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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--De främsta brister som kunnat identifieras har inte så mycket att göra med kursens grundläggande
struktur
och innehåll utan snarare hur den omsätts i praktiken. Här efterlyses en större enighet bland lärarna
för att
undvika motstridiga besked och för gemensamma regler gällande etikett vid föreläsningar och
seminarier.
Detta och smärre missar rörande offentliggörandet av information på kursplattformen, pekar på
behovet av
en mer aktiv roll för kursansvarig. En konkret åtgärd vore att denna ordnar ett möte med lärarlaget
vid
kursstart för att säkerställa större enighet.
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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.

I grunden är eleverna nöjda med kursen. Det finns några små anmärkningar om lärarnas språk, som inte är på
flytande svenska, eftersom flera av lärarna är danska. Det är dock svårt att göra så mycket åt detta, eftersom
det är en utgångspunkt för kursen att inte alla lärare måste vara svenska.

Dessutom lovordas olika lärare, som Tobias och Helene, och sedan finns det en del kritik är strukturen, men
den verkar inte gå riktigt djupt.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

I grund och botten finns det inget som kan ändras utan att det skulle kräva en större omläggning av kursen,
och det går inte att göra i dagsläget.

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


