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Bakgrundsfakta 
Kursen ges på distans med tre campusträffar, vardera omfattande 3 timmar, samt tre schemalagda 
gruppseminarium på distans. Därutöver sker handledning via Mondo genom filmer, läsinstruktioner, 
skrivuppgifter och kommentarer på uppgifterna från kurslärare och studiekamrater. Kursen gavs denna 
termin för första gången. 9 studenter påbörjade kursen, två studenter gjorde studieavbrott av 
personliga skäl, 6 studenter genomför examinationen och blir alla godkända. 

Synpunkter från studenter 
Av de 6 studenter som fullföjde kursen har 3 svarat på kursenkäten. Studenterna är helt eller nästan 
helt nöjda med kursen. De är nöjda med sin egen insats, har tagit ansvar för sitt lärande och har lagt 
ner 5-15 timmar per vecka. De anser att kursens innehåll och undervisningsformer varit relevanta för 
de förväntade studieresultaten och att examinationen mycket väl testade de förväntade 
studeiresultaten. Studenterna anser att lärarna hjälpt dem att nå de förväntade studieresultaten och att 
de fått konstruktiv kritik på sina prestationer. En student skriver att det som var bäst med kursen var 
att kurslärarna var engagerade, intresserade och kunniga. De upplever att kursen varit väl organiserad 
även om en student påpekar att studiehandledningen från början inte hade så tydliga läsanvisningar för 
kursens senare delar. Upplägget med campusträffar och gruppträffar på distans framförs också som 
mycket bra. Önskemål framförs om fler artiklar inom området bevis och resonemang. 

Synpunkter från lärarlaget 
Kursen hade mycket engagerade studenter och fungerade väl redan vid detta första kurstillfälle. 
Studenterna hade alla de förkunskaper som kursplanen kräver men det var både studenter som läst 
många kurser inom masterprogrammet och studenter som läste kursen som fristående och baserade 
studierna på sin lärarexamen. Det var en utmaning för kurslärarna att ge lagom utmaning för varje 
kursdeltagare. Gruppseminarieerna på distans fungerade väl med goda samarbeten. Att använda 
campustillfällena för diskussioner inom de tre olika teman som kursen omfattade gav kursen en tydlig 
struktur. Den muntliga examinationen genomfördes genom att studenterna filmade sin presentation, 
det fungerade väl men vi bör till nästa kursomgång se till att studenterna kan titta på varandras 
presentationer. 

Sammanfattning och förslag på åtgärder 
Helhetsintrycket är att både studenter och lärare är nöjda med kursen. Vi uppfattar att kursen har en 
god struktur och att kursmaterialet hjälper studenterna att nå de förväntade studieresultaten. 

Inför nästa kursomgång föreslår vi att ytterligare utveckla studiehandledningen och arbetsformerna för 
distansundervisning för att än mer kunna ge ett gott stöd för studenternas lärande, även för dem som 
läser kursen som fristående kurs. En översyn av litteraturlistan kommer också att göras utgående från 
erfarenheter från denna första kursomgång. 


