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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:

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.
13 av 34 respondenter har har svarat på kursvärderingen, vilket ger 38% och får anses relativt bra.
Under fråga om man utvecklat de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen svarar 7
av 13 att man gjort det i viss eller hög eller mkt hög utsträckning och 6 att man gjort det i viss utsträckning.
Under frågan om man fått visat kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen svarar 4 att
man fått gjort det i hög eller mycket hög utsträckning.
På fråga om hur många timmar man lagt ner har majoriteten, 7 st, lagt ner mer än 40 tim/v. 1 har lagt ner 30?39 tim/v och 2
har lagt ner 20?29 tim/v och 3 har lagt ner 20 tim eller mindre.
Samtliga respondenter upplever kontakt med lärare som proffessionellt (4) Proffessionellt och tillmötesgående (6) mycket
proffessionellt och tillmötesgående (3).

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Kursen gick för första ggr på vt 2017, men hade ännu inte gått en hösttermin förrän nu. Då uppdagades att provkoderna var
fördelade på ett sätt som inte fungerade på höstterminen som ju har ett avbrott över jul och avslutas v4. Detta har redan
justerats så att det inte ska uppstå samma problem till nästa hösttermin ? ht 2018.
I övrigt är majoriteten av respondenterna nöjda och det finns inte belägg för att göra genomgripande förändringar inför
nästa gång.

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

