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RESULTAT
Kursen styrkor:
Bra med närträff då man får möjlighet att lära känna de andra studenterna och även får "riktiga" föreläsningar. Bra studiehandledning
med lässchema. Intressant litteratur, innehållsrik kursintroduktion och entusiasmerande lärare. En kurs som gör att man själv letar
vidare, kommenterar en student. Bra med kursböcker på svenska. Bra nätföreläsningar. Lärarna svarade på frågor inom 24 h och gav
genomtänkt och konstruktiv feedback på inlämningsuppgifterna.

Kursens svagheter:
En kommentar som framkom vid kursupplägget var att man gärna velat ha några videosammankomster i mitten av kursen, vissa artiklar
i kompendiet är på engelska vilket några studenter tyckte var lite svårt/ ovant. Svårt att läsa ppt-bilderna som visades på
nätföreläsningarna. I vissa arbetsgrupper har man saknat en kontinuerlig diskussion inom gruppen - arbetet har inte kommit igång
förrän i sista minuten.

Analys av kursvärderingens resultat:
I kommentarerna framgår det att närträffen har varit både bra och innehållsrik. En bra blandning av föreläsningar och grupparbeten som
stärkt gruppens fortsatta arbete. Studiehandledningen har varit till hjälp för att planera sina studier och även kunna se syfte bakom de
uppgifter som skulle genomföras.

Planerade/vidtagna åtgärder:
Då många studenter har haft synpunkter på adobe connect och varierad uppslutning av gruppen under sommaren valde vi att inte
använda oss av detta verktyg. Istället förla vi de examinerade momenten till närträffen och även byggde vidare med kopplade
gruppuppgifter/diskussioner.
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