
Grunddata från Ladok

Kurskod: SVGB50

Anmälningskod: 32065

Termin: HT-18

Startvecka: 201835

Slutvecka: 201903

Studietakt: 100%

Studieform: Campus

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 6

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 29

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Med anledning av att metodkursen fortfarande ansågs svår/problematisk och att någon gav uttryck för att kursens
format är svår att ta sig an kommer det även fortsättningsvis att läggas särskilt fokus på dessa moment då det kan
få konsekvenser för övergången mot att senare tillämpa metodkunskaper i praktisk skrivande i uppsatskursen.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-02-20

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Statsvetenskap II, 30.0 hp (SVGB50)
Kursansvarig: Freddy Kjellström





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.

Nu var det endast 6 av 29 som besvarade enkäten, vilket är endast ca 20 % som innebär att det är ett stort bortfall. Av de
svarande var det jäms spridning från mycket hög till viss utsträckning när det gäller i vilken utsträckning studenterna hade
kunnat utveckla de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen. Även om det endast var
sex stycken som svarade hade de utifrån detta resultat varit önskvärt med en mer förskjutning mot mycket hög alt. hög
utsträckning. Däremot har fyra av sex, eller ca 67 procent svarat att de under kursens examinerande moment; haft möjlighet
att visa om jag uppnått de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen, vilket är positivt.
De svarande anger att de har lagt ner mellan 20-40 timmar per vecka, och det är jämnt fördelat mellan svaren, och här bör
samtliga ligga på alternativet 30-40 timmar per vecka för att nå en bättre genomströmning på kursen. De flesta anger (fem
av sex) också att de fått ett professionellt och mycket tillmötesgående bemötande från personal som varit inne på kursen.
Däremot är det en student som ansåg att bemötande var undermåligt, vilket är en negativ avvikelse som tidigare inte
framkommit vid någon tidigare utvärdering. Den samlade bedömningen är att kursen vid detta kurstillfälle har fungerat bra.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Det har inkommit synpunkter på att introduktion till DIVA och hur studenter kan finna relevant material i databaser, artiklar
etc som kan knytas an till tidigare forskning och studier inom olika ämnesområden, vilket kan lyftas än mera i kommande
metodkurs.

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


