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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Studenterna verkar nöjda med kursen men önskar mer handfasta instruktioner eller exempel på hur
en opposition fungerar. Det är en bra idé, för tiden och formatet i skarpt läge är alltid begränsade,
och då blir det mindre bra om alla gör på olika sätt eller lägger för mycket tid på en sammanfattning.
De skriftliga instruktionerna är tydliga men de bör förklaras och betonas mer muntligt också, i god tid
före slutseminariet.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-05-12

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Handledare och examinator kan av rättssäkerhetsskäl aldrig göra en helt gemensam och därmed
samstämmig bedömning. Denna termin har vi dock i dokumentet Uppsatsguiden mycket tydligare specificerat
vad som gäller avseende att godkännas, underkännas, korrigera, slutjustera och komplettera sin uppsats,
vilket vi hoppas ska underlätta kommunikationen av kriterier, rutiner, rättigheter och skyldigheter.

En anledning till att lärarnas bemötande mot studenterna får relativt lågt betyg skulle kunna vara återgången
efter pandemin, med hastiga ändringar av campusundervisning till hybridformer eller distansundervisning, om
t.ex. en lärare uppvisade förkylningssymptom. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Endast hybridundervisning i helklass i undantagsfall. Pedagogisk forskning visar att hybridformen är den
sämsta undervisningsmetoden, t.o.m. sämre än distansundervisning. Mer av campusundervisning således,
men distansundervisning kan med fördel användas som komplement i samband med individuell handledning,
där den tycks fungera bättre.

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


