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Kursutvärderingsmall 

 

Efter avslutat kurstillfälle fyller kursansvarig i denna mall. Prefekt/programansvarig beslutar 

om mallen ska kompletteras med ytterligare uppgifter/frågor.   

 
Kurskod 
1AR028 

Kurstitel 
Kreativitet och aktivitet 
 

Högskolepoäng 
10 

Termin 
3 

Tidsperiod 
HT-2021 
 

 
Kursansvarig 
Anna Brorsson 
 

Examinator 
Lena Rosenberg 

Övriga medverkande lärare 
Staffan Josephsson, Linda Nordstrand, Sarah 
Wallcook, Martha Gustavsson, Annika Sköld och 
Anna Brorsson 
 

Övriga medverkande lärare 
      

 
Antal registrerade studenter 
46 

Antal som inte fullföljt 
kursen 
 
 

Antal godkända efter ordinarie tillfälle 
Moment 1: 34 inlämnade examinationer 
30 G och 4 U. 
Moment 2: 36 inlämnade examinationer 
16 G och 20 U. 
Moment 3: 33 inlämnade examinationer 
33 G 
 

Slutsatser vid föregående kursutvärdering  

Kursansvarigs slutsatser och förslag till förbättringar 

 

Tydligare instruktioner gällande examinationer. 

Moment 3 fler lärarledda aktiviteter. 

Se över röda tråden gällande kursens olika moment. 

Se över kurslitteratur. 

 

Beskrivning av genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle 

Generella förändringar som skett inför HT21 

Kursen genomfördes till största del på campus, men moment via zoom förekom. På slutet av 

kursen blev det åter strängare restriktioner och mer undervisning via zoom. 

VIL skedde denna termin på plats. 

Metod(er) för studentinflytande 

Kursansvarig har haft en dialog med studenterna genom hela kursen om upplägg och 

innehåll. Kursen har många lärarledda aktiviteter i grupp som underlättar dialog.  

Studenter utryckte att det var positivt att undervisning skedde på campus.  

 

Svarsfrekvens för den skriftliga utvärderingen var 21,74% (totalt 10 av 46 personer) 
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En kompletterande muntlig utvärdering till den skriftliga gjordes via zoom där 7 personer 

deltog. 

 

Sammanfattning av studenternas svar på kursvärdering 

 

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. 

Medelvärde 3,9 

 

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål. 

Medelvärde 3,9 

 

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till examination. 

Medelvärde 3,5 

 

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt 

(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information). 

Medelvärde 3,4 

 

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter  

på kursens utformning och innehåll. 

Medelvärde 3,3 

 

Den psykosociala arbetsmiljön under kursen var bra. 

Medelvärde 3,5  

 

Administration och information under kursen har fungerat väl. 

Medelvärde 3,0 

 

Läraren/handledare skapade en atmosfär som främjade lärande och utveckling. 

Medelvärde 3,8 

 

Jag har försökt relatera det jag lärt mig i kursen till andra kurser och ämnen.  

Medelvärde 3,7 

 

Kraven som ställdes i kursen var rimliga i relation till lärandemålen. 

Medelvärde 3,7 

 

De problem och frågeformuleringar som presenterades under kursen kändes  

motiverade och realistiska. 

Medelvärde 3,4 

 

Kursen byggde vidare på mina kunskaper från tidigare kurser under utbildningen 

Medelvärde 3,5   

 

 

Områden som låg lägre var: 

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter  
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på kursens utformning och innehåll,Administration och information under kursen har funger

at väl, De problem och frågeformuleringar som presenterades under kursen kändes  

motiverade och realistiska. 

 

Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat 

Reflektion över kursens styrkor, svagheter, möjligheter, begränsningar inom t.ex. följande 

områden:  

 

* Hur har man under kursen utgått från studenternas förkunskaper, erfarenheter och 

förutsättningar? 

Kursen har en erfarenhetsbaserad pedagogik och bygger på att studenterna genomför 

aktiviteter som de sedan analyserar för att utforska begreppen aktivitet, kreativitet och 

förändring (moment 2 och 3). Moment 1 bygger vidare på tidigare kunskap i 

aktivitetskunskap, pedagogik och även här använder de sig av sina egna erfarenheter kopplat 

till VIL. Moment 2 har en tydlig koppling till moment 3. I moment 2 är fokus på egen 

upplevelse av att delta i kreativ aktivitet och i moment 3 får varje student individuellt designa 

och leda en aktivitet.  

 

* På vilket sätt bidrar de arbetsmetoder (pedagogiska metoder) som använts under kursen till 

att studenterna uppnår lärandemålen? 

 

För att stödja studenternas lärande används olika pedagogiska metoder; handledning, 

föreläsningar, peer learning, rollspel, seminarier, workshops och skriftliga inlämningar. 

 

* Hur har man arbetat med ”den röda tråden” (Constructive Alignment) från lärandemål till 

examinationsform och examinationsinnehåll? 

Lärandemålen styr examinationen och upplägget av de pedagogiska tillfällena. Dock kan den 

röda tråden gällande alla moment förtydligas samt en progression till pedagogik i moment 3. 

 

 
Beskrivning av hur kursen arbetar med kvalitet, forskningsanknytning och samverkan med 
andra professioner.  

Vi för kontinuerligt in nya forskningsrön genom föreläsningar och litteratur. Studenterna 

uppmuntras i kursen till reflektion och kritiskt förhållningssätt vilket är viktigt i relation till 

forskningsprocessen. 

Samverkan med andra professioner sker genom de VIL platser studenterna besöker (3 dagar) 

under kursen.  

 

Kursansvarigs slutsatser och förslag till förbättringar. 

 

Förslag på förbättringsförslag: 

Tydligare instruktioner gällande examinationer. 

Se över Canvas inför kursstart att allt stämmer och är klart 

Se över röda tråden gällande kursens olika moment. 

Se över kurslitteratur. 
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Synpunkter på kursen och förbättringsförslag från övriga 

 

 
Beskrivning av hur kursvärderingen har återkopplats internt och till studenterna  
Kursutvärderingen har tagits upp på lärarlagsmöte för diskussion. Diskussionen ligger till 

grund för de förändringar som föreslås inför nästa termin.  

 


