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Mall för Kursanalys
OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter. Administreras av
lärarutbildningen kansli.
Kurs
Kurskod
Personsäkerhet I; Skadeanalys och riskbedömning
Program
Termin i program Kursdatum
1
x programkurs
fristående kurs
uppdragsutbildning
HT 2013
Antal registrerade på kurs
Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig
kursutvärdering
18
Genomströmning och betygsutfall (ange antalet
Har kursens mål examinerats
tentatillfällen) 3
Ja.

Hp

7.5

Förändringar till detta kurstillfälle
Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys

Två stora föränd ringar genom förd es inför d etta kurstillfälle.
1. En förd röjd cam pusträff.
2. Istället för ett grupparbete och sed an en ind ivid uell hem uppgift, genom förd es nu
alla m om ent ind ivid uellt
Detta kurstillfälle, uppföljning (dokumentation av kursuppföljning arkiveras med kursanalys)
Studenternas synpunkter; om måluppfyllelse; svarade examinationen mot kursmålen; var man nöjd med kursen;
annat. Har studenterna föreslagit förbättringar?
Lärarens synpunkter och kommentarer.

Stud enterna är nöjd a m ed kursen , tycker d en varit intressant, stim ulerand e och
uppm untrat till självständ igt kritiskt tänkande. Sam tliga anser att kursen har uppfyllt
kursm ålen och d eras förväntningar på kursen. De är också nöjd a eller m ycket nöjd a m ed
lärarnas insatser.
De flesta tycket att arbetsbelastningen var rim lig och svårighetsgrad en lagom , m en d et
fanns också d e som tyckte d et var för svårt. De flesta angav att d e lagt ner 11-20 tim m ar på
kursen, några angav 21-30 tim m ar och några 31-40 tim m ar.
Av d e som påbörjat kursen, avbröt fem stycken kursen d å d e inte hann m ed stud ier på
helfart sam tid igt som d e arbetad e.
I fritextsvaren kom förslaget om en introd uktionsföreläsning på It’s Learning d är
”skrivand ekulturen” inom äm net red ovisas sam t m er grund läggand e inform ation om
bearbetning av d ata.
Läraren är också nöjd m ed kursen. Stud enterna har varit engagerade, läm nat in uppgifter
i tid och presterat bra.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt

N ästa gång kom m er en introd uktionsfilm att spelas in sam t eventu ellt fler film er und er
kursens gång för att und erlätta för d e stud enter som är ovana vid d e m etod er som
använd s inom kursen.

Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit

Namnförtydligande

Kursansvarig lärare, underskrift

Namnförtydligande

Finn N ilson
Examinator har deltagit/taget del av, underskrift

Namnförtydligande

