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Kursanalys (kursutvärdering)
Kurskod
1AU077

Kurstitel
Hörselpedagogik

Termin (vt/ht-år)
VT21

Tidsperiod
210503-210604

Högskolepoäng
7,5 hp

Kursansvarig
Helene Bergström

Examinator
Helene Bergström

Momentansvariga lärare
Helene Bergström

Övriga medverkande lärare

Anna-Stina Thorssell Ahlm, leg psykolog
Lena Stånggren-Landberg, retoriker
Cecilia Fryksell, Tolkcentralen

Antal registrerade studenter Antal godkända vid sista kursdatum Svarsfrekvens kursvärderingsenkät
vid treveckorskontrollen
Ca 15
7/17 (41%)
19 varav
(1 började ej och 1 utbyte)
Övriga metoder för studentinflytande (utöver avslutande kursvärdering)
Studenterna kunde mejla eventuella frågor och kursansvarig hade veckovisa kortare avstämningar på Zoom i
anslutning till undervisning.
Återkoppling av kursvärderingsresultat till studenterna
Eftersom det var sista kursen på terminen och examinationen låg på sista dagen fanns ingen mer tid för
genomgång av resultatet men vi hade kursforum som sista moment i de två halvgrupperna. Delgivande av
kursresultatet publiceras på öppna sidor på Drupal.

Observera att…

Analysen ska (tillsammans med sammanfattande kvantitativ sammanställning av
studenternas kursvärdering) delges utbildningsnämnd vid kursgivande institution samt för
programkurser även programansvarig nämnd.
Analysen har delgivits utbildningsnämnd följande datum:
Analysen har delgivits programansvarig nämnd följande datum:
1. Beskrivning av eventuellt genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle
baserat på tidigare studenters synpunkter
Kursen bröts ut ur en längre kurs som var 21 hp och blev nu en egen kurs på 7,5 hp.
2. Kortfattad sammanfattning av studenternas värderingar av kursen

(Baserad på studenternas kvantitativa svar på kursvärderingen och centrala
synpunkter ur fritextsvar. Kvantitativ sammanställning och ev. grafer bifogas.)

Postadress
Karolinska Institutet
171 77 Stockholm
Org. nummer 202100 2973

Besöksadress
Nobels väg 6
Solna

Telefon
08-524 800 00, vx
08-524 839 77, dir

E-Post
lena.atterwall@ki.se
Webb
ki.se

Sid:
Studenterna verkade nöjda med kursen i sin helhet.
3. Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Kursens styrkor: Studenterna får producera en egen föreläsning för en utomstående grupp.
Några hittade en grupp som fick se föreläsningen inspelad. Nyttigt att se varandras föreläsningar
och ge återkoppling utifrån bedömningsmall och öva på att ge konstruktiv feedback.
Kursens svagheter: Covid -19 påverkade möjligheten för alla att genomföra föreläsningen
”live”.
3. Övriga synpunkter

Klicka här för att ange text.
4. Kursansvarigs slutsatser och eventuella förslag till förändringar

(Om förändringar föreslås, ange vem som är ansvarig för att genomföra dessa och
en tidsplan. )
Klicka här för att ange text.
Bilagor:
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