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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
Inga förändringar föreslås inför förra kurstillfälle.

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.
Genom studenternas svar på stapelfrågorna ovan framkom att kursen överlag har gått bra. Både kurs och
lärare har fått mycket goda omdömen och studenterna tycker att kursen har fungerat bra. I år svarade cirka
33 % av studenterna på kursutvärderingen. Med det underlaget bedömer jag att resultatet sannolikt är
pålitligt och representativt.
Samtliga studenter bedömer att kursens upplägg har varit ett stöd för att nå det som uttrycks i kursens
lärandemål i mycket hög eller hög utsträckning.
På liknande sätt ansåg 100% av studenterna att de under examinerande moment hade haft möjlighet att visa
om de uppnått de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns för kursen i mycket hög eller hög
utsträckning. Alla studenter som svarat på enkäten upplever bemötandet som professionellt i mycket hög
eller hög utsträckning.
De samlade svaren överensstämmer spontant också med hur jag har upplevt studenternas inställning och
lärande under kursens gång.
Kursen och lärare fick också beröm och flera positiva kommentarer
Exempel på kommentarer till fråga 1
- ?Kursens upplägg har varit väldigt bra och tydligt. Det har varit ett bra stöd i lärandemål och pdf
föreläsningarna (powerpoint) har också varit väldigt tydliga och bra.?
- ?Läraren har varit mycket hjälpsam till eleverna, gett dem mycket bra material och har hänvisat dem till en
utmärkt vägledning som gjorde att man enklare kunde klara av och förstå kursens mål och syfte.?
Exempel på kommentarer till fråga 2
- ?Väldigt bra upplagd och tydlig examination där de moment vi övat på har efterfrågats i
examinationstillfällena.?
Exempel på kommentarer till fråga 3
- ?Med hjälp av läraren har det varit enkelt att klara alla moment i kursen.?
Exempel på kommentarer kommentarer till fråga 4
- ?Med hjälp av läraren har det varit enkelt att klara alla moment i kursen.?
- ?Bemötandet från läraren har alltid varit på ett bra sätt. Läraren var ofta tillgängligt vid behov av hjälp.?
Exempel på övriga kommentarer
- ?Stort tack till kursledare, att han kunde ge oss stor stöd under kursen.?
- ?Avslutningsvis kan jag säga att kursen som helhet gav mig en bättre förståelse kring de olika beräknings
delarna och jag kommer absolut ha nytta av mina kunskaper i framtiden.?
- ?Väldigt bra och lärorik kurs där mycket hjälp från läraren fås!?
En student klagade på tekniska problem vid föreläsning som ibland frös ZOOM samtalet. Andra anser att
konstruktionsuppgiften tog mycket tid.
Jag vill slutligen kommentera att i år gjorde bara tre studenter överbetygstentan. Detta är enligt studenterna
orsakat av Corona-situationen.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Inga större förändringar föreslås inför nästa kurstillfälle.

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

