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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Det fanns i föregående kursvärdering inget som föranledde större förändringar av kursen. I några enskilda frisvar
uttrycktes synpunkter på arbetsbelastning. Några åtgärder genomfördes inför vårterminen -20 för att skapa mer ?
luft? i schemat: Ett övningstillfälle gällande metod slopades samt en föreläsning. Dessutom slopades metodboken
som litteratur i examinationsuppgift 1.

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.
En svarsfrekvens på enbart 23 procent gör det svårt att dra alltför långtgående slutsatser av kursvärderingen. Fem personer
av de som svarat uppfattar att kursens upplägg i ?mycket hög? respektive ?hög? utsträckning varit ett stöd för att nå
kursens lärandemål, medan fem personer svarat i ?viss utsträckning?. En huvuddel av de som svarat uppfattar att de i ?
mycket hög? respektive ?hög? utsträckning fått möjligheten att uttrycka kunskaperna i de examinerande momenten, samt i
vilken utsträckning man uppfattat bemötandet från kursens personal som professionellt. Mot bakgrund av detta ser
kursledningen ingen anledning att göra större förändringar av kursen. I några enskilda frisvar uttrycks att det finns
begränsningar gällande utformningen av examinationsuppgifterna.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
I sedvanlig ordning kommer kursledningen att se över kursens innehåll, arbets- och examinationsformer samt litteratur.

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

