligt följande åtgärdsplan: 
 

• Arbeta med den röda tråden genom föreläsningarna. 
• Införa ett större teoretiskt djup (inte enbart sociologiskt). 
• Konkretisera ämnesdidaktiken med lektionsplanering och arbetssätt samt arbeta fram nytt 

material om hur GIS kan användas i undervisning. 
• Se över kurslitteraturen och eventuellt byta ut någon bok. 

 
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 skolundervisning. 


