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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Inte ens en fjärdedel av studenterna har besvarat enkäten. De öppna svar som kommit in stämmer dock ganska
väl överens med det som framkom under en muntlig kursutvärdering i samband med kursens sista tillfälle.
Studenterna som läst kursen tycker att den borde vara obligatorisk på programmet. Det tyder på att det är en bra
och lärorik kurs, men också att de tycker att det är krångligt att läsa den på kvartsfart. Studenterna uppger att de
inte hinner lägga ner så mycket tid på kursen som de önskar, då de läser andra kurser samtidigt.
Studenterna önskar också mer föreläsningar som handlar om det praktiska arbetet med att ta fram en detaljplan:
plankartan och dess bestämmelser, fastighetsindelning och planbeskrivningens olika delar, men också
genomförandedelen.
Ävre bättre kommunikation mellan lärare önskas, så att studenterna får entydiga svar.
Se till att få med föreläsning om genomförandebiten, alltså vad som händer efter att planen är klar! Försök styra
gästföreläsarna till att prata mindre om planprocessen och mer om praktiska moment och lärdomar.
Önskvärt vore om kursledaren kunde få mer tid på kursen, för bättre kommunikation med studenter och
gästföreläsare.

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.
3 av 25 studenter har besvarat enkäten. Av detta klena material går det varken att göra analys eller förslag till ändringar.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Se ovan.

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

