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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 3

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 13

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
1.Inspelade föreläsningar o distansseminarium skulle kunna ordnas, men på bekostnad av individuell feedback
på inlämningsuppgifterna (rättning). Tydligare kommunikation omkring diskussionsforumen på ITs kan ordnas.
Inspelade föreläsningar har gjorts.
2.Tydligare instruktioner skriftligt ska utarbetas till fördjupningsuppgiften. Gjorts
3.Ska undersöka om det finns likvärdig eller bättre nyare kurslitteratur. Gjorts
5. Instruktioner till F ska vidareutvecklas. Gjort. Ev. kan diskussionsseminarium läggas in. Ej gjort.
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Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats, samt genomströmningsresultat ovan. Har
ytterligare underlag inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika
program bör eventuella effekter av detta kommenteras.

Endast 3 svarande. 

1. Två av tre är mkt nöjda med uppnådda kunskaper, en är mindre nöjd.Oklart om de svarande är godkända på kursen.
Föranleder ingen förändring.

2. Två av tre är nöjda med examinationen, en är missnöjd. Fritextsvar eller kommunikation under kursens gång ger ingen
ledning om varför missnöjet. Föranleder ingen förändring.

3. Studenterna har lagt ned för litet tid. 

4. Studenterna är mkt nöjda med bemötandet.

Fritextsvar: En student önskar mer feedback.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Från 3: Utreda möjligheten till att göra studenterna mer aktiva o ansvarstagande i sitt eget o gruppens lärare.

Från fritextsvar. Ge stud. mer individuell feedback på inlämningsuppgifterna (A-C). Har gjorts tidigare men inte 2015.

Kursanalysen har gjorts tillgänglig för studenterna att kommentera på kursens hemsida. Inga kommentarer inkom.

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


