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Kurskod:

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 18
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100%

Studieform:

Campus

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 27

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

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.
Angående synpunkter på att kursen bör förlängas kan man få uppfattning att innehållet är i mesta laget för den tillgängliga
kurstiden. Att förlänga kursen går knappast men upplägget erbjuder olika prestationsnivåer. Det är inte krav på att alla
uppgifter ska slutföras. Se det som en möjlighet att göra så mycket som man vill/hinner utöver grundnivån. Under åren har
vissa uppgifter minskats eller tagits bort. Kursledaren tycker att nuvarande nivå fungerar bra. Ingen deltagare har gjort alla
uppgifter i kursen och jag förväntar mig inte det heller.
Synpunkten "En viss tid gick åt att göra saker som inte hade med kursen att göra" håller kursledaren inte med om. Möjligen
tänker uppgiftslämnaren på instansning av koordinater, men det kan man se som en riskfylld datainsamlingsmetod som
man ibland måste använda sig av. Ambitionen är att uppgifterna ska vara relevanta men inte alltid roliga.
Ingen deltagare har kommenterat användningen av Adobe Connect för gemensamma genomgångar. Det tolkas som att
metoden fungerat bra och tekniken kommer att användas i kommande kurs.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Det allmänna omdömmet om kursen verkar vara positivt och deltagarna är nöjda med handledningen. Inga större
förändringar planeras för kommande kurs.

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

