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1. Vilka var de huvudsakliga kursvärderingsresultaten?
94% av studenterna har svarat på utvärderingarna som gjordes vid två tillfällen. Sammanlagt 33 av
35 studenter.
Alla studenter tyckte att kursens upplägg var relevant mot de förväntade studieresultaten (FSR).
Alla studenter som svarade ansåg att föreläsningarnas innehåll var bra och relevanta och att
tentamensfrågorna var väl knutna till det man bör kunna inom ämnet.
Alla anser att tentamensgenomgångens upplägg är bra och ännu ett lärotillfälle. Studenternas
egna formuleringar användes vid tentamensgenomgången och det var uppskattat att både få se
kurskamraternas svar och få vara lite stolt över sina egna svar som lyftes fram.
97% ansåg att de fått den hjälp de behövde under kursen som helhet. En student ansåg sig ha
behövt mer handledning än hen fått på de praktiska momenten.
Alla studenter som har svarat tyckte att den individuella feedbacken på det praktiska arbetet har
varit konstruktiv och utvecklande.
Alla utom en tyckte att det bemötande lärarna gett varit bra eller mycket bra! En student på
termin 4 tyckte sig ha fått ganska dåligt bemötande.
Alla studenter tyckte att kvinnor och män hade haft samma förutsättningar under kursen.
58% av studenterna tyckte att kursen höll högsta kvalitet av 4 nivåer. 35% tyckte att kursen höll
bra kvalitet som innebär nivå 2 av 4. Två studenter tyckte att kursens kvalitet låg under medel på
nivå 3/4.
Förslag på förbättringar i kursupplägget har kommit från 2 studenter, där man vill ha fler praktiska
moment och fler övningar om man blir färdig före andra.
2. Utifrån kursvärderingsresultaten - vilka förändringar är genomförda/planeras? Hur har
återkopplingen till studenterna på kursen skett?
I det stora hela kommer vi ha samma upplägg som tidigare eftersom det enl. studenterna fungerar
bra. Vi kommer erbjuda fördjupning/ extra praktiskt arbete om student blir färdig med sina
praktiska moment i förtid.
Återkoppling på kursutvärderingen sker i grupp och individuellt. Vid varje ny kursstart diskuteras
föregående kursutvärdering och eventuella förändringar som gjorts i kursens upplägg med de nya
studenterna som ska gå kursen.
Inlämnas efter varje kurs till programsekreteraren

