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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 14

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 72

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Inför kommande termin är förhoppningsvis campusundervisning möjlig. KTC öppnas och studenterna
kan öva ledarskap i oväntade situationer samt undervisning till studenter i termin ett via peer
teaching. Synpunkter på NKSE teoretiskt och praktiskt prov har framkommit i den skriftliga
utvärderingen. Eftersom vi är bundna till ett avtal ska examinationerna genomföras. Det som kan
förbättras är informationen inför de båda proven.
En del moment kommer också fortsättningsvis att genomföras via zoom ex,. introduktion, något
seminarium, de veckovisa avstämningarna.
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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.

Enligt en sammanvägd bedömning av kursanalysen och muntlig kursutvärdering så anger studenterna att de
överlag är nöjda med såväl kursens innehåll som upplägg samt kontakt med kursansvariga och övriga lärare i
kursen. Övervägande antal studenter anser att de fått visa vad de lärt sig under kursens examinationer
Simuleringarna och workshop med t1-studenter har varit särskilt uppskattade. 
Inga ändringar kommer genomföras i kursens upplägg kommande termin, förutom att vi hoppas kunna
genomföra alla moment som planeras på Campus. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Utveckla momentet med studentundervisningen i form av workshop tillsammans med T1-studenterna samt
utveckla undervisning och läraktivitet om Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

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


