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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 13

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 36

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Föröndring av metodkursen för att nå ökad grad av förståelse och insikt i metodfrågor, men ockå tillämpbarhet.
Ny lärare tog över kursen och ett arbete i rätt riktning har påbörjats.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-07-11

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.

En tydlig majoritet av studenterna ger uttryck för att de under kursens gång 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
har haft möjlighet att visa prov på att de under kursens gång har uppnått färdigheter/kunskap som de tagit del av under
kursen. De flesta som har svarat har också uppgivit att de lägger ner mellan 30-40 timmar per vecka i studietid. Samtliga
studenter anser också att de har haft ett professionellt tillmötesgående bemötande från lärare och personal, vilket får anses
vara tillfredsställande. Som helhet ger bilden ovan ett gott intryck av kursen från ett studentperspektiv. Däremot är det
fortfarande en del enskilda kommentarer riktade mot metodkursen, liksom tidigare, vilket föranleder att arbetet med översyn
och utveckling av densamma anses vara nödvändig. Däremot är dock svarsfrekvensen låg mot bakgrund av alla de som
har läst kursen, vilket påverkar tillförlitligheten. Löpande delkursutvärderingar har använts parallellt för att kollegialt kunna
ha möjlighet att följa upp de olika delkurserna separat.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Framför allt är det metodkursen som fortfarande sticker ut med flera återkommande synpunkter där det påbörjade
utvecklingsarbetet med att öka förståelsen hos studenterna för de verktyg/tekniker som presenteras och deras tillämpbarhet
kommer fortsätta. Ett arbete som redan har påbörjats genom att vi har haft ett lärarlagsmöte efter kursavslut, vilket vi
kommer att följa upp under kommande termin.

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


