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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 17

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 53

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Det var 17 studenter från 53 som har svarat kursvärderingsenkäter. 
Studenter haft några positiva och negativa kommentarer:
Positiva:
- Handledningarna var väldigt bra inom grupparbetet. Handledare var extremt kunnig och hjälpsam.
- Bra information på föreläsningar
- Lärt mig mycket, boken var bra
- Bra upplägg på kursen, när lärare delar upp kursen, en lärare sköter föreläsningar och den andra
sköter grupparbete
- Bra med kurs resurser. Bra och hjälpsamma handledningstillfällen. 
- Trevliga lärare
- Att det finns förinspelat material
Negativa: 
- Skulle bli bra med en workshop där man kanske gör mini-labb med tydligare instruktioner. 
- Förbättra föreläsningarna, saknas variation av PowerPoints. Kanske mer form, rita emellan, varva
med någon kortare video, eller låt studenter diskutera bland varandra ibland.
- Föreläsningarna för långa. Några Power-Points är för långa för att man ska kunna ta in all
information som är viktig. 

Lärare ska kolla över de kommentarer vi fick från studenterna. 
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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.

Det var 17 studenter från 53 som har svarat kursvärderingsenkäter. 
Studenter haft några positiva och negativa kommentarer:
Positiva:
- Handledningarna var väldigt bra inom grupparbetet. Handledare var extremt kunnig och hjälpsam.
- Bra information på föreläsningar
- Lärt mig mycket, boken var bra
- Bra upplägg på kursen, när lärare delar upp kursen, en lärare sköter föreläsningar och den andra sköter
grupparbete
- Bra med kurs resurser. Bra och hjälpsamma handledningstillfällen. 
- Trevliga lärare
- Att det finns förinspelat material
Negativa: 
- Skulle bli bra med en workshop där man kanske gör mini-labb med tydligare instruktioner. 
- Förbättra föreläsningarna, saknas variation av PowerPoints. Kanske mer form, rita emellan, varva med
någon kortare video, eller låt studenter diskutera bland varandra ibland.
- Föreläsningarna för långa. Några Power-Points är för långa för att man ska kunna ta in all information som är
viktig. 

Lärare ska kolla över de kommentarer vi fick från studenterna. 

Results of this course are the following: 

VG - 18 students, 
G - 24, 
U- 13. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Lärare ska kolla över de kommentarer vi fick från studenterna.

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


