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Nytt kursvärderingssystem på Fysikum 

Under höstterminen 2021 kommer Fysikum använda kursvärderingstjänsten där 

kursvärderingar utförs via Athena. Det är Anders Hedqvist (anders.hedqvist@fysik.su.se) 

som ansvarar för kursvärderingarna och därmed är Fysikums enkätansvarig.  

 

Frågor 

Kursvärderingarna innehåller de universitetsgemensamma frågorna som rektor har 

beslutat om, samt institutionsgemensamma frågor som en arbetsgrupp tillsatt av 

Grundutbildningskommittén har föreslagit. Dessa frågor är formulerade för att de ska 

fungera tillfredsställande på majoriteten av våra kurser. Frågorna finns listade nedan. 

Vissa frågor är flervalsfrågor där studenterna svarar på skalan från instämmer inte alls till 

instämmer helt. Dessutom kan de svara med alternativet inte relevant. Andra frågor svarar 

studenterna med fritext och för de institutionsgemensamma frågorna finns det möjlighet 

att svara både med flerval och fritext.  

Under höstterminen 2021 finns det ingen möjlighet att lägga till kursspecifika frågor utan 

om läraren önskar kan separata frågor ställas genom att t.ex. skapa en anonym 

”undersökning” i athena. Sammanställning av undersökningen kan bifogas kursrapporten 

som en pdf-fil.  

 

Kursvärderingstjänsten 

Kursvärderingen öppnar efter kursens sista examinationstillfälle och studenterna kommer 

få ett automatiskt epostmeddelande till den epostadress de vidarebefordrar studentmailen 

till. Länk till kursvärderingen finns även i kursens athenasida via Innehåll > Kursvärdering 

och läraren rekommenderas att skapa en notis i Athena med länk till kursvärderingen. 

Alternativt kan läraren publicera länken via annan websida för kursen. Läraren har 

möjlighet att starta kursvärderingen vid ett specifikt tillfälle, men behöver då meddela 

Anders detta.  

Automatiska påminnelser skickas till studenter som inte svarar på kursvärderingen. 

Kursvärderingen stänger efter 10 dagar.  

Automatiska sammanställningar av kvantitativa svar (ej fritextsvar) skickas ut till 

studenter registrerade på kursen. 

Enkätansvarig har möjlighet att justera eventuella olämpliga fritextsvar innan 

sammanställningen av kursvärderingen sänds till kursansvarig lärare för analys och 

kursrapportframtagning. 

Kursansvarig lärare får en länk via Athena för att skriva kursrapport enligt en förbestämd 

mall.   
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Kursrapporten skickas ut automatiskt till studenter på kursen och den publiceras på 

kursens sida i digitala utbildningskatalogen. 

 

Återkoppling 

Grundutbildningskommittén har 211005 beslutat att använda kursvärderingssystemet med 

de föreslagna frågorna under höstterminen 2021. Under vårterminen 2022 kommer 

frågorna utvärderas. Synpunkter skickas då till enkätansvarig och/eller studierektor för 

grundutbildningen Åsa Larson (aasal@fysik.su.se). 

 

Universitetsgemensamma frågor 

Obligatoriska frågor, gemensamma för SU (beslutade av rektor). Får inte ändras, inte 

heller ordningen.  

 Överlag är jag nöjd med kursen.  

 Kursens ämnesinnehåll var relevant för att jag skulle uppnå de förväntade 

studieresultaten.  

 Undervisningen gav mig goda förutsättningar att uppnå de förväntade studieresultaten.  

 Examinationen/erna prövade hur väl jag uppnått de förväntade studieresultaten.  

 I genomsnitt har jag per vecka lagt ner ungefär följande antal timmar på kursen, 

sammanlagd tid inklusive självstudier.  

 Vad var bra med kursen?  

 Vad föreslår du för förändringar? 

 

Institutionsgemensamma frågor: 

Nedan följer ett antal mer specifika frågor om kursens olika undervisningsmoment. Det är 

inte säkert att alla är tillämpliga eller relevanta för den här kursen, besvara de frågor som 

är det. Ange det alternativ du tycker stämmer bäst och motivera gärna dina svar!  

 Jag är nöjd med hur undervisningen har bedrivits under lektionerna  

 Jag är nöjd med hur undervisningen har bedrivits under räkneövningar eller 

räknestuga  

 Jag är nöjd med hur undervisningen har bedrivits under gruppövningar eller 

smågruppsundervisning  

 Jag är nöjd med hur undervisningen har bedrivits vid laborationer eller projekt  

 Jag är nöjd med kursens inlämningsuppgifter  

 Jag är nöjd med hur kursen har examinerats  

 Jag är nöjd med kurslitteraturen  

 Vad var den mest utmanande delen av kursen? 

I försättsbladet till kursvärderingen uppmanas studenter vid Fysikum att vända sig till 

ledamöter i kommittén för lika villkor för att påtala missförhållanden rörande jämlikhet, 

tillgänglighet, trakasserier och kränkande särbehandling. 
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