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Bedömningsmatris avseende fristående kurser vid LiTH efter fakultetsdialog                      
 

Närvarande vid dialogen 2/10-2020:  Ulf Nilsson, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Karin Enander, Kia Ölvander, Linnea Bergman 

 

 Fungerar bra Behöver delvis 

utvecklas 

Behöver mer 

omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse/säkring av 

resultat 

x x (ETE034)  - Fungerar bra för ETE332, ETE318, NBIB22, ETE325,  ETE279, 

ETE280, ETE329, ETE327, ETE328, ETE330 0ch ETE333 

- ETE034: Kursplanen inklusive examinationen måste ses över 

- ETE180: Kommer ersättas med ny kurs, så kursplanen har 

uppdaterats. 

Till nästa gång enskilda kurser utvärderas bör vi trycka på att 

redovisningen av måluppfyllelse bör fokusera på hur man 

säkerställer att varje enskilt lärandemål i kursplanen examineras på 

ett genomtänkt sätt. 

Utformning och 

genomförande 

 x x (ETE180)  Fungerar huvudsakligen bra för samtliga kurser. När det gäller 

kursen ETE180 behöver dock undervisnings- och arbetsformerna 

tydliggöras i kursplanen och en fördjupad analys av skälet till 

studenternas synpunkter om arbetsbelastning bör genomföras. 

Komplettering av vissa data kring ETE333 krävs. 

Vetenskaplig grund   

x 

  Alla kurser vilar på en stadig vetenskaplig grund och nyttjar 

vedertagen vetenskaplig metodik. I flera fall nyttjas vetenskaplig 

litteratur. 

Lärarkompetens  x  Lärarkompetensen är generellt god, men i några fall krävs 

förstärkning och förnyelse av lärarkåren. 

Förnyelse: ETE332, ETE180 (konkret plan finns), ETE034 

Förstärkning i syfte att minska sårbarheten:  ETE279, ETE280, 

ETE329, ETE327, ETE328, ETE330 
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Kommentar till måluppfyllelse: En kursplan har reviderats (ETE180 blir ETE334) och en kursplan har stort behov av att revideras (ETE034). 

Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: Genomströmningen varierar stort mellan kurserna, men även mellan åren för en kurs. 

Generellt är genomströmningen lite lägre än för campusförlagda programkurser, men särskilt för de fristående kurser som ges i distansform är 

genomströmningen i de flesta fall jämförelsevis god. 

Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 

Utifrån inlämnad kvalitetsrapport och tillhörande bilagor gör fakultetsledningen bedömningen att dessa kurser generellt fungerar väl, men särskild 

uppmärksamhet bör riktas mot lärarförsörjningen i kurserna listade under rubrik Lärarkompetens och det bör tillses att kurserna utvärderas på ett 

funktionellt sätt via Evaliuate och att utvärderingsresultat återkopplas. Kursplanen för ETE034 måste revideras och vissa justeringar bör även ske i 

kursplanen för ETE180 (ETE334). För den senare behövs en analys av huruvida förkunskapskraven är rätt anpassade för hela målgruppen, då många 

studenter verkar uppleva en hög arbetsbelastning i relation till lärarkårens bedömning. Första omgången av kursen ETE333 Djurpsykologi har ännu ej 

avslutats och därmed åläggs det programnämnden att återkoppla utvärderingsresultat och genomströmningssiffror under vårterminen 2021. Vid 

genomgången av kurserna uppkom även frågan huruvida kursen ETE332 Grundläggande datasäkerhet skulle kunna ges även i andra former. 

 

Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 

 

 

 

Bildnings- och 

arbetslivsperspektiv 

 

x 

  Stor variation mellan kurserna då vissa har ett tydligt 

bildningsperspektiv medan andra har ett mycket tydligt 

arbetslivsperspektiv. 

Studentperspektiv   

x 

 Flera kurser dras med låg svarsfrekvens i Evaliuate och lärarna har i 

flera fall kompletterat dessa enkäter med annan alternativ 

utvärdering. Önskvärt att man justerar öppningsdatum för 

Evaliuate efter när kursen avslutas samt att examinatorerna 

uppmanas att tydligt informera om vikten av utvärdering och 

återkopplar vilka förändringar som utvärderingar lett till i enlighet 

med LiUs regelverk. 

Jämställdhetsperspektiv  

x 

  Medvetenhet finns i lärarkollegierna och inga problem kan noteras 

kring genomförandet och utformningen. Innehållsmässigt finns det 

med i de kurser där det är relevant. 
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Handlingsplan avseende Fristående kurser vid LiTH 
 

Utifrån genomförd dialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de ska 

genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras efter genomförandet.   

 

Vad ska 

åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? Kurs När ska det 

vara klart?  

Vem ansvarar 

för att åtgärden/ 

utvecklingen 

genomförs?  

Vad har 

genomförts? 

Översyn av kursplan och 

lärare 

En större översyn behövs m a p 

lärandemål, innehåll och 

examination. Även lärargruppens 

sammansättning behöver 

diskuteras. Dialog med 

studierektor och kursansvarig 

lärare på IMT. 

ETE034 Juni 2021 Utbildningsledaren  

Översyn av kursplan En översyn av kursplanen behövs i 

samband med att kursen byter 

kurskod. Dialog med studierektor 

och kursansvarig lärare på IMT. 

ETE180 (har ny 

kurskod, ETE334, 

fr o m 2021) 

Juni 2021 Utbildningsledaren  

Lärarkåren bör breddas Föra dialog med IFM om 

lärarkapaciteten på sikt. 

ETE279, ETE280, 

ETE329, ETE327, 

ETE328, ETE330 

Juni 2022 PN-ordf  

Studentåterkoppling Undersöka förutsättningarna för 

att justera öppningsdatum för 

Evaliuate efter när kursen avslutas 

enligt BILDA.  

ETE279, ETE280, 

ETE329, ETE327, 

ETE328, ETE330. 

Dec 2020 Utbildningsledaren  
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Studentåterkoppling Uppmana examinatorerna att 

tydligt informera studenterna om 

vikten av utvärdering och att 

återkoppla vilka förändringar som 

tidigare utvärderingar lett till. 

Samtliga Dec 2020 PN-ordf  

Studentåterkoppling Genomströmning och 

studentåterkoppling ska följas upp 

då kursen ges för första gången 

under 2020 och inga data därför 

fanns att lägga in i 

kvalitetsrapporten när den skrevs. 

ETE333 Feb 2021 PN-ordf  

Studentåterkoppling En fördjupad analys av skälet till 

studenternas synpunkter om 

arbetsbelastning bör genomföras. 

Dialog med IMT. 

ETE180 Juni 2021 Utbildningsledaren  

 

Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt till detta till dekan. Därtill ska dokumentation 

av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.  

 


