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Kursrapport NM172f vt2021    

 
 

 
 
 

Postadress 
Malmö universitet 
Gemensamt verksamhetsstöd 
205 06 Malmö 

Besöksadress 
Nordenskiöldsgatan 1 

Telefon 
040 665 7146 
Fax 
 

E-post 
monika.patay@mah.se 
Webb 
www.mau.se 

 

Uppgiftslämnare 
 

Namn Annette Zeidler Datum 210609 
 

 
 
Bakgrundsinformation 
 

Kurskod, kursnamn, omfattning (hp) 
NM172f 
NO och teknik för lärare, åk 1-6, I-VT21 
15 hp 

Termin som kursen har genomförts 
vt2021 
 

Ange om kursen är fristående kurs, programkurs eller uppdragsutbildning. Om 
kursen har genomförts inom ett program ange programnamnet. 
Fristående kurs 
Kursansvarig lärare 
Annette Zeidler 
Antal registrerade studenter  
24 st men 12 st aktiva på kursen 

 
 
Studentperspektiv 
  

Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen (svarsfrekvens 
anges med procent): 7 st av 12 aktiva = ca 58% 
 
Tidig dialog: - 
 
Formativ kursvärdering:  
Muntlig dialog 8 mars Nöjda med digitala undervisningen så långt 
Summativ kursvärdering: (beskriv form för kursvärderingen och när genomförts) 
1-14 juni på canvas via Reflex, nya kursutvärderingsenkätsverktyget 
 
Återkoppling till studenter: Rapporten läggs på canvas 210616 
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Publicering av kursrapport: 210616 på canvas 
 

 
Lärarperspektiv 
 

Resultat: Kursen genomfördes helt på distans men med en salstentamen i juni. 
Det fanns önskemål om ändrad examinationsform tex hemtenta eller uppdelning 
i två olika tentor i stället samt snabbare svar från lärare vid mailförfrågan.  
Önskemål framfördes om att materiadelen som avslutades innan påsk skulle 
kunna ha en frågestund innan tentamen i maj. 
 
Analys: Alla var positiva (4-6 av 6) när det gällde nöjdhet med kursen, 
uppnående av lärandemål och eget ansvar. När det gällde arbetsformer och 
examinationsformer fanns 1 respektive 2 studenter som värderat 3 av 6 men 
resten positiva (4-6 av 6). Lägsta medelvärde 4,4 och högsta 5,3 av 5 frågor. 
 
Åtgärdsplan: Vi vet inte om det blir digital undervisning eller ej vt 22 men om 
det blir digitalt bör vi titta lite på arbetsformerna och oavsett vilket kan vi lägga 
in ett repetitionspass i kemi. Tidigare kurser har inte efterfrågat det men då har 
det varit campusförlagd undervisning. Vi överväger dock inte att ha en 
hemtentamen eftersom de då har tillgång till internet och böcker. Möjligtvis att 
man gör två tentor. 
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