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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 8

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 34

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Flera studenter uttryckte att ingen ändring behöver göras i kursen. Två förslag var (a) att ge mer
arbetstid för inlämningen och (b) att tiden behöver hållas. Båda förslag kommer att implementeras.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-07-07

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.

Kursen analyseras nedan genom att sammanställa resultat från den här underlaget och en kursutvärdering
som genomfördes på kursens sida.

Alla förutom två studenter som svarade på utvärderingen uttryckte att kursens upplägg har i mycket hög
utsträckning varit ett stöd för att nå det som uttrycks i kursens lärandemål. Två studenter tyckte dock att det
var i hög utsträckning. En student kommenterade att "Upplägget är genomtänkt. Praktisk information lätt
förståelig." En annat tänkte att det var "Väldigt givande föreläsningar med en påläst och engagerande
föreläsare! Jättebra att få god tid att läsa materialet innan föreläsningen." En annat tänkte att det var "
Superbra och intressanta föreläsningar med MASSOR med information och nya tankegångar... bra att vara
förberedd genom att ha läst kurslitteraturen först... Intressant och trevligt med gruppdiskussioner! Ett bra sätt
att även lära känna varandra i gruppen!" 

Fyra studenter uttryckte att de har under kursens examinerande moment haft möjlighet att visa i mycket hög
utsträckning att de lärt sig det som uttrycks i kursens lärandemål medan fyra uttryckte att dem haft möjlighet
att göra det i hög utsträckning. 

Studenterna svarade att de har under kursens gång i genomsnitt lagt ner på kursarbete mellan 10 och mindre
än 5 timmar per vecka. De flesta dock har lagt ner mellan 10 och 5 timmar per vecka. 

Studenterna svarade att de har under kursens gång upplevt bemötandet från kursens lärare och övrig
personal som professionellt i mycket hög utsträckning. En student tyckte att det var i hög utsträckning.

I övriga kommentarer uttryckte studenterna att de var mycket nöjda med kursen och kursledaren. En student
skrev att det var "Intressant och givande kurs". 

Studenterna anser att (a) föreläsningarna, (b) frågestund och diskussioner i grupp och (c) kursmaterial har
fungerat bra och behöver behållas. En students kommenterade "Mycket bra föreläsningar med tillhörande
material. Läraren tillgänglig vid behov."

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Det finns flera förslag till att utveckla kursen. Studenter uttryckte att (a) antal studenter i gruppdiskussioner
behöver anpassas, (b) att kursledaren kan hålla en mer passiv roll vid diskussionerna och (c) att
diskussionerna efter föreläsningen ibland drog ut på tiden. Alla förslag är relevanta och behöver
implementeras vid kommande kurstillfälle.

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


