
Grunddata från Ladok
Kurskod: OMG026
Anmälningskod: 37194
Termin: VT-21
Startvecka: 202103
Slutvecka: 202122
Studietakt: 100%
Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 17

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 74

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Kursledningen håller på att se över strukturen på framför allt teoriblock 2 för att se om det går att
underlätta för studenterna och ge dem mer tid för reflektion. Kursledningen planerar en ny rutin för
snabbare hantering efter avslutad VFU och registrering i Ladok. Inför vt-21 finns det möjlighet för
studenterna att registrera sig själva till vissa grupparbeten. Ett skifte till att de får opponera på
andra grupper kommer också ske. Med tanke på den låga svarsfrekvensen planerar kursledningen
framledes att ytterligare påminna studenter om vikten av deras svar vid utvärderingar.

PUBLICERAD KURSANALYS
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Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
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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.

Svaren baseras på 17 besvarade enkäter vilket är en svarsfrekvens på 22,9% (17 av 74 studenter). Det är
viktigt att påminna sig om att svarsfrekvensen i kursutvärderingen är låg trots anslag med påminnelse om att
besvara kursutvärderingen.

Det framkommer synpunkter på att det är mycket teori och litteratur att bearbeta på kort tid.

35 % av studenterna besvarar att de endast till viss del har lärt sig det som uttrycks i lärandemål vilket kan
hänga samman med upplevelsen av att det är mycket teori och litteratur som ska bearbetas under en
begränsad tidsperiod. Det framkommer också synpunkter om att det är många grupparbeten och att det är
svårigheter med samarbete på distans.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inför nästa termin kommer de olika teoriblocken justeras i förhållande till varandra vilket förhoppningsvis
medför att studenterna upplever teoriblocket något lättare och att grupparbetena inte avlöser varandra.
Förhoppningen är att campus åter successivt öppnar upp för olika moment under höstterminen vilket kan
underlätta samarbetet i grupp för studenterna.

Förslag att ha en gemensam genomgång med samtliga lärare inför rättning av hemtentamen

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


