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Antal registrerade studenter
51

Antal som ej fullföljt kursen
16 som gjort avbrott

Antal godkända vid kursens slut
13 som har helt avklarad kurs

Svarsfrekvens kursvärdering
52 %

Övriga metoder för studentinflytande (utöver avslutande kursvärdering)
Kursansvarig närvarande vid flera tillfällen under kursen för att kunna ta del
av synpunkter och svara på frågor från studenterna under kursens gång.

Observera att…
Kursanalysen ska (tillsammans med sammanfattande kvantitativ sammanställning av studenternas
kursvärdering) publiceras/delges följande intressenter: kursens studenter (meddela via e-post),
kursens lärare och handledare samt de kursgivande institutionernas prefekt, GUA och
kursadministratör, dessutom ska den presenteras för nya studenter vid nästa kursstart, publiceras på
kurswebben, skickas till programmets handläggare och temaordförande.
Kursanalysen har delgivits ovanstående intressenter följande datum: 2020-03-16

1. Beskrivning av eventuellt genomförda förändringar sedan föregående
kurstillfälle baserat på tidigare studenters synpunkter
Sedan föregående kurstillfälle har det skett ganska stora förändringar inom kursen.
Kursplanen har reviderats och kursen ges numera med blended learning, delvis på campus
och till stor del online via kursportalen Canvas. Sedan förra kursen är även kursportalen ny,
vi har övergått från Ping Pong till Canvas.
Även om kursmålen till stor del är desamma har dessa omstruktureringar inneburit att mycket
av materialet har behövt anpassats till den webbaserade kursen.
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2. Kortfattad sammanfattning av studenternas värderingar av kursen
(Baserad på studenternas kvantitativa svar på kursvärderingen och centrala synpunkter ur fritextsvar.
Kvantitativ sammanställning och ev. grafer bifogas.)

Majoriteten av de som svarade på enkäten uppfattade att de utvecklat värdefulla kunskaper
och färdigheter (snittvärde 3,8).
När det gäller relevant och lättåtkomlig kursinformation på kurswebben fick denna punkt ett
medelvärde på 4,2.
Kopplingen mellan examination och lärandemål fick snittpoäng 3,7. Denna del kan vi
ytterligare jobba med för att säkerställa en tydligare länkning mellan lärandemål och
examination.
Fria kommentarer uttrycker upprepande gånger att föreläsarna var kunniga, engagerade,
pedagogiska och trevliga. Exempel på kommentarer:
 När vi väl har haft föreläsningar har kursen varit mycket intressant och givande tack
vare duktiga och pedagogiska föreläsare.
 Duktiga lärare och spännande/lärorikt med litteraturstudien och dess presentation!
 Laborationerna
 Föreläsningarna var riktigt bra, speciellt Carl Johan Sundbergs och Bo Rydqvists
föreläsningar då man även tog upp information som inte stod på föreläsningsbilderna.
 Att föreläsningarna fanns både i klassrummet och på canvas
 De duktiga föreläsarna
 Tydliga mål, engagerade föreläsare samt bra tillgång till material
 Duktiga och kunniga föreläsare
 Kursansvariga
Många av de som skrev kommentarer önskade fler föreläsningar och fler fysiska träffar.
Exempel på kommentarer:
 Mer campusdagar. Mer information om examinationer.
 Mer föreläsningar
 Mer tid i skolan med lärare. Att läsa en sådan intensiv kurs på distans är inte optimalt.
 Lite fler föreläsningar och material/instuderingsfrågor/quiz för instudering om kursen
ska fortsätta vara på distans.
 Mer obligatoriska diskussionstillfällen eller mer grupparbeten för att lära känna
klasskamrater.
 Lite mer föreläsningar på plats

3. Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat
Kursens styrkor: Kursens engagerade lärare som uppskattar att medverka på denna kurs. De
praktiska laborationerna och gruppövningarna är uppskattade och stimulerar och underlättar
inlärningen.
Kursens svagheter: Väldigt heterogen grupp studenter med olika bakgrund och förkunskaper.
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3. Övriga synpunkter
4. Kursansvarigs slutsatser och eventuella förslag till förändringar
(Om förändringar föreslås, ange vem som är ansvarig för att genomföra dessa och en tidsplan)

Till kommande kurs (HT2020) kommer vi att lägga upp änne fler uppgifter och inspelat
material till studenterna i Canvas. Detta material kommer att produceras under våren och
sommaren 2020. Ansvariga för detta är Jessica Norrbom och Carl Johan Sundberg.
Då många kommenterade kring att de uppskattar föreläsningar och ville ha mer av det
kommer vi även att ge fler tillfällen live via Canvas med verktyg som Zoom så att det blir
mer direkt interaktion mellan lärare och studenter även om det inte blir flera dagar på
campus. Detta möjliggör också fler tillfällen till att ställa frågor till lärarna men också
interagera med varandra. Ansvarig: Jessica Norrbom och Eric Emanuelsson.

Bilagor:
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