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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 15

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 52

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Fortsatt gemensamt i lärarlaget utveckla kursens innehåll och examinationsformer. Utifrån rådande
läge
planera undervisning så att det främjar interaktion och studentens aktiva deltagande.
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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.

Andelen studenter som besvarat enkäten är endast ca 28 % (15/52) . Majoriteten anser att kursens upplägg
har varit ett stöd för att nå det som uttrycks i kursens lärandemål i mycket hög och i hög utsträckning.
Möjligheten att under kursens examinerande moment visa att man lärt sig det som står i kursens lärandemål
är fördelat mellan staplarna i mycket hög utsträckning (4 ), i hög utsträckning (4) och i viss utsträckning (7).
Studenters nedlagda timmar på kursarbete varierar något, men ligger övervägande mellan 30 - 40 timmar
eller mer. Bemötandet från kursens lärare och övrig personal upplevs av majoriteten vara professionellt i
mycket hög och i hög utsträckning. 
Studenterna har varit frikostiga med kommentarer och synpunkter (tre sidor). Tummen upp ger studenter
bland annat för intressant kurs med givande föreläsningar, uppgifter och seminarier. Upplägg, organisation
och helhet får plus, liksom lärares tillgänglighet. Distanskurs beskrivs positivt exempelvis utifrån möjlighet att
delta trots sjukdom. Vissa synpunkter/förslag till utveckling samt önskemål har inkommit och skall tas i
beaktan vid fortsatt kursplanering. Exempel på önskemål är mer tid för moment och inläsning, fler uppgifter
och seminarier, mer utrymme och fler moment i hemtentamen samt ökat stöd/handledning hemtentamen.
Slutsatsen är att kursen av majoriteten av studenter uppfattas ha fungerat tillfredsställande. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Fortsatt gemensamt i lärarlaget utveckla kursens innehåll och examinationsformer. Utifrån aktuellt läge
planera undervisning så att det främjar interaktion och studenters aktiva deltagande.

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


