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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Kursens styrkor
Upplägg, uppnående av syfte och mål, litteratur, examinationer samt undervisningsformer har i
stort uppfattats som uppfyllt sina syften.
Kursens svagheter
Kursen innehåller ett flertal examinationsmoment. Att hinna med alla kan uppfattas som stressande.
Åtgärder
Förändring av hur och när under kursen examinationsmoment introduceras och startas upp

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.
Svarsfrekvensen för kursen ligger under 50 %. Samtliga studenter uppfattar att de kunnat utveckla de kunskaper,
färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen till hög eller mycket höd grad. Samma relation gäller för
möjlighet att visa de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen. En klar majoritet av
studenterna har lagt mellan 30-39 timmar i veckan på kursarbete vilket gör att kursens arbetsbelastning kan anses vara
rimlig. Samtliga studenter uppfattar också att de under kursen erhållit ett professionellt bemötande och en majoritet av
dessa anser bemötandet varit mycket tillmötesgående.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Kursen har sedan tidigar år schematmässigt delvis strukturerats om vilket verkar gett bra resultat. Denna översyn av
momentens placering under kursens gång bör fortsätta även inför kommande kurs för att ytterliggare förtydliga kursens
struktur för studenterna.

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

