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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 

kursvärderingar samt analys och åtgärdsplan tillsammans med eventuella förslag på revidering av 

kursplanen.  

 

Kursrapporten publiceras i anslutning till annan information om kursen. 

 

Bakgrundsinformation 

 

Kursens namn:Historia III 

Termin:Ht 2021 

Ladokkod: HT2021-IS177F-06126 

Kursansvarig: Cecilia Trenter 

Antal registrerade studenter: 4 

Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 0 

 

 



Genomförande Sätt X 

 

Föregående kursrapport är 

kommunicerad i samband med 

kursstart 

 

X 

Tidig dialog om förväntningar på 

kursen 

 

X 

Formativ kursvärdering 

 

X 

Summativ kursvärdering 

 

X 

Återkoppling till studenterna  X 

 

 

Utvärderingsformer 

I samband med delkurs 1 gjordes en muntlig återkoppling med studenterna där bl a arbetsmiljö pga 

covid 19 belystes.  

Den summativa utvärderingen gjordes i samband med terminsavslutningen i januari. Inga studenter 

deltog i kursvärderingen vilket kan anta bero på den kvantitativt lilla gruppen.  

 

Sammanfattning av studenternas kursvärderingar 

I den formativa kursvärderingen uppgav studenterna att studiesituationen då var ok trots 

omställningen från campus till distans.  

 

Sammanfattning av lärarlagets utvärdering 

Delkurserna har genomförts med god genomströmning där 3 av de 4 blev godkända inom ramarna för 

omtentamen. Studenternas positiva återkoppling verkar alltså samklinga väl med deras prestationer. 

Analys 

Kursen kommer att revideras eftersom den nästa gång ges inom ramarna för programmet Historiska 

studier med inriktning mot kulturarv vt 2023. 

Åtgärdsplan 

Ingen åtgärdsplan. 

Förslag till revidering av kursplan 

Inga förslag på revidering av kursen 
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