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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Korta forskarpresentationer av ämnets verksamma forskare i avsikt att ge en bild av vad stat
svetenskapliga forskare arbetar med, men också för att stärka bandet mellan aktuell forskning och
grundutbildning. Nya och förhoppningsvis förbättrade kursdokument ska vara klara till höstterminen.
Båda förändringarna har genomförts till starten av ht -18.

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.
Trettioen studenter har fyllt i enkäten. Det automatiserade hävdar att det var åttiofem registrerade på kursen, men i
verkligheten var det ca sextiofem som följde kursen. Övriga tjugo var tidigare studenter som omregistrerat för att göra
tidigare missade tentor. Det innebär att av de som följde kursen har knappt hälften svarat. Det ger förstås ett bristande
underlag för att kunna dra säkra slutsatser. Vi vet heller inte exempelvis vilken könsfördelningde svarande har jämfört med
hela kurspopulationen. Alltså en rad osäkerheter i slutsatserna som kan dras av denna mätning. Av de svarande anser
87% att de kunnat utveckla de kunskaper, färdigheter och förmågor som finns beskrivna i kursmålen i mycket hög eller hög
utsträckning, 90% anser att de under kursen givits möjligheter att visa att de uppnått dessa kunskaper, färdigheter och
förmågor i mycket hög eller hög utsträckning. Av de svarande har 87% ansett att bemötandet från kursens lärare eller övrig
personal varit professionellt och mycket tillmötesgående eller professionellt och tillmötesgående. Av de svar vi fått på de få
och ointressanta frågor som detta frågeinstrument ställer kan ingen annan slutsats dras än att kursen håller mycket hög
kvalitet. Våra egna delkursutvärderingar som koncentrerar sig på att utvärdera vad som skett vid kurstillfällen, examination,
litteratur samt kursens övergripande upplägg får huvudsakligen höga betyg av studenterna, vilket på ett mer användbart
sätt ger oss information om att kursen håller hög kvalitet och är välfungerande. De enskilda kommentarer vi får efter
avslutad kurs spretar ofta, och ibland kan de till och med vara inriktade mot en enskild lärare som man ogillar. Jag
kommenterar de därför inte här. När vi tar kommentarer i samband med delkursutvärderingarna är de både positiva och
negativa, men oftast konstruktiva. Därför tror jag att vi har en god bild av vad som fungerar bra och vad som behöver
förbättras samt ger oss uppslag på hur vi gradvis förbättrar en redan bra kurs.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Utvecklingsarbete på delkurserna i enlighet med de förslag vi fått i våra egna delkursanalyser.

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

