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0. Utförare
1. Beskrivning av kursvärderingsprocessen

Beskriv kursvärderingsprocessen. Redogör för hur alla studenter fått chansen att uttrycka
sina åsikter. Redogör för hur JML-aspekter undersöks.
2. Redogörelse för möten som hållits med studenter
Redogör för vilka möten som har hållits med studenter under kursens gång och efter kursens
avslutande (resultaten av dessa möten redovisas i punkt 7 nedan)
3. Kursen upplägg
Beskriv kortfattat kursens upplägg och konstruktiva länkning (lärandemål, läraktiviteter,
examinationsmoment, poängfördelning) och utveckling som genomförts sedan senaste
genomförda kursomgång.
4. Studenternas arbetsinsats tid i relation till poäng
Arbetar studenterna i en omfattning som motsvarar kursens poäng (40 timmar/1.5 hp)? Om
det är en betydande avvikelse från det förväntade, vad kan vara orsaken?
5. Studenternas resultat
Hur väl har studenterna lyckats i kursen? Om det finns betydande skillnader jämfört med
tidigare kursomgångar, vad kan vara orsaken?
6. Svar på öppna frågor
Vad framkommer i studenternas svar på de öppna frågorna?
7. Sammanfattning av studenternas åsikter
Sammanfatta utfallet av studenternas kursvärdering (inklusive möte med studenter)
8. Helhetsintryck
Sammanfatta lärarens helhetsintryck av kursomgången i relation till studentprestation och
studenternas värdering av kursen, samt i relation till genomförda förändringar sedan senaste
genomförda kursomgång.
9. Analys
Kan du identifiera några starkare respektive svagare delar i kursen utifrån den information
du har samlat in. Vad beror dessa på?
Finns betydande skillnader i upplevelse av kursen (och vad kan dessa skillnader bero på?)
mellan:
- studenter som identifierar sig som kvinnor och män?
- internationella och nationella studenter?
- studenter med och utan uppgiven funktionsnedsättning?
10. Prioriterad kursutveckling
Vilka aspekter av kursen bör i första hand utvecklas? Hur skulle dessa aspekter kunna
utvecklas på kort eller lång sikt?
11. Övrig information
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