
Sammanfattning av utvärderingen för kursen 

729A23 –Medvetandefilosofi, HT-17 

 

Närvarande: Fredrik Stjernberg, Clara Budgifvars, Ellen Liif och Oscar Bjurling 

Tid och plats: 1/2-2018, kl.13.15, KVA KONF, KEY-huset 

 

§ 1 SAMMANFATTNING 

Svarsfrekvens  47% (8/17) 

Sammanfattningsbetyg  3.5 

Timmar per vecka 15 

Kommentarer:  

Kursen har genomförts enligt kursplanen och kursens innehåll och dess arbetsformer har bidragit 
till uppnåendet av kursens mål. Även examinationsformerna har varit relevanta för kursens mål. 

 

§2 Litteratur 

Kurslitteraturen upplevdes som användbar med tanke på kursens mål. Det var kommentarer om 
att den var täckande och bra.  
 
 
§3 Föreläsningar 

Undervisningstakten på föreläsningarna upplevdes som lagom. De flesta upplevde föreläsningarna 
som givande. Dock fanns det kommentarer om att det är lättare att följa med och gå tillbaka om 
det finns en powerpoint. 

 

§4 Seminarier 

Antalet seminarier upplevdes överlag som lagom och ansågs mycket givande och det fanns mycket 
möjligheter att delta aktivt. Någon hade önskat fler seminarier då det är lättare att få en bättre 
förståelse vid diskussion i grupper. Det rådde delade meningar i hur givande seminarierna 
upplevdes. Samtliga upplevde att de var nöjda med sina möjligheter att delta aktivt i seminarierna. 
Det var kommentarer om att det inte fanns tid att gå igenom alla frågor i slutet på seminarierna 
och att det borde läggas mer tid på diskussionen i helklass så alla vet att de kommit fram till rätt 
saker. 

 

Kommentar: Kortare tid för diskussion och mer för genomgång, kolla av med gruppen innan ifall 
alla förstått allting för att få bättre diskussioner. 

 

§5 Examination 

Examinationen upplevdes som passande för att testa de kunskaper som inhämtats under kursens 
gång och svårigheten upplevdes överlag som lagom. En kommentar var att man kunde välja 
svårighetsgrad genom att välja lättare frågor där man kunde använda sig av tidigare kunskap. 
Samtliga upplevde att det var bra med möjligheten att dela upp hemtentamen. 



 

Kommentar: Bra med uppdelad tenta men klargöra att det är två olika tentor. 

 

§5 Övrigt 

Informationen ansågs ha gått fram väl och arbetsbelastningen upplevdes överlag som jämnt 
fördelad med undantag för hemtentorna. De flesta upplevde att sambandet mellan kursens olika 
delar var begripligt. Anledningen till att vissa inte upplevde det kan ha varit för att väldigt skilda 
delar och en tydligare struktur på seminarierna hade hjälpt. 

Bästa med kursen: Uppdelningen av hemtentan, underhållande föreläsningar, intressant ämne, hur 
pedagogisk Fredrik är, lärorik, seminarierna. 

Förbättringsförslag: Strukturen på seminarierna, mer tid till föreläsningar och mindre tid till 
seminarierna, att Fredrik berör alla artiklar han har till en föreläsning, mer gemensam diskussion 
och fler seminarier, bättre struktur på seminarier och lektioner. 
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