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Kursanalys (kursutvärdering)
Kurskod
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Kurstitel
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Termin (vt/ht-år)
HT21

Tidsperiod
210830 - 211107

Högskolepoäng
7,5

Kursansvarig
Annica Lindkvist, Sophie Curbo och Catharina
Hultgren

Examinator
Catharina Hultgren

Momentansvariga lärare

Övriga medverkande lärare
Matti Sällberg, Volkan Özenci, Helen Rundqvist, Marcus
Buggert, Helena Nordenstedt, Christian Giske, Inger
Zedenius, Peter Bergman

Klicka här för att ange text.

Antal registrerade studenter Antal godkända vid sista kursdatum Svarsfrekvens kursvärderingsenkät
vid treveckorskontrollen
18 (24 efter 2:a omtenta)
21,74%
70
Övriga metoder för studentinflytande (utöver avslutande kursvärdering)
Återkoppling av kursvärderingsresultat till studenterna
Publicera kursanalys på kurswebben

Observera att…

Analysen ska (tillsammans med sammanfattande kvantitativ sammanställning av studenternas
kursvärdering) delges utbildningsnämnd vid kursgivande institution samt för programkurser
även programansvarig nämnd.
Analysen har delgivits utbildningsnämnd följande datum:
Analysen har delgivits programansvarig nämnd följande datum:
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1. Beskrivning av eventuellt genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle
baserat på tidigare studenters synpunkter
Från tidigare kursomgång:
Saknas. Kursen gavs för första gången ht21.

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.)
Medelvärde på 4,0 av de fem generella frågorna i den kvantitativa kursvärderingen.
Bra föreläsare och kursansvariga.
Uppskattade inspelade föreläsningar.
Ta bort grupparbetet, gör det till ett individuellt projektarbete.
Tentamen svår.
Flera önskade ha tentamen som digital distanstentamen/hemtentamen.

3. Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Kursens styrkor:
Från fritextsvaren var det följande som generellt ansågs vara kursens styrkor:
Kursen föll väl ut och studenterna var överlag nöjda med upplägget och tyckte att det varit en intressant,
givande och aktuell kurs. Passade för studenter med olika förkunskaper.
(Bra med inledande mentiundersökning för att ta del av studenternas bakgrund/förkunskaper).

Kursens svagheter:
An enkäten framkom att studenterna generellt var missnöjda med grupparbetet och att flera önskade ett
mer individuellt arbete. Seminarierna var enligt några studenter inte alls givande och föregicks av otydliga
instruktioner.
Några angav också att tentamen var svår i förhållande till kursinnehållet.
Få studenter kom till det första tentamenstillfället och relativt få har fullföljt kursen, dock kommer fler av
studenterna att omregistrera sig till nästa kurstillfälle.
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4. Övriga synpunkter
5. Kursansvarigs slutsatser och eventuella förslag till förändringar

(Om förändringar föreslås, ange vem som är ansvarig för att genomföra dessa och en
tidsplan. )
Ändra formen för projektarbete. Problematiskt med grupparbete. Fr o m vt 22 planeras istället ett
individuellt projektarbete.
Tydliggöra instruktioner inför seminarierna.

Bilagor:
6. Ange medelvärde och svarsfrekvens för KI´s fem generella frågor
Har utgått från en skala 1-5 (5= i mycket hög grad)

Fråga 1: Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla
kunskaper/färdigheter.
Medelvärde: 4,1
Svarsfrekvens (%): 21,74
Fråga 2: Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.
Medelvärde:3,9
Svarsfrekvens (%): 21,74
Fråga 3: Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen– från lärandemål till
examination.
Medelvärde: 3,9
Svarsfrekvens (%): 21,74
Fråga 4: Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt
(t ex analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information)
Medelvärde: 3,8 Svarsfrekvens (%): 21,74
Fråga 5: Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer
och synpunkter på kursens utformning och innehåll.
Medelvärde: 4,3
Svarsfrekvens (%): 21,74
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