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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 5

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 16

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
5 studenter av XX genomförda svarade på kursurvärderingen, cirka en tredjedel av 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.

5 studenter av 11 (som genomförde kursen och 14 registrerade) svarade på kursurvärderingen. Alla studenter
som svarade upplevde kursens upplägg som ett i mycket hög utsträckning stöd för att uppnå kursens
lärandemål. 1 student lade 40 timmar eller mer på studierna, en student mellan 30 och 39 timmar, en student
mellan 20 och 29 timmar och två studenter mindre än 20 timmar. 4 studenter har under kursens gång upplevt
bemötandet från kursens lärare och övrig personal som professionellt i mycket hög utsträckning, och en
student svarade i hög utsträckning. Bland kommentarerna fanns att alla delkurser upplevdes som omfattande
och lärarnas sätt att undervisa var jättebra. Lärarna uppfattades dessutom som trevliga och kunniga.
Hemtentorna ansågs som hjälpsamma till inlärningen, och det uppskattades att viss litteratur var uppladdad
på Canvas. På grund av att julhelgen hackade upp delkurs 4 drogs den tidsmässigt ihop för att studenterna
skulle få längre tid till att skriva sin tenta, men en student upplevde att inläsningen blev stressig.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Om julhelgen inträffar olämpligt söka justera schemat över hela terminen och inte bara delkurs 4. Detta för att
undvika att den känns stressig.

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


