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Kurskod: SVGB50

Anmälningskod: 32198

Termin: VT-19

Startvecka: 201904

Slutvecka: 201923

Studietakt: 100%

Studieform: Campus

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 14

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 48

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Det var att det hade inkommit synpunkter på att introduktion till DIVA och hur studenter kan finna relevant
material i databaser, artiklar etc som kan knytas an till tidigare forskning och studier inom olika ämnesområden,
vilket kan lyftas än mera i kommande metodkurs.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-07-02

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Tyvärr var det en knapp tredjedel (29%) som besvarade utvärderingen, vilket gör att bortfallet är betydande. Dock var
resultatet utifrån de som besvarat utvärderingen något sämre än föregående terminer. En del av den uttalade kritiken har
riktats mot metodkursen där kopplingen mellan metod och uppsatsskrivande för en del anses vara bristfällig och otydlig.
Det framkommer även en del synpunkter på handledningen vid uppsatsskrivandet.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Det har kollegialt pågått ett utvecklingsarbete för att få till stånd en innehållslig förbättring och progression i metodkurserna
på ämnet, vilket även inbegriper denna kurs. Resultatet av detta utvecklingsarbete kommer att implementeras under
kommande läsår 2019/2020. Utifrån de synpunkter som även inkommit beträffande handledning av uppsatser då vi hade
en särskilt stor grupp under våren med många nyregistrerade studenter och nya handledare kommer vi att ta upp de
inkomna synpunkter och se över hur de planering av handledning kan öka kollegialt vid ämnet inför kommande läsår.

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


