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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.

Överlag har studenterna uppnått goda resultat i kursen i år och kursen har i huvudsak fungerat bra som vi
upplever den. Deltagandet i kursvärderingsenkäten med endast 10 av 20 registrerade studenter som har
besvarat enkäten ger ett ganska bra underlag för analysen i form av studentrespons.
Grundupplevelsen från mig som lärare och den respons som kommit under kursens gång pekar på att en bred
majoritet överlag varit nöjda med kursen. majoriteten av studenterna tycker att kursen var bra och lärorik. 
Stapeldiagrammen visar att alla studenter har lagt ner mer tid än 40 h/vecka. Större del av studenterna anser
att bemötandet har fungerat bra, medan en annan del anser att den inte var bra. Jag hittar en förklaring till
detta när jag läser kommentarerna. Den klagar på att en lärare inte var på mötet. Läraren hindrades från att
vara där och han ändrade mötet till ZOOM istället, medan andra studenter påpekar att lärarna inte har hjälpt
dem att hitta en praktikplats, även om vi tydligt förklarade vid kursinformationen att lärarna inte ansvarar för
att hitta praktik och istället ligger ansvaret på studenterna själva.
Det är överlag ett bra resultat, men kursen bör också vidareutvecklas så att i princip 60 % och 80 % upplever
att de uppnått lärande- och examinationsmålen (fråga 1 och 2) i hög eller mycket hög utsträckning.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Försätt utveckla kommunikationen med studenterna

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


