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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    2016-02-17 

Kurs 

Kvantitativ vetenskaplig metod 

Hp 

7,5 

Kurskod 

FHAE41 
 

Programkurs              ___  

Fristående kurs          X 

Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

 

Kursdatum/läsperiod 

  2015 v.3-14 

Antal registrerade på kurs 

24 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

15 

Hst  

3 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

2,4 

Genomströmning ( %) 

80% 

Har kursens mål examinerats? 

Ja 

 

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

Lagt in den praktiska uppgiften kring SPSS då studenterna efterfrågade detta (utan att säga att jag tagit bort detta 
moment inför denna kurs utifrån förra kursutvärderingen). 

Fler web-filmer och resursmaterial 

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

Kursen upplevs ha hållit hög kvalitet men att de hade mindre möjlighet att påverka innehållet i kursen. Hälften 
ansåg att det var en hög eller mycket hög arbetsbörda, men att kursen trots allt inte var för svår, men samtidigt 
att arbetsinsatsen var större än vad poäng som kursen ger. 

De ansåg att studiehandledningen var bra, tydlig och pedagogisk. Det fanns en bra röd tråd genom kursen med 
enkätkonstruktion – bearbeta data på olika sätt – artikelgranskning med fokus metod. Bra med genomgång av 
SPSS samt att få möjlighet att använda ett statistikinstrument.   
Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen 

Fanns ej möjlighet att ändra innehåll eller upplägg av kursen från förra omgången då ordinarie kursansvarig kom 
tillbaka från föräldraledighet. Mycket av ovan förslag finns planer på att förändra. 
 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 
Banta ner innehållet av campusdagen i början av kursen. Spela in någon mer webföreläsning. Påtala/förbereda 
studenten på att detta är en intensiv kurs där man måste komma förberedd samt ha installerat SPSS på sin dator.  

Kursansvarig lärare, underskrift 

 

Namnförtydligande  

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

 

Namnförtydligande 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

 

Namnförtydligande 
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