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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.

Analysen baseras på de svar som lämnats via den elektroniska enkäten och på en skriftlig enkät som
genomfördes på plats vid Karlstads universitet under närträff 3. Övervägande del av de studenter som har
besvarat kursvärderingen uttrycker att kursen har varit bra, även om några svar indikerar
utvecklingsmöjligheter. De flesta som besvarat enkäten anger att de i mycket hög utsträckning, eller i hög
utsträckning upplever att kursens upplägg har varit ett stöd för att nå det som uttrycks i lärandemålen.
Vidare anges att merparten upplever att de under kursens examinerande moment haft möjlighet att visa om
de uppnått de kunskaper,färdigheter och andra förmågor som uttrycks i lärandemålen. Merparten anger även
att de i mycket hög utsträckning under kursens gång upplevt bemötandet från kursens lärare och övrig
personal som professionellt. Det som kan anses återkommande i frisvaren är önskemål om översyn gällande
närträffar, då främst av ekonomiska skäl. Därtill är det några studenter som läser helfart som skulle önska en
annan fördelning mellan uppgifter i de olika kurserna. Samtidigt är detta organisatoriskt en utmaning
eftersom kurserna läses parallelt.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Se över närträffarnas innehåll samt längd i relation till programmet som helhet.

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


