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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 30

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 124

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
Utöka formativa inslag med t.ex. lässeminarium och gruppdiskussioner.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-08-23

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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Kursansvarig: Anna Sundkvist





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.

Överväldigande del av de studenter som har besvarat kursvärderingen uttrycker att kursen har varit bra.
Samtidigt är det endast ca 25% av studenterna som har besvarat kursvärderingen, varför det är svårt att dra
några generella slutsatser.

Övervägande del av studenterna som har besvarat kursvärderingen anger att de i mycket hög utsträckning,
eller i hög utsträckning upplever att kursens upplägg har varit ett stöd för att nå det som uttrycks i
lärandemålen och att de under kursens examinerande moment haft möjlighet att visa om de uppnått de
kunskaper,färdigheter och andra förmågor som uttrycks i lärandemålen. Vidare anger merparten även att de
under kursens gång upplevt bemötandet från kursens lärare och övrig personal som professionellt.

Det som kan anses återkommande i frisvaren är att kursens upplägg, struktur och organisation har varit bra.
Samtidigt framkommer vissa förbättringsförslag såsom att införa obligatorsika gruppuppgifter. Därtill anges i
frisvaren några förslag på hur de digitala storföreläsningarna kan förbättras rent tekniskt.

Vissa av studenterna upplever att de digitala närträffarna har fungerat utmärkt och ser gärna att det
fortsätter även efter Covid-19. Emellertid framkommer också i frisvaren önskemål om att ses på plats och att
det var en nackdel att det på grund av pandemin inte var möjlgit att genomföra inom ramen för denna
kursomgång.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Se över i vilken utsträckning gruppuppgifter bör fungera som formativt inslag, respektive examinerande inslag
i kursen. Ta med synpunkter om campusförlagd kontra digital närträff till programråd.

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


