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CEQ utvärdering – enskilda frågor

• Slutsats: studenterna var mycket nöjda
och ansåg att kursen var mycket relevant 
för sin utbildning

-5753070Kursen känns angelägen för min utbildning

5603065Överlag är jag nöjd med den här kursen

Enskilda frågor

PoängStandarda
vvPoängCEQ Resultat

Differens20092010



Sammanvävda frågor – god 
undervisning

• Återkoppling, lärarnas förmåga att förklara
& göra intressant, motivera och förstå
studenternas problem (2009 års resultat
inom parentes)

• Medelvärde: 40 (27)
• Std.avikelse 40 (46)
• Slutsats: studenterna ansåg att lärarna

hade en god förmåga. 



Sammanvävda frågor –
Tydliga mål

• Tydliga mål & förväntningar bidrar till god 
undervisning. Behandlas separat från “god 
undervisning”

• Medelvärde: 36 (19)
• Std.av. 43 (36)
• Slutsats: Mål & förväntningar ansågs

tydliga



Sammanvävda frågor –
Förståelseinriktad examination

• Testa av faktakunskaper, utantillinlärning.
• Medelvärde: 68 (56)
• Std.av. 38 (50)
• Slutsats: studenterna ansåg att kursen till 

mycket hög utsträckning använde sig av
förståelseinriktad examination



Sammanvävda frågor –
Lämplig arbetsbelastning

• Låga poäng indikerar hög
arbetsbelastning, vilket gynnar ytinlärning. 
Vid mycket höga poäng troligen för låg
arbetsbelastning.

• Medelvärde: -14 (-6)
• Std.av. 44 (56)
• Slutsats: arbetsbelastningen ansågs något

hög



Sammanvävda frågor –
Allmänna färdigheter

• Förberedande för komplext yrkesliv. 
Kommunikation, lära sig nya metoder, 
problemlösning, beslutsfattande.

• Medelvärde: 26 (24)
• Std.av. 36 (34)
• Slutsats: kursen tränade studenternas

allmäna färdigheter i relativt stor
utsträckning


