Mall för kursrapporter vid Malmö högskola
Kursrapporten är ett viktigt instrument för utvecklandet av kurser och utbildningar samt för att säkerställa
studentinflytandet. Strukturen för kursutvärdering beskrivs i Policy för kvalitetsbygge: kursutvärdering
Kursrapporten ska innehålla bakgrundsinformation/nyckeltal, en sammanfattning av studenternas
kursvärderingar samt analys och åtgärdsplan.
Bakgrundsinformation
Kursens namn: NO och teknik för lärare, åk 1-6, 1-15p
Termin:1
Ladokkod: NM172F
Kursansvarig: Kristina Svensson
Antal registrerade studenter: 27
Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 11
Genomförande

Sätt X

Tidig dialog om förväntningar på
kursen
Formativ kursvärdering

x

Summativ kursvärdering

x

Återkoppling till studenter som
genomfört kursvärderingen
Publicering av kursrapport (planerad
eller genomförd) i anslutning till annan
information om kursen

x

Eventuella kommentarer: Antal registrerade studenter är 27 men endast 22 deltog vid träffarna.

Sammanfattning av studenternas kursvärderingar

Kursens övergripande innehåll

Studenterna ansåg att det var ett bra urval både av litteraturen, föreläsningsinnehåll och aktiviteter.
Någon student tyckte dock att det var alltför blandat innehåll vid träffarna. Lärarna har varit
engagerade, motiverande och tillgängliga under hela kursen. Några önskar tydligare kopplingar
mellan experimenten och den teoretiska biten samt mer uppföljning av litteraturens innehåll.
Litteratur
Studenterna har varit nöjda med litteraturen som varit lättläst, relevant och informativ.
Examinationer
Man tycker att det varit bra och varierade examinationsformer. Några studenter föredrar muntliga
tentamina samt föreslår hemtentamen istället för den avslutande skriftliga delen.
Man hade önskat se tidigare bedömda studentarbeten/uppgifter för att få en bättre uppfattning av vad
som förväntades.
Organisation mm
Studenterna anser att de har fått behövande information och allt annat via It`s Learning ”med info om
kommande träffar på högskolan, lärarnas föreläsningar, olika länkar, olika meddelanden från lärarnaallt var på sin plats i god tid, tillgängligt och uppdaterat.”
Övrigt
Studenterna upplever kursen som relevant för sin yrkesutövning men flera hade velat ha möjlighet att
läsa mer men inte haft möjlighet pga av att man gick kursen parallellt med sitt arbete.
Analys
Studenterna har varit mycket positiva till kursupplägget och till kursens innehåll. Närvaron har varit
god bland de aktiva 22 och min upplevelse är att studenterna har arbetat ambitiöst och varit angelägna
om att tillgodogöra sig innehållet. Måluppfyllelsen hade kunnat vara ännu högre om inte så många
hade jobbat parallellt med kursen.

Åtgärdsplan
Till kommande kurser ska vi följa upp hemuppgifter i större utsträckning, delge fler autentiska
bedömningar av tidigare studentuppgifter samt se över den skriftliga examinationsformen för att se
om det finns bättre alternativ.

