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Föreläsningar Seminarier Laborationer Grupparbete Studiebesök VFU Övrigt 

Genomströmning och betygsutfall för ordinarie tentamen 
3 studenter av 7 har lämnat slutrapport för kursen. 3st VG. 



Föregående kurstillfälle - Bakgrund 
 Föregående kurstillfälles kursanalys, sammanfattning 

En bra kurs där  en viss förvirring angående examination förelåg. Det behövs bättre direktiv vad 

som krävs för godkänt respektive VG. 

Förändringar till detta kurstillfälle 

En tydligare instruktion har utformats av ansvarig lärare och examinator där kraven framgår bättre. 

Studenterna har fått mer tid att genomföra sitt arbete. 

Detta kurstillfälle 
Har kursen uppfyllt de mål (förväntade studieresultat) som finns i kursplanen? Har arbetsbelastningen varit rimlig? 

Svarade examinationen emot de förväntade kursresultaten? Har eventuella förändringar i kursen gett förväntad effekt? 

Var studenterna nöjd med kursen?     
Kursens mål är uppfyllda och de studenter som lämnat sina rapporter i tid  har alla 
uppfyllt kraven på VG! Det är en kurs med mycket självständigt arbete där studen terna 
har eget ansvar för inlämning i tid  samt får utforma sitt arbete ganska fritt. Alla 
studenterna utom 1 är nöjda med kursen. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 

 Tydligare information om deadline kommer att göras från kursansvarig, detta kan göra att fler 

rapporter kommer in i tid. Arbetsformen kommer inte att ändras. 
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