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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.

Vid detta tillfälle genomfördes kursen för första gången med studietakten 100 % enbart under första halvan
av terminen. För första gången genomfördes kursen enbart via Zoom. Lärargruppens uppfattning är att det är
en kurs som fungerar bra att genomföra utan några fysiska träffar och det finns heller inga kommentarer från
studenterna om att detta orsakat problem.

Vi är medvetna om att den första uppgiften kan uppfattas som alltför enkel men är inte helt säkra på att den
behöver förändras och göras mera krävande.

Synpunkter om att olika lärare ger olika information förekommer ofta i den här kursen. Det är dock värt att
nämna att vi arbetar med medbedömning av arbete 3 så kraven för att nå godkänt respektive överbetyg
stäms av mellan olika handledare.

Inga speciella förändringar planeras inför nästa kurstillfälle. Om det är möjligt med tanke på
personalplanering är det önskvärt att lägga kursen så att den genomförs under hela terminen på 50 %.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inga speciella förändringar planeras inför nästa kurstillfälle. Om det är möjligt med tanke på
personalplanering är det önskvärt att lägga kursen så att den genomförs under hela terminen på 50 %.

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


