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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 5

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 14

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-02-26

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av Systemgruppen
för utbildningsadministration.

Träningslära, 7.5 hp (IDGCC3)
Kursansvarig: Claes Nyberg





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.

De är endast fem studenter som genomfört kursanalysen vilket gör det svårt att dra några slutsatser av deras svar för hela
studentgruppen. Närvaron på de praktiska momenten har varit låg och de som varit på plats tycker att detta ska vara
obligatorisk närvaro. Dock är det svårt att ha kompletterande uppgifter på dessa moment för dem som missar dessa pass,
vilket gör det svårt med obligatorisk närvaro. Vi får försöka vara ännu mer tydliga med att dessa moment är viktiga för att
tillgodogöra sig kursen fullt ut. De som svarat på utvärderingen uppskattar de praktiska momenten vilket är bra och kan visa
på att de lärt sig mycket av att deltaga på dessa. En student skriver att det kunde varit fler uppgiter i kursen. För att få till mer
närvaro kan en idé vara att studenterna får skriva en reflektion efter varje praktisk tillfälle och träffas för ett obligatoriskt
seminarium. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Skapa examinerande seminarium i anslutning till de praktiska momenten. Detta skulle kunna få fler studenter att ta del av
de viktiga praktiska inslagen i kursen samt skapa fler examinerande tillfällen som några studenter har önskat.

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


