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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 2

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 9

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Att vi redan har påbörjat ett lärarlagsarbete i kursen, och kommer fortsätta det arbete för att; dels se till att kursen i
sin helhet, men också att kursens olika delar lever upp till de mål som är stipulerade i kursplanen. Det är även
viktigt att vi arbetar kollegialt genom att fortsätta att diskutera hur vi på operativ nivå kan vidareutveckla det redan
påbörjade arbetet med de identifierade utmaningar som studenterna upplever som hinder och problem under
kursens gång.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-06-26

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.
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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.

Nu var det endast två stycken och mindre än 1/3 av de som gick kursen, vilket innebär en mycket låg svarsfrekvens.
Majoriteten av studenterna som besvarat enkäten ger uttryck för att de under kursens gång i hög utsträckning har kunnat
utveckla de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen, vilket får anses bra. Merparten
av studenterna uppger också att de i mycket hög, eller hög utsträckning har haft möjlighet att visa prov på att de under
kursens gång har uppnått färdigheter/kunskap som de tagit del av under kursen. De allra flesta som har svarat har även
uppgivit att de lägger ner mellan 20-39 timmar per vecka i studietid. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Fortsätta det kollegiala lärarlagsarbetet med fokus främst riktad mot metod- och uppsatsskrivandet.

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


