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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 14

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 34

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Vi kommer att fortsätta att arbeta i lärarlag och lägga mer fokus på tillämpning av metod och analystekniker
framgent.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-06-27

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Statsvetenskap II, 30 hp (SVGB50)
Kursansvarig: Freddy Kjellström





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.

Majoriteten av studenterna som besvarat enkäten ger uttryck för att de under kursens gång har kunnat utveckla de
kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen, vilket får anses bra. Merparten av
studenterna uppger också att de har haft möjlighet att visa prov på att de under kursens gång har uppnått
färdigheter/kunskap som de tagit del av under kursen. De allra flesta som har svarat har även uppgivit att de lägger ner
mellan 30-40 timmar per vecka i studietid. Dock är det under hälften som besvarat enkäten, vilket gör att bortfallet
fortfarande är stort. Det har även gjorts kompletterande delkursutvärderingar under terminen med kompletterande uppgifter
som visar att de allra flesta studenter är nöjda med kursupplägget och innehållet. Fortfarande är det metodkursen och
övergången mot att senare tillämpa metodkunskaper i praktisk skrivande, när uppsatskursen som ligger sist på terminen
ska genomföras som är mest problematisk för studenterna. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Vi har redan påbörjat ett lärarlagsarbete i kursen, och kommer fortsätta det arbete för att dels se till att kursen i sin helhet,
men också till sina delar lever upp till de mål som är stipulerade i kursplanen. Det är även viktigt att vi arbetar kollegialt
genom att fortsätta att diskutera hur vi på operativ nivå kan vidareutveckla det redan påbörjade arbetet med de utmaningar
som studenterna upplever som hinder och problem under kursens gång.

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


