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Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 6

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 11

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Inga tydliga förslag från studenter inkom, men vi nämnde hur vi själva hade ambitionen att införa mer grupparbete
och genom det få ett tydligare inslag av studentcentrerat lärande.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-02-14

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Statsvetenskaplig metodologi och forskningsmetodik, 15.0 hp (SVAM01)
Kursansvarig: Andreas Öjehag





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.

Vi uppfattar omdömen på kursen som spridda. Det är i sig kanske inte så konstigt, men i sammanhanget är det värt att
notera. Det är första gången den här kursen får kritik på det här sättet och vi kommer naturligtvis att arbeta med det som
uppfattas som problematiskt. Med det sagt ska sägas att flera saker troligen kan förklaras med att flera i lärarlaget byttes ut
med kort varsel. Det har troligtvis gått ut över tydlighet och struktur. Dessutom hade kollegiet att hantera nya digitala system.
dels Canvas och dels LADOK 3 under hösten. Flera inblandade hade svårigheter med att få alla funktioner i Canvas att
fungera som tänkt. Även det spelar troligen roll för tydlighet och struktur. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Vi kommer att se till att arbeta med just tydlighet och struktur. Särskilt i betydelsen att Canvas fungerar som det är tänkt. Vi
kommer också att försöka hålla lärarlaget intakt.

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


