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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.

Fem av åtta registrerade på kursen har besvarat kursvärderingen. 
Av dessa anser alla att de under kursen kunnat utveckla de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna
i lärandemålen i hög eler mycket hög utsträckning. Två av dessa fem anger i mycket hög utsträckning.
Av de fem som svarat anser tre att de under kursens examinerande moment haft möjlighet att visa om de uppnått de
kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen i hög eller mycket hög utsträckning. Två
anser i viss utsträckning, vilket kan hänga ihop med att de lär sig mycket olika saker på praktiken. De har rapporterat såväl
muntligt som skriftligt, och platsbesök har genomförts.
De svarande har lagt ner förväntad tid på kursen (30-39 timmar (3 st) eller 40 timmar eller mer (2 st)) på kursarbete per
vecka. 
De svarande har under kursens gång upplevt bemötandet från kursens lärare och övrig personal som professionellt och
tillmötesgående (2 st) eller mycket tillmötesgående (3 st). 
De positiva synpunkter som framkommer i denna kursvärdering överensstämmer med de muntliga kommentarer som
framkommit på seminarier och platsbesök med de studerande.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

---

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


