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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 26

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 51

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Fortsatt gemensamt i lärarlaget utveckla kursens innehåll och examinationsformer. Planera
undervisning så att det alltjämt främjar interaktion och studenters aktiva deltagande.
En av punkterna som diskuterats var hur studietakten skulle kunna utökas, utifrån att många
studenter la mindre än 40 timmars arbete på studierna.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-11-28

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Individ, grupp och familj, 15.0 hp (SMGA02)
Kursansvarig: Birgitta Persdotter





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.

26 av 51 studenter har besvarat kursutvärderingen vilket är betydligt fler än tidigare tillfällen. Kursens
innehåll och upplägg har inte förändrats jämfört med tidigare kursomgångar förutom att den avslutande
examinationen den här gången var individuell salstentamen istället för individuell hemtentamen.
Genomgående under kursen, liksom utifrån vad som framkommer från studenternas öppna svar så har många
upplevt stress under kursen på grund av salstentamen. Många anser att det varit för många grupparbeten och
därmed varit svårt att hinna med att läsa kurslitteratur. Vi kan konstatera att tiden studenterna lagt på
studier ökat sedan i våras. I våras angav majoriteten av studenterna att man lagt mellan 30 -39 timmar per
vecka på kursarbete jämfört med 40 timmar eller mer under den här kursen. Jämfört med i våras ger även
studenterna ett något lägre betyg när det gäller i vilken utsträckning kursens upplägg gett stöd i att uppfylla
lärandemål. 
I de öppna svaren lyfter de allra flesta fram att de tycker att det varit en intressant kurs med många bra
föreläsningar. De anser dock att kursen innehåller för många olika moment och genomgående önskar man
färre grupparbeten. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Kursutveckling pågår och vi fortsätter arbetet gemensamt i lärarlaget med fokus på att hitta en bra balans
mellan kursens innehåll och examinationsformer.

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


