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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
Detta är inte aktuellt eftersom kursen gavs för första gången hösten 2020.
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Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.
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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.

Samtliga studenter tyckte i hög eller mycket hög grad att kursens upplägg varit ett stöd för att nå kursens
lärandemål. De var nöjda med kursens föreläsningar och upplägg.
Samtliga studenter tyckte att de i viss, hög eller mycket hög grad kunnat visa att de lärt sig det som uttrycks i
lärandemålen genom kursens examinationer (seminarium och salstentamen).I fritextsvaren framgick att en
student upplevde salstentamen som ett stressmoment, som inte uupplevdes bidra till lärande.
En student hade lagt ner mer än 20 timmar/vecka på kursarbete, tre studenter 15-19 timmar och en student
10-14 timmar. Kursen gick på halvfart, vilket innebär att studenterna bör lägga ner ca 20 timmar/vecka på
sina studier och de flesta har lagt ner ungefär så mycket tid.
Samtliga studenter upplevde i hög eller mycket hög utsträckning att bemötandet från lärarna varit
professionellt.
Seminariet upplevdes som positivt,samtidigt som det fanns önskemål om tydligare instruktioner för
seminarieuppgiften.
Eftersom det var första gången kursen gavs fanns det inga tidigare tentamensfrågor att ta del av. En student
efterfrågade därför quizz eller instuderingsfrågor som stöd och hjälp i lärandet.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inför nästa kurstillfälle ska instruktioner för seminarieuppgiften ses över och omarbetas. Lärarna ska även se
över möjligheten att utöka antalet seminarier på kursen.

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


