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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.
En majoritet av de studenter som svarat anser att kursens upplägg varit ett stöd för att uppnå lärandemålen. Däremot är det
många som anser att de inte fått möjlighet att i samband med examination visa allt som de lärt sig. Det är relativt få som
kommenterat varför de anser det vara så, men av dessa dominerar önskemål om uppdelning i två tentor.
Den tid som kursdeltagarna genomsnittligt lagt ner på sina studier per vecka varierar mycket. De flesta anser dock att
arbetsbördan varit godtagbar till hög.
Bemötande från lärare och övrig personal har av de flesta bedömts som professionellt i hög eller mycket hög utsträckning.
Bland övriga kommentarer finns det två saker som sticker ut. Först och främst önskemål om fler övningstillfällen under
kursen, men även grupparbeten som redovisas vid ett seminarium. Det senare kan dock bli svårt att genomföra då detta är
en introduktionskurs, och seminarier i första hand är tänkta att ge studenterna tillfälle att fördjupa sig i ett ämne.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Undersöka möjligheten att infoga ytterligare ett eller flera övningstillfällen under kursens gång.

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

