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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 5

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 15

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Förra gången kursen gavs gick den mest på distans. Under vårterminen -22 så har undervisningen
mest gått på plats.
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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.

Studenterna har i sina skattningar varit kritiska till kursens upplägg och möjligheten att visa vad de lärt sig
(se stapeldiagrammen). Tyvärr har de inte beskrivit konkret i fritextsvaren exakt vad det är som har varit
problematiskt för dom, så det är svårt att dra några slutsatser kring om något borde ändras. De studenter
som har gett fritextsvar verkar också i hög grad vara omregistrerade studenter som inte har följt all
undervisning. De kommentarer som har inkommit rör mest det empiriska arbetet. Det verkar ha funnits
skillnader i vad som stod i kursdokumentet och vad handledaren sa på plats. Studenterna efterfrågar
snabbare återkoppling och fler tillfällen för omregistrerade studenter att få handledning.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Under vårterminen 2022 blev en inplanerad lärare hastigt sjukskriven, vilket gjorde att vi inte hade lika
mycket resurser som vanligt på delkursen "empiriskt arbete". De brister som studenterna pekar på kan ha
med det att göra. Vår plan är att den läraren ska återgå till att vara undervisande på delkursen "empiriskt
arbete" under höstterminen 2022, och då hoppas vi att vi har större möjligheter att handleda omregistrerade
studenter.

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


