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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 22

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 74

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Sedvanlig justering av kursens innehåll och upplägg.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-06-25

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Arbetsvetenskap C, 30.0 hp (AVGC60)
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.

Låg svarsfrekvens. Allmänt bra resultat.
Majoriteten av de svarande är nöjda och anser att kursens upplägg ger ett stöd för att nå lärandemålen i hög eller mycket
utsträckning. Vidare en klar majoritet av de 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 att det krävs heltidsstudier för att klara terminen
och att bemötandet från lärare och övrig personal har varit mycket professionellt. 

Utifrån fritext kommentarerna kan man läsa att det finns studenter som är mycket nöjda med terminen som har varit
krävande men lärorik. En del studenter anser att parallell läsning av delkurserna under terminen är stressande, en del ser
upplägget som en bra. Dock kräver upplägget en hel del planering från studenternas sida vilket vi poängterar speciellt i
början av terminen. Några studenter vill ha en tydligare mall för vad uppsatsen ska innehålla, men det finns redan en
omfattande uppsatsguide som studenterna har tillgång till. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

En översyn av terminen kommer att göras och eventuella brister åtgärdas.

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


