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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

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.
Våren 2022 gemomfördes samläsning för campus och distans och totalt var det 78 studenter i Canvas vilka
var fördelade på 11 grupper och där en person agerade handledare för två grupper. Som
kommunikationsverktyg användes främst Zoom och Canvas. Kursvärderingen besvarades av 6 (av totalt 33)
förstagångsregistrerade (18%) och i det stora hela verkar det som om studenterna är nöjda dock med vissa
undantag.
Både för fråga 1 och fråga 4 har en student svarat alternativ C och D vilket inte är bra.
För fritextfälten framförs också några synpunkter på kursen och dess upplägg med introducerande
metodföreläsningar följt av grupphandledning.
Som bra framförs metodseminarierna, grupphandledningarna och att någon student är mycket nöjd med sin
handledare.
Som mindre bra framförs planering, tidsåtgång och handledare.
Som förslag på hur det som varit mindre bra kan åtgärdas framförs att bättre kommunikation mellan
handledarna efterfrågas, att handledningar bör följa samma standard och bättre planering från början till slut.
Att en student framför något som bra t ex upplägget och en annan student framför samma t ex upplägget
som mindre bra är inte ovanligt i kurser med många studenter. Att det dessutom är tio handledare som
handleder minst en grupp vardera gör också att det kan uppfattas som om upplägget skiljer sig åt. Det skall
dock påpekas att för varje grupphandledningstillfälle (totalt nio) finns en tydlig planering om vad som skall
behandlas vilket också kommunicerats till studenterna vid ett flertal tillfällen. Därtill är det också av vikt att
framföra att varje uppsats är unik och att det finns flera vägval och därtill olika sätt att genomföra en studie
på. Däremot behöver en uppsats innehålla vissa kapitel för att den skall vara kommunicerbar.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Handledarkollegiet diskuterar upplägg av grupphandledning som helhet.
Max 6 per handledningsgrupp.

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

