
Grunddata från Ladok
Kurskod: KEBX12

Anmälningskod: 28679

Termin: HT-16

Startvecka: 201635

Slutvecka: 201703

Studietakt: 27%

Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 35

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 91

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Eftersom många studenter var väldigt missnödja med tidigare kurslitteratur har kursen bytt till annan bok.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-02-13

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.
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Kursansvarig: Anna Smedja Bäcklund





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.

Av 91 registrerade studenter har endast 35 studenter svarat på enkäten. Baserat på studenternas svar har de varit nöjda
med kursen. De flesta anser att de i mycket hög utsträckning, alternativt i hög utsträckning kunnat utveckla de kunskaper,
färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen. Det är även en hög andel av de svarande som anser
sig haft möjlighet att uppvisa kunskaper i mycket hög/hög utsträckning. 86 % av de svarande har upplevt bemötandet från
kursens lärare som professionell och mycket tillmötesgående, alternativt tillmötesgående. 
De kommentarer som lämnats berör främst kursboken. Kursboken har uppfattats som bra av de flesta, enligt samtal med
studenterna. Tyvärr har bokens facit innehållit många fel. Boken är ny och det var den första upplagan, vilket kan ha
betydelse för att det var många fel. Eftersom många studenter var väldigt missnöjda med tidigare kurslitteratur byttes
litteraturen ut inför höstens kursstart, och den boken kommer att behållas, trots fel i främst facit. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Lärare får tillhandahålla rätt svar/lösningar till samtliga uppgifter i boken. 
I övrigt finns inga förändringar planerade.

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


