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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 13

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 48

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Jobba med seminarierna mer för att få till ett högre engagemang. Se til att formerna inbjuder till
diskussion och utveckling. Bland annat för att allt inte ska handla om tentan men också för att få
studenterna att lägga ned mer jobb och därigenom lära sig mer.
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Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.
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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.

Av de 13 som svarat så är det många som har lagt ned mycket tid på kursen. Många är också nöjda, både
med former och innehåll. Seminarierna ser ut att ha fungerat betydligt bättre nu än förra året. Det har
rimligtvis mycket med det faktum att vi kunde ha kursen på campus att göra. Men hursomhelst så tar jag med
mig att kursen blev mer aktiv och engagerad denna gång. Jag försökte att förbereda seminarierna mer och
tidigare. Flera tycker att tentafrågorna är svåra.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Det återkommer att flera tycker att tentafrågorna är svåra. Samtidigt var det en mycket hög andel av
studenterna som klarade tentan redan på första försöket. Men jag sak se över formuleringar till nästa gång.
Samt förbereda studenterna på att en del i tentan är utmanande avsiktligt. Men det ska ju inte vara otydligt.
Kanske byter jag ut Hirdman-seminariet eller gör om det lite.

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


