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Detta var
Analysen har delgivits utbildningsnämnd följande datum:
Analysen har delgivits programansvarig nämnd följande datum:
1. Beskrivning av eventuellt genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle
baserat på tidigare studenters synpunkter

Denna kurs genomfördes för första gången.
2. Kortfattad sammanfattning av studenternas värderingar av kursen

Ett sammanfattat medelvärde på kursen var 4,1 där medelvärdena på frågorna låg mellan 3,6
och 5,0. De frågor som var lägst skattade var bland annat att ha en klar bild av vad som
förväntades av mig under den här kursen, att kursen har hjälpt till att utveckla ett professionellt
förhållningssätt. Och den som var högst handlade om att lärarna varit tillmötesgående under
kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll samt att studenter
uppmuntrades att ta ansvar för sitt eget lärande samt att online-verktygen ökar möjlighet att
samverka som grupp. Några fritextkommentarer som handlade om styrkor med kursen var b.la
att grupparbeten och campusdagarna har varit jättebra! Engagerade och tillmötesgående
lärare samt bra föreläsningar och träffar på campus. Några föreslagna förbättringsområden
var fler webinarier och filmer samt ännu en campusdag.

3. Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Kursens styrkor: Engagerade studenter, digitaliseringen av kursen vilket medförde att fler
kunde delta samt att studenterna var mer förberedda. De lärare som deltog i kursen var
mycket kunniga och engagerade.
Kursens svagheter: För få filmer och webinarier, samt att det saknades minst en campusdag
till.
4. Övriga synpunkter

Det var intressant och lärorikt att använda sig av digitala verktyg, vilket gjorde saker och ting
mer flexibla. Ett mycket bra samarbete mellan programansvarig och kursansvariga samt att
det fanns mycket stöd och hjälp från kursansvariga från andra kursmoment.
5. Kursansvarigs slutsatser och eventuella förslag till förändringar

I sin helhet var jag mycket nöjd med kursen. De förändringar som kommer att ske är att lägga
till minst ett webinar samt fler filmer. En campusdag till skulle vara bra för denna kurs. Det
är kursansvarig som anvar för detta.
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