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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 15

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 55

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Fortsatt gemensamt i lärarlaget utveckla kursens innehåll och examinationsformer. Utifrån aktuellt
läge planera undervisning så att det främjar interaktion och studenters aktiva deltagande.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-04-20

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Individ, grupp och familj, 15.0 hp (SMGA02)
Kursansvarig: Irma Heikkinen





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.

Andelen studenter som besvarat enkäten är 15/55 registrerade. Majoriteten anser att kursens upplägg har
varit ett stöd för att nå det som uttrycks i kursens lärandemål i mycket hög och i hög utsträckning. De flesta
anser sig i mycket hög eller hög utsträckning haft möjligheten att under kursens examinerande moment visa
att man lärt sig det som står i kursens lärandemål. Studenters nedlagda timmar på kursarbete ligger
övervägande mellan 30 - 40 timmar eller mer. Bemötandet från kursens lärare och övrig personal upplevs av
majoriteten vara professionellt i mycket hög och i hög utsträckning.
Studenterna har lämnat kommentarer på allt utom fråga 3 (nedlagd tid). Positiv feedback kan sammanfattas
under pedagogik, studentaktiviteter och upplägg/innehåll. Särskilt lyfts givande föreläsningar överlag, liksom
gott bemötande. Grupparbeten uppskattas, i likhet med tid för reflektion och diskussion. Gällande kursens
upplägg och innehåll ges beröm för både delar och helhet, kunskapernas användbarhet, och hemtentamen.
Några svårigheter som tas upp är att hinna med och få mer möjlighet till självstudier, följa de olika momenten,
läsa litteraturen, hemtentamens omfattning. Förslag till utveckling att tas i beaktan rör i huvudsak tentamen,
samt litteratur i en kursdel. Slutsatsen är att kursen av majoriteten uppfattas ha fungerat tillfredsställande.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Fortsatt gemensamt i lärarlaget utveckla kursens innehåll och examinationsformer. Planera undervisning så
att det alltjämt främjar interaktion och studenters aktiva deltagande.

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


