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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 8

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 13

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Även om arbetsfördelningen med examinationer är sned har arbetsbördan minskat sedan tidigare omgångar av
kursen då antalet examinationer har minskat totalt men detta behöver kursansvarig fortfarande beakta. När det
gäller kursens innehåll är det relevant för målgruppen och kursen har således en bra stabilitiet i kursinnehåll.
Kursvärderings resultat måste betraktas med hänsyn till att alla studenter inte har besvarat kursvärderingen.
Reflektionsloggen kommer att tas bort då vi har diskuterat i lärarkollegiet att denna inte fyller sin funktion.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-03-26

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Analysen bygger på få svar, men å andra sidan är det få studenter som gick kursen. 8 av 13 studenter har svarat, vilket är
grund för analysen. Procentuellt är det en hög siffra 61 %, men å andra sidan kan 8 svaranden diskuteras som icke
tillförlitligt underlag. Analysen bör ses i detta ljus. 
De kommenterar som finns angående kursen är detsamma som tidigare år, dvs. att det är en lärorik och intressant kurs men
intensiv med hög arbetsbelastning som också har tyngdpunkten mot slutet av kursen. Det framkommer också att 7 av 8
studenter har lagt ner mellan 30-40 timmar i veckan, vilket motsvarar arbetsbelastningen för en helfartskurs. Detta stämmer
väl med studenternas kommentarer att kursens röda tråd är svår att se och för många examinationer mot kursens slut. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Utifrån analysen fortsatt arbete med att förenkla kursens röda tråd och arbetsbelastning inom befintliga ramar för kursen.

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


