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Översikt över enkäten med mål KF1 som exempel
Bidrar din kurs till KF1?
O Ja (-> följdfrågor)

O Nej (-> hoppar vidare till nästa mål)

Innehåller kursen något moment av aktivt lärande kring mål KF1?
Med "moment av aktivt lärande" avses erbjuden och lärarplanerad aktivitet där
studenten arbetar. Bland mycket annat kan det vara bikupa, quiz,
mentometeranvändning, övningsuppgift, handledning, laboration, projektuppgift,
minute papers, kamratgranskning, diskussionsforum eller seminarium. Aktiviteten
behöver inte vara obligatorisk.
O Ja
O Nej
Vilken eller vilka aspekter av mål KF1 anser du att din kurs särskilt bidrar
till?
O Visa kunskap om vetenskaplig grund.
O Visa kunskap om beprövad erfarenhet.
O Visa insikt i aktuellt forsknings- eller utvecklingsarbete.
Finns det något mål i kursplanen som har koppling till mål KF1?
Välj ja om du har något mål i kursplanen för din kurs som direkt bidrar till
utbildningsmålet.
O Ja
O Nej
Hur examineras kursens bidrag till mål KF1?
Om bidraget inte examineras, välj alternativ Nej på alla rader. Med
"examination" avses moment som måste genomföras (med godkänt resultat) för
att studenten ska uppnå godkänt på kursen.
Nej
Enskild I grupp
Tentamen
O
O
O
Skriftlig rapport
O
O
O
Muntlig presentation O
O
O
Inlämningsuppgift
O
O
O
Laboration
O
O
O
Projekt
O
O
O
Annat
O
O
O
Om du svarat Annat på föregående fråga, ange typ av examination för mål
KF1:
Bedöm hur framträdande mål KF1 är i din kurs?
1 2 3
Lite framträdande O O O Mycket framträdande
Ange kortfattat, men konkret, på vilket sätt din kurs bidrar till mål KF1:
Här kan du beskriva saker som kursmomentets innehåll, krav för godkänt och
erfarenheter kring studenternas lärande. Du kan specificera dina svar ovan
gällande läraktivitet, examination och kursens bidrag till måluppfyllelse. Annat
som är användbart kan vara beskrivning av projekt, t.ex. omfattning och
redovisningsform.

