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Sammanfattning av studenternas synpunkter
Svaren på den skriftliga utvärderingen visar att studenterna med ett undantag är mycket positiva till
kursen. Hela 80% anger det mest positiva omdömet (”excellent”) och 13% det näst högsta (”good”).
En student eller 6,7% av de svarande har angett ”poor”, det lägsta omdömet. Samma mönster kan
urskiljas genom hela frågeformuläret. Alla utom en anser att kursen lever upp till förväntningarna,
litteratur och annat studiematerial fungerar väl, att upplägg och kursstruktur är bra, att arbetsbördan är
balanserad och att examinationerna välvalda. Även de mer kvalitativa svaren är övervallande. Det är
överväldigande positivt gensvar med ett undantag (ledsamt nog). Hög kvalitet på undervisning och
kunskapsinnehåll, engagemang och inspiration är nyckelord. Flera uttrycker att de velat se en
fortsättningskurs. Val av litteratur, klassrumsatmosfär, den ”globala” klass-sammansättningen,
känslan av att lära sig något och få nya perspektiv framhålls av flera som mycket positiva erfarenheter
från den här kursen.
Analys
Utvärderingen fick mig att tänka på den gode herden som lämnar den stora flocken därhän när ett
enda lamm springer bort för att hjälpa det. För det här är troligen en av de två-tre mest lyckade kurser
jag någonsin gjort, och jag borde bara fröjda mig. Samtidigt går det inte eftersom den här studenten är
så missnöjd. Jag har inte ens en aning om vem det är, och jag vet inte vad jag skulle gjort annorlunda
eftersom övriga studenter var så positiva, och jag själv kände under kursens gång att det fanns ett
fantastiskt flow. På den muntliga genomgången kom inget ytterligare fram; inte heller på
temeperaturtagningen. Kanske vågade den som var missnöjd inte säga något eftersom hen var
ensam om sina synpunkter.
Åtgärder
Behöver eventuellt införa en anonym elektronisk temperaturtagning som fångar upp blyga men kritiska
röster. Några fler vetenskapliga texter kommer att tas upp under kursens gång; detta var en sak som
”den kritiske” studenten nämnt och som också kom upp på muntliga genomgången som en möjlig
utveckling av kursen.

