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--
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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.

9 av 31 har genomfört kursvärderingen vilket får anses vara relativt lågt antal för att dra några stora
slutsatser av kursvärderingen. Men flera intressanta synpunkter har kommit fram. Några har uttryckt att det
varit mycket fokus på tester och mindre fokus på hur man ska träna för att förbättra sig utfrån testresultat.
Det framkommer att det varit uppskattat med de många praktiska passen som genomförts under kursen. Jag
som lärare kan konstatera att vi haft många på plats på de praktiska passen vilket vi inte haft tidigare år.
Detta har även gjort att vi kunnat gå igenom och knyta an till examinationsuppgiften på ett bättre sätt under
kursen. Det har resulterat i att färre har haft frågor om uppgiften inför inlämning. Några tycker att man skulle
behöva fler sidantal i examinationsuppgiften. Det har också visat sig att flera har lämnat in fler sidor än vad
som är tillåtet. Vi lärare har tagit hänsyn till detta och varit tillåtande här. Intressant är att en student
uttrycker att hen vill ha ytterligare en uppgift att göra under kursen. Kul att konstatera att flera uttrycker att
kursen har varit givande och bra och att lärarna i kursen upplevs kunniga. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Till nästa år kan vi lärare i kursen diskutera om vi ska öka på antalet sidor för examinationsuppgiften för att
skapa mer utrymme för studenterna att visa vad man har lärt sig. Några studenter skulle vilja ha mer av HUR
man tränar vilket vi skulle kunna lägga till med ytterligare ett teoripass. Det är synd att endast 9 av 31
studenter har genomfört kursvärderingen då det är svårt att dra några större slutsatser av kursvärderingen.
Glädjande är att det har varit stor närvaro på de praktiska passen. Vi ska fortsätta utveckla kursen utifrån de
erfarenheter som vi lärare har fått med oss.

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


