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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.

10 av 18 studenter har besvarat kursvärderingen. Majoriteten anser att de har utvecklat sina färdigheter och förmågor som
finns beskrivna i lärandemålen. Majoriteten anser att de lagt ned mellan 30 och 40 timmar på sina studier. Samtliga verkar
nöjda med lärarna i kursen. 

Från tidigare kurstillfälle har vi justerat och förtydligat examinationsuppgiften i mindre grad. 
Vi lärare har under kursen påpekat betydelsen av att studenterna ska vara närvarande på de praktiska momenten och här
upplever vi att närvaron har varit högre än tidigare år. Genom muntlig diskussion med studenterna har det kommit fram att
det skulle vara önksvärt att ha fler veckor på sig att genomföra examinationsuppgiften. Tanken är att de ska hinna
genomföra tester med sina testpersoner och kunna göra uppföljningar på detta och som det är nu så tycker studenterna att
tiden är för knapp. Vi lärare anser ändå att det finns en poäng att göra det på kort tid i ett övningssyfte och då kursen är på
7,5 hp är det fem veckor som gäller. 
Någon student tycker det var svårt att hitta kravprofil för sin idrott. Detta behöver inte vara en nackdel då det är bra att
studenten själv får skriva fram kravprofil och reflektera över detta. 
För övrigt är vi lärar nöjda med hur kursen har genomförts tillsammans med studenterna. 
Inga ändringar har vi för avsikt att göra vid nästa kurstillfälle. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inga

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


