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Kursanalys 

Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som 
prefekt delegerar till. 

 

OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter. 
Administreras av lärarutbildningen kansli. 
 

Datum    160301 

Kurs    FHABE1, FHABE2 Examensarbete VAMAS  
 

Hp 

15 

Kurskod 

[kod]  
 

Programkurs              x 

Fristående kurs           x 

Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

 

Kursdatum/läsperiod 

 

Antal registrerade på kurs 

8 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

3 

   Har kursens mål examinerats? 

ja 

 

Förändringar till detta kurstillfälle 
Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys  

[text]  

 

Detta kurstillfälle, uppföljning 
Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät samt ev muntlig) 

De flesta frågor har besvarats med de två mest positiva alternativen. En person anser att handledningen 
varit till nytta i mindre grad. Bra kurslittteratur, någon har använt annat. Nöjda med seminariet, 
mycket trevligt. 

Positivt om kursen: Bra stämning, har ej varit utlämnande. Fått hjälp ta stora steg framåt i kritiskt 
tänkande o vetenskapligt arbete. Att man fått jobba utifrån eget intresseområde. 



Mall fastställd av fakultetsnämnden 2013-09-27 

2  

 

Önskade förbättringar: Önskar utförlig mall för regler kring uppsatsarbete, så att vem som helst skulle 
kunna skriva e magisteruppsats. Någon önskar tätare kontakter med handledare. Ev schemalägga 
handledningskontakter från början för att det ska finnas tid när det behövs och få till feedback i tid. 

 
Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen 

[text] Många av studenterna har ett heltidsarbete och tiden räcker inte alltid till.  
 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 
[text]  

Kursansvarig lärare, underskrift 

GullBritt Rahm/Malin Knutz 

Namnförtydligande  

Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit, 
student/ lärares underskrift 

Nej 

 

Namnförtydligande 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 
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