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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 22

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 97

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-06-27

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Arbetsvetenskapliga kunskapstraditioner och teorier inklusive examensarbete, 30.0 hp (AVGC65)
Kursansvarig: Tuula Bergqvist





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.

Svarsfrekvensen är mycket låg, enbart 22 svarande av 97 studenter.
Allmänt bra resultat.
En klar majoritet av de svarande är nöjda och anser att kursens upplägg ger ett stöd för att nå lärandemålen i
hög utsträckning. Vidare, nästan alla svarande, anser att de under kursens examinerande moment
har fått möjlighet att visa vad de lärt sig i hög eller mycket hög grad. En klar majoritet menar även att det
krävs heltidsstudier för att klara terminen. Beträffande bemötandet från lärare och övrig personal menar
majoriteten av svarande att det har varit professionellt i hög grad.
Utifrån fritext kommentarerna kan man läsa att många studenter är mycket nöjda med terminen som
har varit krävande men lärorik. Detta speglar att kursen ligger rätt både i mängden arbete och uppgifter. En
del studenter lyfter upplägget av kursen som mycket bra, speciellt med tanke på att uppsatsarbetet kommer
igång tidigt i början av terminen samt att kursen innehåller flertalet seminarier/workshop som underlättar
arbetet med uppsatsen.
Några studenter har kommentarat att metodkursens innehåll behöver utvecklas till mer inriktad på analys för
uppsatsarbetet. Hela metodkursen är dock inriktad på analys men då inte bara för den uppsatsen man skriver
utan för att skaffa kunskaper om genomförande av analyser både får kvantitativa och kvalitativa
undersökningar. Någon utlyser tydligare information om alla inlämningsdatum och uppgifterna för teorikursen.
All information som behövs för kurserna finns i canvas och det gäller för studenterna att gå igenom den
informationen som finns där.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Sedvanlig översyn och justering av delkursernas innehåll, specifik genomgång av innehåll i metodkursen.
Specifik genomgång av uppsatskursen.

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


