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Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 22

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursen bedömdes som välfungerande vid föregående kursanalys. Behov av mer genomgripande förändringar
ansågs inte föreligga. Förslag om förändringar rörde främst delkurs 4, som är en uppsatskurs. Förslagen
handlade om att förbätta information och instruktioner, t.ex. genom att tillhandahålla exempel på hur en färdig
uppsats kan se ut.

Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag inhämtats på ett
annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program bör eventuella effekter av detta
kommenteras.
22 studenter var förstagångsregistrerade på kursen. 11 studenter hade besvarat kursvärderingsenkäten. Av dessa uppgav
10 studenter att de i hög eller mycket hög utsträckning kunnat utveckla de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som
finns beskrivna i lärandemålen. De som besvarat enkäten uppger också att de upplevt bemötandet från lärare och övrig
personal som professionellt och mycket tillmötesgående, eller professionellt och tillmötesgående. Kommentarer som
lämnats i fritextsvar handlar om svårigheter att utföra datainsamling under jul och nyår samt att delkurserna 3 och 4 (metodoch uppsatskurs) kan sammanflätas i högre utsträckning, för att skapa mer tid på uppsatskursen. Vissa steg i den riktningen
har tagits. På metodkursen ingår ett seminarium där studenterna ges i uppgift att läsa och granska ett exempel på auppsats som en förberedelse inför kommande uppsatskurs. Detta är också i linje med de förbättringsförslag som gavs vid
föregående kursanalys, om att förbättra informationen inför uppsatskursen och tillhandahålla exempel på tidigare
uppsatser som skrivits. En utvärdering som gjordes separat av metodkursen visar att detta var ett uppskattat inslag.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Behov av större förändringar bedöms ej föreligga. Arbetet med att sammanfläta och integrera metod- och uppsatskurser
kan utvecklas ytterligare, t.ex. genom att studenterna ges möjlighet att konstruera instrument för datainsamling på
metodkursen som de senare kan använda på uppsatskursen.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.

