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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Schemat planerat så att det blir längre pauser på närträffarna
Vi ger tydliga instruktioner och förklaringar till studenterna om uppgifter och tid för inlämningar. Många
uppgiftsinstruktioner spelas in. Vi pratar mer om vad universitetsstudier innebär; krav, tid och form.
Didaktikerna uppmanades att ha färre uppgifter

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.
Det är 15 av 76 förstagångsregistrerade studenter som svarat på den automatgenererade utvärderingen. Det låga
svarsantalet gör det förstås svårt att dra några långtgående slutsatser av resultatet.
När det gäller fråga 1 om studenten upplevt att den kunnat utveckla de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som
finns beskrivna i lärandemålen har 12 svarat i mycket hög/i hög utsträckning och 3 har svarat i viss utsträckning/ringa
utsträckning.
När det gäller fråga om studenten upplever att den haft möjlighet att i examinationerna visa om de nått de kunskaper,
färdigheter och förmågor som finns beskrivna i lärandemålen har 13 svarat i mycket hög/hög utsträckning och 2 svarat i viss
utsträckning/ringa utsträckning.
På fråga 3 som handlar om nedlagt arbete har 7 svarat att de lägger ner mer än 20 resp. 40 timmar/vecka på studierna. 5
har svarat att de lägger ner mellan 15-19 resp. 30-39 timmar/vecka. 2 studenter anger att de lagt mellan 20-29(eller mellan
10 ? 14) timmar/vecka, 1 har svarat mindre än 10 timmar/vecka.
När det gäller fråga 4 som handlar om bemötande så svarar 5 studenter att bemötandet varit professionellt och mycket
tillmötesgående, 6 att det varit professionellt och tillmötesgående, 2 att det varit professionellt och 2 att det varit
undermåligt.
Av de kommentarer som skrivits önskar någon bättre samordning med KPU1, någon vill ha mer påminnelser via
meddelanden, någon framför kritik mot kursens innehåll, och någon poängterar problematiken med en ny lärplattform. En
skriver också att kursupplägget varit väldigt givande och lärorikt.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Fortsatt arbete med lärplattformen

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

