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Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Kursanalys
Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som
prefekt delegerar till.
OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter.
Administreras av lärarutbildningen kansli.
Datum 2014-10-21
Kurs

Hp

Kurskod

Kvantitativ vetenskaplig metod

7,5

FHAE41

Programkurs…X…..

Termin i program Kursdatum/läsperiod
2014 v.3-14

Fristående kurs X
Sätt kryss!

Uppdragsutbildning…….
Antal registrerade på kurs

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering

24

9

Hst

Hpr (efter 1 tentatillfälle)

Genomströmning ( %)

Har kursens mål examinerats?

3,0

2,5

83 %

Ja

Förändringar till detta kurstillfälle
Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys

Tagit bort den praktiska uppgiften kring SPSS
Lagt till mer om epidemiologi
Utvecklat uppgiften om artikelgranskning och vävt in mer genom kursen
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Detta kurstillfälle, uppföljning
Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät eller muntlig):

En del teknikaliteter fungerade inte genom kursen, bland annat webföreläsningarna som var inspelade.
Önskemål om att hålla kursen enbart på svenska.
Anpassa kursen till att tillmötesgå studenternas olika bakgrunder och inte fokusera endast på hälsa.
Fler små inlämningsuppgifter som behandlar centrala begrepp och mer kontinuerlig feedback.
Ökad tydlighet i kommunikationen, både via mail och via Its.
Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen:

Kursen blev annorlunda mot tidigare bl.a. mot bakgrund av att den delvis hölls på engelska och av ny
lärare, vilket ledde till vissa svårigheter i kommunikationen mellan studenter och lärare.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt
Webföreläsningarna ska fungera på Its.
Ändra inlämningsuppgifterna för att bättre väva in gruppernas deltagande i dessa.
Ha mer interaktiv kommunikation med studenterna under kursens gång.
Den ordinarie läraren kommer tillbaka och övertar kursansvaret till nästa tillfälle.
Intygar att student har beretts möjlighet att delta /
har deltagit
Programråd 2014-10-21
Kursansvarig lärare, underskrift

Namnförtydligande
Malin Knutz

Namnförtydligande
Huan Shu

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift

Namnförtydligande
CG Bornehag

2

